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A B S T R A K

Pelayanan kesehatan di rumah sakit memiliki ciri yang khusus, bersifat unik dan
pribadi, sehingga rumah sakit dihadapkan pada ketidakpastian. Ketidakpastian ini
berpengaruh pada kebutuhan akan persediaan baik persediaan farmasi, gizi
maupun non medik. Belum optimalnya perencanaan dan pengendalian persediaan
non medik di rumah sakit menyebabkan timbulnya stockout dan overstock.
Stockout dapat menyebabkan pelayanan kepada pasien menjadi tidak paripurna,
sedangkan kondisi overstock menyebabkan inefisiensi biaya persediaan.

Pengelolaan persediaan non medik di rumah sakit memerlukan suatu strategi yang
dapat menurunkan stockout dan meningkatkan efisiensi biaya persediaan. Model
persediaan probabilistik dan dapat meriviu stok barang setiap saat dapat dijadikan
strategi persediaan non medik. Metode continuous review inventory dapat
menganalisis banyak variabel, diantaranya adalah variasi dalam permintaan lead
time, namun variasi ini dapat ditanggulangi oleh safety stock yang berfungsi
sebagai penyangga untuk mencegah stockout selama masa pemesanan, Safety
stock diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama masa Reorder
Point.

Strategi persediaan menggunakan metode continuous review inventory dapat
diterapkan dalam mengelola persediaan non medik di rumah sakit. Pada service
level 95% yang berarti penurunan stockout sebesar 5%, menghasilkan average
inventory level sebesar 353,31 box/buah/lembar/pak per item barang persediaan
non medik atau terjadi penurunan average inventory level sebesar 89.46% per
item barang dibandingkan dengan tidak menggunakan metode continuous review
inventory, sehingga mengakibatkan terjadinya penghematan rata-rata biaya
persediaan sebesar 13,77% per item barang persediaan non medik.

Kata Kunci : Stockout, persediaan non medik, continuous review inventory,
average inventory level, efisiensi.



A B S T R A C T

Health services in hospitals have special characteristics, are unique and personal,
so that hospitals faced with uncertainty. This uncertainty affects the need for good
inventory of pharmaceutical, nutrition, optical and non-medical inventories. Not
optimal inventory planning and control of non-medical in hospitals cause stockout
and overstock. Stockout can cause the service to the patient be not complete, while
the conditions overstock causing inefficient inventory costs.

Management of non-medical inventories in hospitals requires a stockout strategy
that can reduce inventory costs and increase efficiency. Probabilistic inventory
model and can reviewing inventory at any time can be used as a strategy of non
medical inventories. Continuous review inventory method can analyze many
variables, such as variations in demand lead time, but this variation can be
needed by the safety stock that serves as a buffer to prevent stockout during
booking, Safety stock required for the anticipated surge in demand during the
Reorder Point.

Inventory strategy using continuous review inventory can be applied in managing
non-medical supplies in hospitals. At the service level of 95% which means a
decrease of 5% stockout, resulted in average inventory level at 353.31
box/pc/sheet/pack per item non-medical inventories or a decrease in average
inventory level of 89.46% per item of supplies compared with not using
continuous review inventory method, thus resulting in an average savings of
13.77% inventory cost per item non-medical inventories.

Keywords : Stockout, non-medical inventories continuous review inventory,
average inventory level, efficiency.



PENDAHULUAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk

mendukung kegiatan operasional rumah sakit, baik untuk dijual dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang masa pakainya

kurang dari dua belas bulan atau satu tahun. Persediaan rumah sakit dibagi dalam

3 kelompok besar, yaitu (1) Persediaan farmasi, (2) Persediaan makanan/gizi dan

(3) Persediaan barang logistik umum atau dalam penelitian ini disebut persediaan

nonmmedik. Persediaan non medik terdiri dari alat tulis kantor, barang cetakan,

barang rumah tangga, barang tekstil dan barang/bahan pemeliharaan sarana.

Masalah yang sering timbul di rumah sakit terkait pengelolaan persediaan non

medik adalah kurang optimalnya perencanaan dan pengendalian persediaan

sehingga sering terjadi stockout atau overstock, yang menyebabkan pasien tidak

terlayani dengan paripurna dan insefisiensi biaya persediaan.

Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif analitik dengan menggunakan

data sekunder berupa laporan persediaan barang dan laporan realisasi anggaran.

Tujuan penelitiannya untuk mengetahui apakah metode continuous review

invrntory dapat diterapkan sebagai strategi persediaan barang non medik di rumah

sakit? dan berapakah efisiensi biaya persediaan yang didapat dengan menerapkan

strategi persediaan ini?



METODA

Lina Gozali dan kawan-kawan telah melakukan penelitian pada PT.

Karuniatama Polypack bahwa setelah memperoleh peramalan terbaik dan

dilanjutkan keperhitungan metode pengendalian bahan baku yaitu menggunakan

metode continuous review (Q, R) backorder sebab kasus yang dialami perusahaan

adalah pelanggan akan tetap menunggu perusahaan memesan kekurangan bahan

baku dan memprosesnya hingga menjadi barang jadi. Dengan metode ini

perusahaan dapat menentukan besarnya persediaan simpanan (safety stock),

pemesanan kembali (Reorder Point) untuk menghindari risiko kehabisan bahan

baku (Stockout), kelebihan bahan baku sehingga dapat meminimalisasi biaya

bahan baku bagi perusahaan dan menentukan total biaya yang perlu dikeluarkan

perusahaan untuk biaya bahan baku satu tahun mendatang.

Persediaan non medik di rumah sakit memiliki 1292 item barang, sehingga

terhadap jumlah sebanyak ini diperlukan suatu strategi persediaan yang dapat

menghindari bahkan mengeleminasi kejadian stockout atau overstock. Strategi

yang diperlukan adalah yang dapat memonitor jumlah stok secara terus menerus

dan setiap saat, agar selalu terpantau jumlah stok persediaan tidak nol atau

stockout. Selain itu juga dapat terpantau jumlah stok agar tidak melebihi nilai rata-

rata persediaan sehingga akan menimbulkan overstock.

Strategi persediaan yang dapat diterapkan untuk mengatasai masalah tersebut

adalah menggunakan metode continuous review inventory, yaitu suatu metode



persediaan yang melakukan mereviu item barang dan jumlah barang secara terus

menerus sehingga nilai persediaan selalu dapat diketahui kapanpun. Risiko dan

ketidakpastian dalam analisis persediaan disebabkan oleh banyak variabel

diantaranya adalah variasi dalam permintaan dan lead time, namun variasi ini

diserap oleh Safety Stock (SS) yang berfungsi sebagai penyangga untuk mencegah

persediaan habis terkait adanya gangguan secara tiba-tiba baik dari alam maupun

lingkungan. Stock ini diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan

selama masa Reorder Point (ROP).

Dalam inventory management, ada 3 hal yang harus diputuskan: (1) di level

berapa kita harus memiliki stok (Safety Stock/SS), (2) kapan harus memesan

kembali (Reorder Point/ROP) dan (3) berapa banyak ketika memesan (Economic

Order Quantity/EOQ).

Biaya persediaan ekonomis akan diperoleh dengan Economic Order Quantity

(EOQ) yaitu jumlah pemesanan barang persediaan dapat meminimumkan total

biaya persediaan. Total biaya persediaan merupakan seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk melakukan pembelian, pemesanan dan penyimpanan, seperti

pada persamaan dibawah ini.

Total biaya = biaya pembelian + biaya pemesanan + biaya penyimpanan

TC (Q) = P*D + (SD/Q) + (HQ/2)

Dimana :

D = jumlah kebutuhan dalam unit

P = biaya pembelian per unit

S = biaya pemesanan setiap sekali pesan



H = biaya simpan per unit per tahun

Q atau EOQ = jumlah pemesanan dalam unit

Jumlah persediaan non medik sesuai dengan EOQ, dan untuk mengetahui

jumlah pembelian yang ekonomis adalah sebesar :

Jika variasi permintaan diwakilkan oleh sigma, lead time dilambangkan

dengan L, serta service level kita kaitkan dengan z (biasanya diasumsikan

mengikuti distribusi normal), maka SS dapat dihitung sebagai berikut :

SS dapat mengantisipasi stockout selama masa ROP, yaitu :

ROP = (d x L) + SS

secara rata-rata kita dapat hitung rata-rata level inventori sebesar :

Efisiensi dapat dihitung dari selisih AIL yang menggunakan metode

continuous review inventory dengan yang tidak.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang sudah terkumpul diolah secara manual dan komputerisasi untuk

mengubah data menjadi informasi. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan

data dimulai dari melakukan klasifikasi barang persediaan non medik yang

berjumlah 1292 item barang dengan menggunakan klasifikasi ABC. Diambil item

barang yang menduduki Klas A yang memiliki nilai persediaan sampai dengan

20% dari total nilai persediaan, yaitu didapat menjadi 35 item barang, dari

sejumlah tersebut terdapat 21 item barang yang selama masa penelitian tidak ada

mutasi. Dengan demikian dalam penelitian ini hanya 14 item barang yang

dihitung menggunakan metode continuous review inventory.

Tabel Lead time barang persediaan non medik.

No
Metode Pengadaan Barang Persediaan

non medik
Jumlah hari

kerja

A Lelang sederhana/lelang umum :

1 Pra Lelang 9

2 Lelang 30

3 Pasca Lelang 7

4 Proses Pembayaran 8

Jumlah 54
B Pengiriman barang pada termin ke-2 :

1 Waktu pemesanan 30

2 Pasca pengiriman 7

3 Proses pembayaran 8

Jumlah 45

C Pengadaan langsung :

1 Pra Pengadaan langsung 9

2 Pengadaan langsung 7

3 Pasca Pengadaan Langsung 7

4 Proses pembayaran 8



Jumlah 31

*Sumber Pedoman Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan pedoman pengadaan barang jasa, maka diperoleh baku mutu

berapa hari pelaksanaan pengadaan barang jasa yang disebut juga dengan lead

time sebagaimana dalam tabel berikut ini. Lead time berdasarkan jumlah hari yang

dipergunakan untuk melakukan pengadaan barang persediaan non medik, hal ini

tergantung dari metode yang digunakan yaitu lelang sederhana/umum, seleksi

sederhana/umum, penunjukkan langsung dan pengadaan langsung.

Pada rumah sakit pemerintah biaya pengadaan barang/jasa dialokasikan untuk

honor Unit Layanan Pengadaan, PejabatPengadaan Langsung, Panitia

Penerima/Pemeriksa dan Pejabat Penerima/Pemeriksa serta biaya pengandaan

dokumen, karena biaya seperti biaya telepon dan biaya lainnya, sangat sulit

diidentifikasi. Hal ini harus dilakukan penelitian lebih lanjut.

Tabel 1. Biaya Pengadaan Barang Jasa

No Jenis belanja Nilai

1 Honor panitia/ULP Rp 183.550.000

2 Honor ULP Rp 60.540.000

3 Biaya lelang Rp 37.000.910

Jumlah Rp 281.090.910

*Sumber Laporan Keuangan.

Tabel 2. Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

No Metode Pengadaan Jumlah

1 Lelang Sederhana dan Lelang Umum 15

2 Seleksi Seerhana dan Seleksi Umum 4

3 Pengadaan Langsung 277

Jumlah 296
*Sumber Laporan kegiatan.



Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, maka Biaya Pesan (S) diasumsikan sebagai

biaya setiap pengadaan barang/jasa di RSMC adalah jumlah biaya pengadaan

barang/jasa dibagi jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu sebesar Rp.

949.641,-. Rata-rata jumlah item barang sebesar 143,55 item barang per kelompok.

Jadi biaya pesan untuk setiap item barang adalah sebesar Rp. 6.615,-.

Tabel 3. Penghitungan continuous review inventory

No Nama Barang Satuan
Economic

Order
Quantity

(sat)

Safety
stock/S
S (sat)

Reorder
point/RO

P (sat)

Tingkat
rata-rata
persediaa

n/AIL
(sat)

1 Continuous form 1 ply
(isi 2000 lbr/box)

box
4 4,03 8,53 5,79

2 Kertas antrian roll
608 2.014,53 3.515,03 2.318,75

3 Company Profile RSM
Cicendo

lembar 172 1.388,73 1.985,73 1.474,54

4 Plastik KIB pak 156 549,98 829,98 627,96

5 Plastik Kresek Putih
No. 15

buah 66 101,40 181,40 134,61

6 Batu Baterai Sedang buah 460 19,87 36,87 250,10

7 Oxygen Bleach buah 25 14,48 40,31 27,08

8 Handuk Tangan buah 3 1,93 2,62 3,47

9 Tempat Sampah Injak
20 Lt + Rangka

buah 7 30,65 51,32 34,18

10 Tempat Sampah Injak
Uk 10 Lt + Rangka

buah 8 12,32 34,71 16,30

11 Tempat Sampah
Double+Tutup 50 Ltr

buah 2 9,21 14,72 10,37

12 Kran Shower Panas
Dingin

buah 1 0,97 1,31 1,33

13 Lampu XL 23 Watt buah 21 29,39 60,39 39,72

14 Kunci Pintu buah 2 0,97 2,34 2,18

Rata-rata 353,31



Perhitungan continuous review inventory pada service level 95 % diperoleh

AIL sebesar 353,31 box/buah/lembar/pak per item barang persediaan non medik,

sedangkan AIL barang pada akhir periode bulan tahun 2013 adalah sebesar

3353,31 box/buah/lembar/pak per item barang. Dengan demikian diperoleh

penurunan AIL sebesar 89.46 % per item barang, sebagaimana pada tabel 3 diatas.

Dari perolehan AIL pada tabel 3 diatas maka akan didapat rata-rata potensi

penghematan sebesar Rp. 6.822.205,- per item barang dan sebasar Rp. 9.859.612,-

untuk jumlah rata-rata persediaan sebelum dilakukan perhitungan dengan CRI

dikurangi Rp. 3.037.407,- sebagai jumlah rata-rata persediaan dengan

menggunakan perhitungan CRI. Dengan demikian didapat efisiensi rata-rata

biaya sebesar 13,77 % per item barang persediaan non medik.

Penerapan metode continuous review inventory membutuhkan biaya modal

yang besar yaitu penyediaan perangkat komputer dan SIMRS. Bagi rumah sakit

yang sudah memiliki SIMRS maka metode ini dapat diaplikasikan dalam aplikasi

inventory SIMRS. Kebijakan pimpinan tentang penerapan metode continuous

review inventory dapat dijadikan pedoman pengelolaan persediaan tidak hanya

untuk persediaan non medik, namun juga persediaan yang lainnya seperti

persediaan farmasi, gizi atau persediaan lainnya. Selain itu metode continuous

review inventory dapat mengontrol kinerja petugas dalam kedisiplinannya

melakukan data entry ke dalam aplikasi.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1) Strategi persediaan metode continuous review inventory dapat diterapkan

pada pengelolaan persediaan non medik di rumah sakit.

2) Pada service level 95% didapat AIL sebesar 353,31 box/buah/lembar/pak

per item barang persediaan non medik atau terjadi penurunan AIL sebesar

89.46 % per item barang.

3) Dengan adanya penurunan AIL pada penerapan metode continuous review

inventory, mengakibatkan terjadinya penghematan rata-rata biaya

persediaan sebesar 13,77 % per item barang persediaan non medik

Saran

1) Kegiatan Pengelolaan persediaan non medik di rumah sakit dapat

menerapkan strategi metode continuous review inventory yang

menghasilkan efisiensi biaya persediaan.

2) Dengan penerapan strategi metode continuous review inventory, maka

Manajemen rumah sakit dapat meningkatkan service level, menurunkan

stockout, memperoleh efisiensi biaya persediaan, dan dapat dijadikan dasar



kebijakan untuk pengelolaan semua jenis persediaan di rumah sakit serta

dapat mengaplikasikan pada aplikasi inventory SIMRS.

3) Unit yang melakukan perencanaan dan pengendalian persediaan non

medik dapat merencanakan berapa kuantitas barang yang harus dibeli,

berapa persediaan pengaman yang harus tersedia, kapan melakukan ROP,

dapat mengendalikan kejadian stockout, dan dapat mengetahui nilai

persediaan setiap saat.

4) Petugas Gudang persediaan selaku pelaksana pencatatan dan

pendistribusian dapat lebih mudah melakukan operasional persediaan

barang non medik, karena selain menggunakan aplikasi exel yang sudah

dilakukan set up sesuai dengan metode continuous review inventory, juga

apabila diaplikasikan pada aplikasi inventory SIMRS akan lebih mudah

mengontrol persediaan barang non medik.

5) Penyedia Barang non medik dapat secara tepat waktu melakukan

pengiriman barang persediaan, dan Penyedia Jasa SIMRS akan lebih

mudah membuat algoritma aplikasi inventory SIMRS.
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