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ABSTRAK 

Nama : Andi Meriam 

Nim 70200117096 

Judul : Gambaran Pelaksanaan Manajemen Logistik Alat Kesehatan 

Di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Tahun 2021 
 

Manajemen logistik memiliki peran dalam organisasi pemerintah, 

pengeluaran tidak dapat dikontrol dengan baik. Kegagalan untuk mengelola 

logistik dengan benar dapat menyebabkan kesulitan mencapai kesuksesan dan 

akibatnya mengurangi kepuasan pelanggan pada layanan rumah sakit. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami manajemen 

logistik alat kesehatan di RSUD Haji Makassar. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah 

data primer yang berupa hasil wawancara dan hasil observasi langsung serta 

telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 7 orang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan logistik alat kesehatan 

di RSUD Haji Makassar sudah efektif. Namun terdapat beberapa kendala dari 

proses perencanaan yaitu dana yang tidak memadai menyebabkan alat kesehatan 

tidak dapat terencana. Proses penerapan yang dilaksanakan berdasarkan 

kebutuhan user yang kemudian didistribusikan. Proses pengendalian yang 

terkendala pada dana dan ruangan. 

Diharapkan RSUD Haji Makassar untuk meningkatkan sistem 

manajemen logistik terkait dengan penganggaran pengelolaan alat kesehatan yang 

sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari terjadinya kerusakan sebelum alat 

kesehatan didistribusikan dan mencegah terjadinya penumpukan alat kesehatan 

pada gudang penyimpanan. 

 
Kata Kunci : Manajemen Logistik, Alat Kesehatan, Rumah sakit 
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A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Manajemen logistik merupakan proses perencanaan, implementasi dan 

pengendalian dari proses-proses kegiatan logistik mulai dari pengadaan, 

penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian guna memenuhi kebutuhan 

pelanggan (Rahmatullah et al., 2020). Manajemen logistik melibatkan motif 

finansial yang diharapkan dapat dicapai dengan biaya rendah. Jika rumah sakit 

tidak melakukan pemenuhan logistik yang tepat, pengeluaran tidak dapat 

dikontrol dengan baik. Kegagalan untuk mengelola logistik dengan benar dapat 

menyebabkan kesulitan mencapai kesuksesan dan akibatnya mengurangi kepuasan 

pelanggan pada layanan rumah sakit (Rahmatullah et al., 2020). 

Manajemen logistik memiliki peran dalam organisasi pemerintah, 

meliputi logistik internal, yaitu kebutuhan barang untuk beroperasinya organisasi 

pemerintah dan melayani logistik eksternal yaitu melayani logistik untuk 

masyarakat, perusahaan maupun institusi lainnya. Pelaksanaan tugas pemerintah 

bersifat eksternal, yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam 

pelayanan logistik ekstrenal, pemerintah tidak bertindak sebagai pelaku logistik 

secara langsung, namun pemerintah bertindak dalam hal kebijakan, informasi, 

dukungan fasilitas umum. Logistik yang dikelola dengan tepat, baik secara 

kuantitas, kualitas maupun waktu dan biaya dapat menjadi aset utama dalam 

organisasi publik sebagai sumber pendapatan yang mendukung kegiatan ekonomi 

(Sri Wahyuni, 2019). 

Salah satu kebutuhan perbekalan kesehatan yang kebutuhannya 

meningkat adalah manajemen logistik alat kesehatan. Menurut Peraturan Menteri 

Kementerian Kesehatan RI tahun 2017 bahwa alat kesehatan adalah instrumen, 
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aparatus, mesin dan / atau impian yang tidak mengandung obat yang digunakan 

untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, 

merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk 

struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Kemenkes, 2017). 

Ketersediaan alat kesehatan sangat berpengaruh penting bagi pelayanan 

kesehatan di rumah sakit. Oleh karena itu perlu dilakukan manajemen logistik alat 

kesehatan di rumah sakit agar alat kesehatan tetap dapat tersedia dalam kualitas 

dan jumlah yang cukup, sesuai dengan perkembangan teknologi dan pemenuhan 

standar sesuai dengan klasifikasi. Menurut data Aplikasi Sarana Prasarana Alat 

Kesehatan (Aspak) Kemenkes RI tahun 2017 perbandingan pemenuhan alat 

kesehatan di rumah sakit rujukan nasional dengan jumlah 14 rumah sakit sebesar 

94,062 alat kesehatan di rumah sakit rujukan provinsi dengan jumlah 20 rumah 

sakit sebesar 75,184, alat kesehatan di rumah sakit rujukan regional dengan 

jumlah rumah sakit 110 rumah sakit sebesar 68,569 dan alat kesehatan di rumah 

sakit non rujukan dengan jumlah 350 rumah sakit sebesar 43,376. Berdasarkan 

data Aspak ditemukan jumlah alat kesehatan di rumah sakit rujukan nasional lebih 

banyak dibandingkan alat kesehatan di rumah sakit lainnya (Kemenkes, 2017). 

Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, menjamin 

ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan yaitu 

pengadaan obat dan alat kesehatan. Dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 

tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatakan sediaan farmasi dan alat 

kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Alat 

kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam pelayanan kesehatan yang 

digunakan untuk membantu dalam pencegahan, penegakan diagnosa, pengobatan 

maupun pemulihan penyakit (UURI, 2009). 

Pembangunan kesehatan juga dilakukan melalui upaya manajemen 
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logistik alat kesehatan di Rumah Sakit dan pusat kesehatan masyarakat. 

Manajemen logistik dapat menjawab tujuan, untuk bisa fokus pada pencapaian 

organisasi agar lebih efisien dan efektif, serta bagaimana cara mencapai tujuan 

tersebut dengan ketersediaan bahan logistik setiap saat bila dibutuhkan dan 

dipergunakan secara efisien dan efektif. Keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya didukung oleh beberapa faktor yaitu Man, Money, Machine, 

Method dan Materi (Siregar, 2017). 

Saat ini, hampir tidak mungkin memberikan pelayanan kesehatan tanpa 

alat kesehatan menurut (Dey, 2018) dalam (Faizal Ramadhan et al., 2020). 

Mengingat ketersediaan alat kesehatan begitu penting dalam upaya pelayanan 

kesehatan, maka perlu adanya manajemen logistik alat kesehatan untuk menjaga 

kualitas dalam jumlah yang sesuai dengan memperhatikan standar sesuai dengan 

klasifikasi (Husni Faruq et al., 2017). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ramadhan (2020) menyatakan 

bahwa masih ada beberapa fungsi logistik yang belum optimal. Antara lain 

Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola logistik alat kesehatan masih dirangkap 

oleh petugas kesehatan Puskesmas, perencanaan masih kurang maksimal, dan 

penghapusan hanya sebatas pelaporan(Faizal Ramadhan, 2020). Untuk 

mendapatkan alat kesehatan yang sesuai kebutuhan, memenuhi standar dan 

optimal dalam pemanfaatan maka diperlukan manajemen logistik alat kesehatan 

yang baik. Manajemen logistik adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap 

pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang dan barang jadi dari supplier, 

di antara fasilitas perusahaan dan kepada para langganan. Sedangkan manajemen 

logistik di Rumah Sakit didefinisikan sebagai suatu proses pengolahan secara 

strategis terhadap pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemantauan 

persediaan bahan (stock, material, supplies, inventory dan lain-lain) yang 
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diperlukan bagi produksi jasa Rumah Sakit (Ninla Elmawati Falabiba, 2019). 

Selama kurun waktu tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

terus berupaya meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan melalui 

pelaksanaan program-program prioritas dan didukung program lainnya yang 

secara sinergis dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Rumah Sakit 

Umum Daerah Haji Makassar merupakan salah satu Rumah Sakit yang ada di 

kota Makassar dengan akreditasi B yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan yang menawarkan pelayanan kesehatan Islami yang modern, 

paripurna dan berkualitas untuk anak-anak, individu, keluarga maupun karyawan 

dari segala kelompok usia. RSUD Haji Makassar telah menjadi salah satu Rumah 

Sakit rujukan yang ada di Makassar. Dengan status tersebut, maka Rumah Sakit 

harus menyediakan kebutuhan alat kesehatan dalam jumlah yang cukup banyak 

untuk menunjang proses pelayanan dan proses kerja seluruh manajemen yang ada 

di Rumah Sakit. 

Salah satu yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan manajemen 

logistik alat kesehatan di RSUD Haji Makassar berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara peneliti dengan staf bagian aset adalah adanya alat kesehatan yang 

belum dimanfaatkan/ didistribusikan. Posisinya masih tersimpan di gudang 

penyimpanan sehingga terjadi penumpukan barang antara barang yang lama dan 

yang baru masuk. contohnya, beberapa barang yang harus didistribusikan pada 

tahun 2020. Namun tidak didistribusikan tahun itu, melainkan didistribusikan 

pada tahun 2021, hal ini kemudian menjadi masalah dimana terjadinya 

penumpukan barang logistik antara barang yang lama dan yang baru di RSUD 

Haji Makassar padahal seharusnya, barang yang masuk di tahun 2020 harus 

didistribusikan pada tahun 2020 juga dan masalah penumpukan barang logistik ini 

sering berulang setiap tahunnya. Adapun barang-barang yang tersedia bersumber 



5 
 

 

 

 

dari APBD, Bantuan, DAK dan APBDAK. Barang tersebut masuk di RSUD Haji 

Makassar pada tahun 2018, 2020 dan 2021. Selain itu, didapatkan bahwa 

penelitian ini didukung dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan dan belum 

ada penelitian sebelumnya terkait pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan 

di RSUD Haji Makassar. 

Melihat pentingnya pelaksanaan manajemen logistik yang baik untuk 

menunjang pelayanan kesehatan pada masyarakat, mendorong peneliti untuk 

melakukan evaluasi tentang hal ini, khususnya mengenai logistik obat dan alat 

kesehatan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang "Pelaksanaan Manajemen Logistik Alat Kesehatan di Rumah 

Sakit Umum Daerah Haji Makassar” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan manajemen logistik 

alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar?” 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah peneliti mengkaji dan 

memahami manajemen logistik alat kesehatan di RSUD Haji Makassar : 

1. Perencanaan adalah kegiatan dalam menentukan kebutuhan logistik alat 

kesehatan. 

2. Penerapan adalah merealisasikan kebutuhan logistik yang sudah 

ditetapkan dalam perencanaan. 

3. Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur rencana 

yang telah diterapkan agar sesuai dengan perencanaan. 
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D. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
No Penulis/Tahun/Link Akses Judul Metode Hasil 

 
 

1 

( E. Ahmadi et al., 2019). 

Health Systems 2019, VOL. 

8, NO. 2, 134–151 

https://doi.org/10.1080/20476 

965.2018.1496875 

Inventory management of 

surgical supplies and sterile 

instruments in hospitals: a 

literature review 

Menggunakan literatur 

review dari tahun 2003- 

2017 dengan jumlah 20 

jurnal 

Adanya berbagai keterbatasan 

seperti biaya, pelayanan, tempat 

penyimpanan, sumber daya, 

kepuasan ahli bedah dan kurangnya 

informasi. 

 

 
2 

(Manero et al., n.d.). 

International Journal Of 

Environmental Research And 

Public Health 2020,17, 4636 

doi:10.3390/ijerph17134634 

www.mdpi.com/journal/ijerph 

Leveraging 3D Printing 

Capacity in Times of Crisis: 

Recommendations for 

COVID-19 Distributed 

Manufacturing for Medical 

Equipment Rapid Response 

Melakukan observasi 

terhadap percetakan 

hasil pemeriksaan 

melalui jaringan sosial 

serta penggunaan APD 

Perawatan yang kurang optimal 

memicu pasien mengalami 

hambatan dalam melakukan 

pengobatan khususnya bagi pasien 

Covid-19 yang memerlukan 

perawatan segera. 

 

 

 

3 

(Dey & Chattopadhyay, 

2018). International Journal of 

Research in Geography 

(IJRG) Volume 4, Issue 2, 

2018, PP 22-33 ISSN 2454- 

8685 (Online) 

http://dx.doi.org/10.20431/24 

54-8685.0402003 
www.arcjournals.org 

Assessment of Quality of 

Primary Healthcare 

Facilities in West Bengal 

Menggunakan data dari 

Sistem Informasi 

Manajemen Kesehatan, 

Pemerintah Benggala 

Barat, India berdasarkan 

ketersediaan  input 

struktural   tahun   2013- 

2014 di puskesmas 

menggunakan      indeks 

Terdapat variasi dalam kualitas 

pelayanan kesehatan antara 0,68 

(Bankura) hingga 0,17 

(Murshidabud). Domain tertinggi 

untuk fasilitas laboratorium 

(25,92%) dan terendah tenaga 

kesehatan (17,20%). Indeks IMR 

dan MMR terhadap penyakit yang 
disajikan karena          adanya 

https://doi.org/10.1080/20476965.2018.1496875
https://doi.org/10.1080/20476965.2018.1496875
http://www.mdpi.com/journal/ijerph
http://dx.doi.org/10.20431/2454-8685.0402003
http://dx.doi.org/10.20431/2454-8685.0402003
http://www.arcjournals.org/
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No Penulis/Tahun/Link Akses Judul Metode Hasil 

   pembangunan tingkat 

Kabupaten 

ketidaksetaraan terhadap 

ketersediaan fasilitas. 

 

 

4 

(Al-qatawneh et al., 2019). 

Journal of Healthcare 

Engineering Volume 2019, 

Article ID 9691568, 12 pages 

https://doi.org/10.1155/2019/9 

691568 

Six Sigma Application in 

Healthcare Logistics: A 

Framework and A Case 

Study 

Metode literatur review 

pada 3 jurnal yang 

menerapkan six sigma 

Six Sigma merupakan metode yang 

digunakan untuk menangani 

masalah logistik secara efektif. 

Kami juga menunjukkan bahwa 

beberapa alat yang digunakan 

untuk aplikasi manufaktur mungkin 
tidak terlalu berguna. 

 

 

 
5 

(Yao et al., 2021). Journal of 

Healthcare Engineering 

Volume 2021, Article ID 

6685456, 12 pages 

https://doi.org/10.1155/2021/6 

685456 

Medical Equipment 

Comprehensive 

Management System Based 

on Cloud Computing and 

Internet of Things 

Menggunakan berbagai 

sistem manajemen 

peralatan medis berbasis 

Cloud Computing dan 

Internet of Things 

Sistem informasi manajemen 

peralatan medis yang dirancang 

dan diimplementasikan memiliki 

efek yang sangat baik dalam hal 

sensitivitas refleksi sistem, 

kompatibilitas sistem, dan stabilitas 

sistem dan sepenuhnya 

mewujudkan kinerja awal prediksi. 

 

 
6 

(Rahmatullah et al., 2020). 
Volume 1, Nomor 3, 
Desember 2020 
https://journal.unismuh.ac.id/i 
ndex.php/kimap/index 

Manajemen Logistik Non 

Medis di Rumah Sakit 

Umum Daerah Salewangan 

Maros Tahun 2020 

Penelitian  ini 
menggunakan metode 
kualitatif dengan teknik 
pengambilan data 
dilakukan wawancara 
mendalam dan observasi 
kepada 5 informan. 

Pelaksanaan dari keempat fungsi 

manajemen logistik jika dilihat dari 

fungsi perencanaan sudah 

dikategorikan baik karena sudah 

terstruktur.     Fungsi     pengadaan 
belum dikategorikan baik karena 

https://doi.org/10.1155/2019/9691568
https://doi.org/10.1155/2019/9691568
https://doi.org/10.1155/2021/6685456
https://doi.org/10.1155/2021/6685456
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index
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No Penulis/Tahun/Link Akses Judul Metode Hasil 

    pengadaan pada tahun 2017 tidak 

terealisasikan pada perencanaan 

pada tahun 2018. 

 

 

 

7 

(Faizal, R., 2020). Higeia 

Journal Of Public Health 

Research And Development 

http://journal.unnes.ac.id/sju/i 

ndex.php/higeia 

Analisis Manajemen 
Logistis Alat Kesehatan di 
Puskesmas Boja II 

Kabupaten Kendal Tahun 

2018 

Penelitian   ini 
menggunakan metode 
kualitatif dengan teknik 
pengambilan  data 
dilakukan wawancara 
mendalam dan observasi 
kepada 7 informan. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa masih ada beberapa fungsi 

logistik yang belum maksimal. 

Antara (SDM) pengelola logistik 

alat kesehatan dan tugas ganda. 

Perencanaan masih kurang 

maksimal, dan beberapa alat 

kesehatan hanya tersimpan di 
gudang. 

 

 

 

 

8 

(Kenedi et al., 2018). Jurnal 

Kesehatan Andalas, 2018, 7. 

Supplement 2. 

http://jurnal.fk.unand.ac.id 

Analisis Pengadaan Alat 

Kesehatan Di Rumah Sakit 

Umum Daerah Padang 

Pariaman Tahun 2017 

Metode pendekatan 

kualitatif, dengan tujuan 

untuk  menggali 

informasi mendalam 

tentang pengadaan alat 

kesehatan di Rumah 

Sakit Umum Daerah 

Padang Pariaman, 

dengan menggunakan 

pendekatan sistem. 

Komponen input, kebijakan atau 

SOP belum ada, tenaga dari sisi 

kuantitas belum mencukupi, dana 

perlu ditingkatkan anggarannya 

terutama yang bersumber dari 

APBD, sarana prasarana belum 

ada. Komponen proses, 

perencanaan dan penerimaan/ 

pemeriksaan masih ada masalah 

sedangkan pada komponen 

pengadaan    pemilihan    penyedia 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia
http://jurnal.fk.unand.ac.id/
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No Penulis/Tahun/Link Akses Judul Metode Hasil 

    sudah sesuai dengan Perpres RI No 

4 Tahun 2015. Pada komponen 

output, pelaksanaan pengadaan alat 

kesehatan belum sepenuhnya sesuai 

dengan kebutuhan rumah sakit dan 
user. 

 

 

 
9 

(Mia Widia Utami, 2020). 

Jurnal Proaksi Vol. No. 2 Juli 

– Desember 2020 p-ISSN : 

2089-127X e-ISSN : 2685- 

9750 

Analisis Sia Pengadaan 

Peralatan Medis Dan 

Persediaan (BHP) Di BLUD 

RSU Jampangkulon 

Metode yang digunakan 

adalah metode kualitatif 

dengan pendekatan 

deskriptif. Teknik 

pengumpulan data yang 

digunakan  adalah 

observasi, wawancara, 
dan dokumentasi 

Penerapan sistem informasi 

akuntansi dalam pengadaan 

peralatan medis telah terlaksana, 

Menerapkan sistem informasi 

akuntansi persediaan bahan habis 

pakai walaupun belum sepenuhnya 

efektif. 

 
 

10 

(Husni Faruq et al., 2017). 

Jurnal Labora Medika Vol 1 

No 1 (2017) 16-20. 

http://jurnal.unimus.ac.id.inde 

x/.php/JlabMed 

Penilaian Manajemen 

Peralatan Laboratorium 

Medis Di Rsud Se Provinsi 

Dki Jakarta 

Metode Kuantitatif 

dengan desain deskriptif 

RSUD “X” mendapatkan katagori 

“Belum Sesuai” dengan standar 

http://jurnal.unimus.ac.id.index/.php/JlabMed
http://jurnal.unimus.ac.id.index/.php/JlabMed
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Berdasarkan kajian diatas, variabel penelitian ini memiliki perbedaan pada 

fokus penelitian yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada fungsi manajemen 

logistik dan penelitian saya berfokus pada komponen manajemen logistik dan juga 

berbeda pada lokasi pada penelitian. 

E. Tujuan Penelitian 

 
1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisa pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui proses perencanaan logistik alat kesehatan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Haji Makassar. 

b. Mengetahui proses penerapan logistik alat kesehatan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Haji Makassar. 

c. Mengetahui proses pengendalian logistik alat kesehatan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Haji Makassar. 

F. Manfaat Penelitian 

 
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan masukan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar 

dalam upaya peningkatan pengelolaan manajemen logistik alat kesehatan. 

2. Sebagai bahan rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang 

memerlukan data sejenis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

A. Rumah Sakit 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

1. Pengertian Rumah Sakit 

Menurut UU No 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, pengertian rumah sakit 

adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik 

tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, 

kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap 

mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh 

masyarakat agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya serta 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat 

(florenceangelina, 2020). 

Menurut Undang-Undang no 44 tahun 2009 pasal 5 menjelaskan mengenai 

fungsi Rumah Sakit yaitu sebagai penyelenggaraan pelayanan medik dan non 

medik, penelitian dan pengembangan, pelayanan rujukan upaya kesehatan, 

administrasi umum dan keuangan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia 

dalam meningkatkan kemampuan di dalam tugasnya memberikan pelayanan 

kesehatan kepada pasien yang sesuai dengan standar dan tujuan Rumah Sakit(Mia 

Widia Utami, 2020) 

Menurut Permenkes RI No 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan 

rumah sakit, pengertian Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit 

adalah rumah sakit umum yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua 

bidang dan jenis penyakit (PMKRI, 2014). 
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 44 tahun 2009 tentang 

rumah sakit, rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan tempat 

menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan 

personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik 

untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan serta mempunyai peranan yang 

penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menurut ( Lestari, dkk 

2019) dalam (Faizal Ramadhan, 2020). 

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan 

yang optimal bagi masyarakat dan tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakannya disebut sarana kesehatan. Sarana kesehatan berfungsi 

melakukan upaya kesehatan dasar, kesehatan rujukan dan upaya kesehatan 

penunjang. 

2. Jenis Rumah Sakit 

Dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No 56 tahun 2014 tentang 

klasifikasi dan perizinan rumah sakit, rumah sakit yang didirikan dan 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah harus merupakan unit pelaksana teknis 

daerah atau lembaga teknis daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan 

keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sedangkan rumah sakit yang di didirikan oleh swasta harus 

berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang 

perumah sakitan (PMKRI, 2014). 

Rumah sakit dapat ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan setelah 

memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan. Rumah sakit 

pendidikan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang 
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membidangi urusan pendidikan. Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit 

yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang 

pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan 

pendidikan tenaga kesehatan lainnya (PMKRI, 2014). 

3. Klasifikasi Rumah Sakit 

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan 

fungsi rujukan, Rumah Sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan 

berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit (PMKRI, 2014). 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 

2014 tentang klasifikasi rumah sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan 

pelayanan, rumah sakit umum diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu rumah sakit 

umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas C dan rumah 

sakit umum kelas D. Untuk RSUD Haji Makassar merupakan rumah sakit umum 

kelas B. 

Adapun klasifikasi rumah sakit kelas B menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, 

yaitu: rumah sakit umum kelas B harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 

pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 4 

(empat) pelayanan spesialis penunjang medik, 8 (delapan) pelayanan medik 

spesialis lainnya dan 2 (dua) pelayanan medik sub spesialis dasar. Dan di dalam 

pasal 25 menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit umum 

kelas B paling sedikit meliputi: 

a. Pelayanan medik 

b. Pelayanan kefarmasian 

c. Pelayanan keperawatan dan kebidanan 
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d. Pelayanan penunjang medik 

e. Pelayanan penunjang non klinik 

f. Pelayanan rawat inap 

Yang termasuk ke dalam pelayanan medik paling sedikit terdiri dari: 

a. Pelayanan gawat darurat 

b. Pelayanan medik spesialis dasar 

c. Pelayanan medik spesialis penunjang 

d. Pelayanan medik spesialis lain 

e. Pelayanan medik sub spesialis 

f. Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut 

Pelayanan gawat darurat harus diselenggarakan 24 jam sehari secara terus 

menerus. Pelayanan medik spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam, 

kesehatan anak, bedah dan obstetri dan ginekologi. Pelayanan medik spesialis 

penunjang meliputi pelayanan anestesiologi, radiologi, patologi klinik, patologi 

anatomi dan rehabilitasi medik (PMKRI, 2014). 

Pelayanan medik spesialis lain paling sedikit berjumlah 8 pelayanan dari 13 

pelayanan yang meliputi pelayanan mata, telinga hidung tenggorokan, saraf, 

jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, ortopedi, 

urologi, bedah saraf, bedah plastik dan kedokteran forensik. Pelayanan medik sub 

spesialis paling sedikit berjumlah 2 pelayanan sub spesialis dari 4 sub spesialis 

dasar yang meliputi pelayanan sub spesialis dibidang spesialisasi bedah, penyakit 

dalam, kesehatan anak, dan obstetri dan ginekologi. Pelayanan medik spesialis 

gigi dan mulut paling sedikit berjumlah 3 pelayanan yang meliputi pelayanan 

bedah mulut, konservasi/endodonsi dan ortodonti (PMKRI, 2014). 

Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan 
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dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan 

keperawatan dan kebidanan meliputi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan. 

Pelayanan penunjang klinik meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif 

untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan 

rekam medik. Pelayanan penunjang non klinik meliputi pelayanan laundry/linen, 

jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, 

ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem 

penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik dan pengelolaan air bersih 

(KKRI, 2019). 

Pelayanan rawat inap harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut: 

a. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% dari seluruh tempat 

tidur untuk rumah sakit milik pemerintah. 

b. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% dari seluruh tempat 

tidur untuk rumah sakit milik swasta. 

c. Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% dari seluruh tempat tidur 

untuk rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit milik swasta (PMKRI, 

2014). 

 

B. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia adalah manusia yang memiliki usaha kerja yang 

disumbangkan dalam proses produksi yaitu sumber daya manusia yang mampu 

bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat umum (Wirawan, 2020). Adapun dialog Nabi Syuaib dengan sang 

putri dijelaskan dalam QS. Al- Qasas/28:26 yaitu: 
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بَِت ُهَما يَ  َدى  إِح   قَالَت  
َ
َ  ُه  ِجر  ٔ ٔ َت س  ٱأ  ٱَقوِيُّ ل  ٱَت َجر  ٔ ٔ َت س  ٱ َمِن إِنَّ َخي 

َ  ٢٦ِمنُي  ل 

 

Terjemahnya: 

“Wahai Ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya 

orang yang paling baling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) 

ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. ” 

Berdasarkan ayat diatas perlu diperhatikan ketika memilih seseorang 

sebagai karyawannya. Jika kedua-duanya berkumpul bersamaan, maka akan 

sempurnalah pekerjaan. Ketika wanita itu mengatakan seperti itu, ayahnya 

bertanya kepadanya, “dari mana kamu tahu demikian?” wanita itu menjawab, 

“sesungguhnya dia mampu mengangkat batu besar yang tidak mungkin diangkat 

kecuali sepuluh orang, juga pada saat aku datang (kemari) bersamanya, aku 

berjalan di depannya, namun ia mengatakan, “Berjalanlah di belakangku, jika 

hendak melewati jalan lain, lemparlah batu kecil ini agar aku tahu jalan” 

Untuk sumber daya manusia rumah sakit umum kelas B terdiri atas: 

a. Tenaga medis 

b. Tenaga kefarmasian 

c. Tenaga keperawatan 

d. Tenaga kesehatan lain 

e. Tenaga non kesehatan (Permenkes RI No. 43, 2019). 

 
Tenaga medis paling sedikit terdiri atas: 

a. 12 dokter umum untuk pelayanan medik dasar 

b. 3 dokter gigi umum untuk medik gigi mulut 

c. 3 dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar 

d. 2 dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis penunjang 
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e. 1 dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis lain 

f. 1 dokter sub spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik sub spesialis 

g. 1 dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis gigi 

mulut 

Tenaga kefarmasian paling sedikit terdiri atas: 

a. 1 orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit 

b. 4 apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit 8 

orang tenaga teknis kefarmasian 

c. 4 apoteker yang bertugas di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 8 

tenaga teknis kefarmasian 

d. 1 orang apoteker di instalasi gawat darurat yang dibantu oleh minimal 2 

orang tenaga teknis kefarmasian 

e. 1 orang apoteker di ruang ICU yang dibantu oleh paling sedikit 2 orang 

tenaga teknis kefarmasian 

f. 1 orang apoteker sebagai koordinator penerimaan dan distribusi yang dapat 

merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat 

jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya 

disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian rumah sakit 

g. 1 orang apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat merangkap 

melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan 

dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang berjumlahnya disesuaikan 

dengan beban kerja pelayanan kefarmasian rumah sakit. 

Jumlah kebutuhan tenaga keperawatan sama dengan jumlah tempat tidur 

pada instalasi rawat inap. Kualifikasi dan kompetensi tenaga keperawatan 

disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit. Jumlah dan kualifikasi 
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tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan 

pelayanan rumah sakit. 

Untuk peralatan rumah sakit umum kelas B harus memenuhi standar 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peralatan paling sedikit 

terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, 

rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan 

darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah. Peralatan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari peraturan Menteri ini (Permenkes RI No. 43, 2019). 

C. Alat Kesehatan 

1. Pengertian Alat Kesehatan 

Menurut Permenkes RI No 4 Tahun 2014 tentang cara distribusi alat 

kesehatan yang baik, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan impian 

yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, 

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan 

kesehatan pada manusia dan membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 

Alat kesehatan merupakan salah satu aspek yang mendukung 

terselenggaranya upaya pencegahan penyakit (preventif) dan penyembuhan 

penyakit (kuratif). Tidak tersedianya peralatan kesehatan maka akan 

mempengaruhi mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. dalam Undang 

Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada pasal 98 dan 104 

menyebutkan bahwa pengelolaan alat kesehatan harus aman, 

berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat serta 

pengamanan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari 
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bahaya yang disebabkan oleh pengguna alat kesehatan yang tidak memenuhi 

persyaratan mutu atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan. Oleh karena itu, 

kondisi maupun fungsi dari sarana fisik alat kesehatan tersebut harus dalam 

keadaan baik dan mendukung pelayanan kesehatan (PPRI, 2015) 

Menurut Permenkes Nomor 1911 tahun 2010 alat kesehatan adalah 

instrumen, aparatus, mesin dan implant yang tidak mengandung obat yang 

digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan 

penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan 

membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 

2. Tujuan Penggunaan Alat Kesehatan 

 
Alat kesehatan berdasarkan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud 

oleh produsen, dapat digunakan sendiri maupun kombinasi untuk manusia dengan 

satu atau beberapa tujuan sebagai berikut: 

a. Diagnosa, pencegahan, pemantauan, perlakuan atau pengurangan penyakit 

b. Diagnosa, pemantauan, perlakuan, pengurangan atau kompensasi kondisi sakit 

c. Penyelidikan, pengganti, pemodifikasian, mendukung anatomi atau proses 

fisiologis 

d. Mendukung atau mempertahankan hidup 

e. Menghalangi pembuahan 

f. Desinfeksi alat kesehatan 

g. Menyediakan informasi untuk tujuan medis atau diagnosa melalui pengujian in 

vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia (PMKRI NO 1191, 2019). 

Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No 56 tahun 2014 tentang 

klasifikasi dan perizinan rumah sakit pada pasal 35 menyatakan bahwa peralatan 
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rumah sakit umum kelas B harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk 

instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, 

persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, 

farmasi, instalasi gizi dan kamar jenazah. 

Untuk alat kesehatan dengan standar kelas B dikelompokkan sesuai dengan 

ruangannya, seperti beberapa alat kesehatan yang ada di ruangan radiologi, 

patologi klinik dan juga kamar bedah. Untuk alat kesehatan yang harus ada di 

bagian Radiologi yaitu DSA, MRI, CT Multislice, Fluoroskopi, USG 4D, Dental 

X-Ray, C-Arm, Computed Radiography (CR), peralatan Protektif Radiasi, 

perlengkapan proteksi Radiasi, Emergency Kit, Generator Set dan lain-lain. Untuk 

alat kesehatan yang harus ada di bagian Patologi Klinik yaitu Biosafety Cabinert 

Level 2A, Fume Hood (lemari asam), Mikroskop, Skink Laboratorium, 

Refrigerator 2-8°C, Sentrifus, Mikropipet, Hematology Analyzer, Coagulometer, 

Chemistry Analyzer, Imunologi Analyzer, Incubator CO2, dan lain-lain. Dan 

untuk alat kesehatan yang harus ada di bagian kamar bedah yaitu Operating 

Table, Mayo Table, Mesin Anestesi, Defibrilator, Ventilator Anesthesi, Operating, 

Microscope dan lain-lain (Guswani, 2016). 

3. Tujuan Penggunaan Alat Kesehatan 

Kompendium alat kesehatan merupakan daftar dan spesifikasi alat 

kesehatan dan bahan medis habis pakai terpilih dengan persyaratan standar 

minimal keamanan, mutu dan manfaat untuk digunakan di fasilitas kesehatan 

dalam pelaksanaan JKN. 

Peralatan kesehatan di fasilitas kesehatan harus memenuhi 

persyaratan: 
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a. Standar mutu, keamanan dan keselamatan 

b. Memiliki izin edar sesuai peraturan perundang-undangan 

c. Diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi 

yang berwenang 

Kompendium alat kesehatan digunakan sebagai acuan oleh fasilitas 

kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan. Kompendium alat kesehatan yang dimaksud 

dalam diktum kesatu memuat daftar alat kesehatan dan bahan medis habis pakai 

yang terdiri dari: 

1) Alat kesehatan elektromedik (49 alat) 

2) Alat kesehatan non elektromedik (41 alat) 

3) Produk diagnostik in vitro (25 alat) Kepmenkes No. 118, 2014 dalam 

(Faizal Ramadhan, 2020). 

 

D. Manajemen logistik Rumah Sakit 

Manajemen logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan dan atau seni 

dalam proses perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, 

penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material/alat-alat. Manajemen 

logistik mampu menjawab tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut 

dengan ketersediaan bahwa logistik setiap saat bila dibutuhkan dan dipergunakan 

secara efisien dan efektif. Keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuan 

didukung oleh pengelolaan faktor-faktor antara lain Man, Money, Machine, 

Methode, dan Material. Pengelolaan yang baik dan seimbang pada kelima faktor 

tersebut akan memberi kepuasan kepada konsumen (Saleh, 2017). 

Secara umum, kegiatan logistik merupakan penyampaian dan pengiriman 

barang atau material dengan jumlah tertentu dan waktu yang tepat ke lokasi 
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tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Melalui proses logistik, material dapat 

sampai ke tempat produksi melalui saluran distribusi sehingga mampu 

memberikan kegunaan (utility) yang baik. Dengan demikian, sistem logistik 

merupakan sumber penciptaan nilai tambah baru (creation of the new value 

added), yaitu dalam mempermudah dan memperlancar aliran barang dan jasa 

sehingga menjadi suatu pelayanan terpadu yang selanjutnya merupakan sumber- 

sumber pendapatan. Semakin besar suatu organisasi, maka semakin rumit 

manajemen logistik yang harus dilakukan karena semakin beraneka ragamnya 

bahan, barang, alat, dan sarana yang ditangani. 

Manajemen logistik merupakan proses perencanaan, implementasi, dan 

pengendalian dari proses-proses kegiatan logistik mulai dari pengadaan, 

penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian guna memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Dalam organisasi publik, manajemen logistik sangat erat hubungannya 

dengan penyelenggaraan fungsi pemerintah. Proses ini tidak hanya berputar di 

sekitar aktivitas pengadaan barang untuk kebutuhan suatu instansi pemerintah, 

tetapi juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini 

dikarenakan aktivitas manajemen logistik sangat menyangkut kehidupan sehari- 

hari yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintah (Rahmatullah et al., 

2020). 

Menurut Dwiantara dan Rumsari (2004), Manajemen logistik merupakan 

serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap 

kegiatan pengadaan pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan dan 

penghapusan logistik guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya 

pencapaian tujuan organisasi (Siregar, 2017). 

Manajemen logistik sangat dipengaruhi oleh sistem logistik, pengertian 
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sistem itu sendiri adalah suatu keseluruhan yang terorganisir terdiri dari bagian- 

bagian yang dihubungkan dengan cara tertentu dan diarahkan untuk tujuan 

tertentu, unsur-unsurnya yaitu input, proses dan output. 

Konteks dari logistik rumah sakit juga mengandung pengertian sebagai 

suatu perbekalan dari sebuah rumah sakit untuk dapat beroperasi. Berdasarkan 

pengertian dari logistik rumah sakit, maka dapat diidentifikasi empat kegiatan 

utama dari logistik rumah sakit diantaranya: 

a. Kegiatan manajemen persediaan seperti pembelian, penerimaan dan 

pengendalian persediaan dan perbekalan. 

b. Kegiatan manajemen transportasi seperti transportasi pasien dari dan ke 

dalam rumah sakit, pengiriman produksi farmasi dan medis. 

c. Kegiatan produksi laundry, kantin dan sterilisasi 

d. Kegiatan distribusi seperti pengiriman dan penyusunan barang dalam 

jumlah besar ke dalam urutan permintaan untuk masing-masing 

departemen. 

Manajemen rumah sakit bukan saja merupakan suatu kegiatan pengelolaan 

dari pelayanan kesehatan semata. Penyediaan suatu daya dukung yang memadai 

dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, sehingga akan dapat 

diperoleh suatu hasil pelayanan yang baik pula. 

Daya dukung tersebut adalah suatu Asupan (input), yang kemudian diolah 

dan diproses dengan melaksanakan dan menggerakkan seluruh fungsi-fungsi dari 

manajemen tersebut, maka akan dihasilkan suatu Luaran (output) dalam bentuk 

jasa pelayanan kesehatan yang memadai dan dapat dipertanggung jawabkan 

(PSMK, 2017). 

Menurut Subagya 1996 dalam (Guswani, 2016) Gambaran siklus sistem 
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administrasi manajemen logistik sebagai berikut: 

 

 Gambar 2.1 Siklus Administrasi Manajemen Logistik 
Sedangkan siklus logistik Rumah Sakit menurut Imron (2010) dalam 

(Guswani,2016), bisa dilihat seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2 Siklus Logistik Rumah Sakit 

 
Manajemen logistik sebagai suatu fungsi mempunyai kegiatan-kegiatan 

yakni perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, 

pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian. Manajemen 

logistik merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, perorganisasian dan 

pengawasan terhadap kegiatan pengadaan pencatatan, pendistribusian, 

penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan logistik guna mendukung 

efektivitas dan efisien dalam upaya pencapaian tujuan organisasi 

1. Tujuan Manajemen Logistik 

Pada dasarnya tujuan manajemen logistik adalah menyampaikan barang jadi 

dan bermacam-macam material dalam jumlah yang tepat pada waktu yang 



25 
 

 

 

dibutuhkan, dalam keadaan yang dapat dipakai ke lokasi dimana ia dibutuhkan, 

dan dengan total biaya yang terendah. 

Kegiatan logistik secara umum mempunyai tiga tujuan, antara lain: 

a. Tujuan operasional adalah agar tersedia barang, serta bahan dalam jumlah yang 

tepat mutu yang memadai. 

b. Tujuan keuangan, meliputi pengertian bahwa upaya tujuan operasional dapat 

terlaksana dengan biaya yang serendah-rendahnya. 

c. Tujuan pengamanan, dimaksud agar persediaan tidak terganggu oleh 

kerusakan, pemborosan,penggunaan tanpa hak, pencurian, dan penyusutan 

yang tidak wajar lainnya, serta nilai persediaan yang sesungguhnya dapat 

tercermin di dalam sistem akuntansi (El-Dairi & House, 2019). 

2. Komponen Manajemen Logistik 

Menurut teori fundamentals of logistics management (1998) mengemukakan 

bahwa kegiatan manajerial dalam logistik, meliputi berikut ini. 

a. Merencanakan (planning) berkaitan dengan bagaimana rencana logistik yang 

dilakukan. 

b. Penerapan (implementation) dari rencana-rencana logistik yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

c. Rencana yang telah diterapkan perlu dilakukan pengendalian (controlling) 

agar berjalan, seperti yang diharapkan sesuai dengan perencanaan. 

E. Tinjauan Islam Manajemen 
 

Pengelolaan Al-Qur’an dan hadist merupakan suatu pedoman atau 

petunjuk hidup bagi kita sebagai makhluk Allah SWT, dapat pada sebagai pokok 

ajaran islam serta peringatan dan pelajaran bagi manusia. Ada begitu banyak 

hadist yang berhubungan dengan manajemen pekerjaan sehingga dapat terlaksana 
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dengan baik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mencapainya ialah 

dengan melakukan pengorganisirin dengan baik. Hal ini sesuai dengan perkataan 

dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yakni: 

 

 

Terjemahnya: 

“Kebenaran yang tidak diorganisir dapat dilakukan oleh kebatilan yang 

diorganisir”. 

Berdasarkan perkataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu 

pekerjaan yang baik tercipta karena adanya pengorganisasian yang baik pula. 

Sesuatu yang dilakukan asal- asalan dan tanpa organisir yang baik biasanya 

tidak menghasilkan pekerjaan secara maksimal. 
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F. Kerangka Teori 

 

Sumber : 
 

Dougles M. Lambert, James R. Stock, Lisa M. Eliram, Fundamentals of Logistics 

Management (1998) dalam (Kusumastuti Dyah) 

Gambar 2.3 Kerangka Teori 
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G. Kerangka Konsep 
 

 
 

 

Gambar 2.4 

Kerangka Konsep 



 

 

 

 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian mengenai pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di 

RSUD Haji Makassar Tahun 2021 merupakan penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Dalam penelitian ini mencoba menganalisa pelaksanaan manajemen 

logistik alat kesehatan dengan cara observasi dan wawancara mendalam. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian mengenai pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di 

RSUD Haji Makassar Tahun 2021 di RSUD Haji Makassar. Waktu penelitian 

dilakukan pada bulan Maret-April 2022 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kualitatif studi kasus dimana proses 

pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan telaah 

dokumen. 

D. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang, yaitu 1 orang kepala 

bagian penunjang medik, 1 orang panitia perencanaan, 1 orang panitia pengadaan, 

1 orang panitia penerimaan dan teknisi medis, dan 3 user yaitu kepala ruangan 

radiologi, kepala ruangan patologi klinik dan kepala ruangan kamar bedah. 

Penentuan informan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, dalam penelitian ini berkaitan 

dengan manajemen logistik alat kesehatan RSUD Haji Makassar. Pada penelitian 

ini informan bagi menjadi 3 bagian: 
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a. Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala bagian penunjang 

medik. 

b. Informan utama yaitu 1 panitia perencanaan, 1 orang panitia pengadaan,1 

orang panitia penerimaan dan teknisi medis. 

c. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah kepala ruangan radiologi, 

kepala ruangan patologi klinik dan kepala ruangan kamar bedah. 

E. Sumber Data 

Berbagai sumber data dari penelitian yang membantu dalam mendapatkan 

atau mengumpulkan informasi mengenai pengelolaan manajemen logistik di 

RSUD Haji Makassar diantaranya adalah: 

1. Data Primer 

Merupakan data yang didapatkan melalui interview secara 

langsung dan dokumentasi yang terkait dengan tujuan penelitian 

berdasarkan protokol Covid-19 (dengan pemakaian APD dan phisycal 

distancing). 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari internet dengan melakukan studi pustaka 

dengan membaca, mencatat dan mempelajari lengkap atau referensi seperti 

jurnal, website, skripsi dan karya tulis ilmiah. 

 

 
F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara interview 

Wawancara dilakukan secara langsung antara peneliti dan 

informan. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan 
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secara teliti, mencatat apa yang dikemukakan oleh informan serta 

merekam saat melakukan wawancara. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap 

kegiatan pengelolaan logistik alat kesehatan, kondisi tempat dan lokasi 

serta benda-benda yang berhubungan dengan pengelolaan alat kesehatan di 

RSUD Haji Makassar. 

3. Dokumentasi 

Telaah dokumen dilakukan dengan mengamati ketersediaan 

dokumen kemudian dicatat pada lembar observasi, telaah dokumen 

dilakukan sebagai data pendukung penelitian agar hasil yang disajikan 

lebih valid dan lengkap. Sehingga paparan yang dihasilkan akan lebih 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel dan 

ilmiah. 

G. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti yang melakukan wawancara secara langsung 

kepada informan, selain itu peneliti juga melakukan observasi langsung pada 

kegiatan pengelolaan logistik alat kesehatan. Instrumen yang digunakan pada 

penelitian. 

H. Tahap Analisis Data 

Hasil wawancara mendalam berupa rekaman suara dipindahkan ke dalam 

bentuk transkrip wawancara lengkap untuk setiap informan. Transkrip 

dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Kemudian data yang 

terdapat dalam transkrip tidak semuanya digunakan dalam penelitian, untuk ini 

dilakukan analisis data dengan 3 prosedur perolehan data yaitu: 
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1. Reduksi Data (Data Education) 

2. Penyajian Data (Display) 

3. Verifikasi Data (Conclusions Droving/Verifiying). 



 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar 

RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah 

satu rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi 

di Jln. Daeng Ngeppe No.14 Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota 

Makassar. Berdiri diatas tanah seluas 1,34 HA milik pemerintah Daerah 

Sulawesi Selatan terletak di ujung selatan Kota Makassar yang 

pembangunannya ditetapkan di daerah bekas lokasi Rumah Sakit Kusta 

Jongaya dan diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan pelayanan 

calon Jemaah Haji dan masyarakat sekitarnya (Profil RSUD Haji, 2020). 

Latar belakang berdirinya Rumah Sakit Haji di Indonesia, berawal 

dari hibah pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai kompensasi Musibah 

Terowongan Mina yang menyebabkan gugurnya 631 jemaah haji asal 

Indonesia, termasuk jemaah yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. 

Didirikan sebagai monument hidup dalam mengenang dan mengambil 

hikmah terjadinya musibah terowongan Al Muaisim di Mina tanggal 2 Juli 

1990. 

Selain Provinsi Sulawesi Selatan, RSUD Haji juga dibangun di tiga 

kota lain di Indonesia yaitu Jakarta, Medan, dan Surabaya. Rumah Sakit Haji 

Makassar diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 

Tahun 1992.Pengelolaan Rumah Sakit oleh Pemerintah Sulawesi Selatan 

dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 802/VII/1992 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit, serta Surat Keputusan Gubernur 

Sulawesi Selatan Nomor: 1314/IX/1992 tentang tarif pelayanan kesehatan 
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pada Rumah Sakit Haji Makassar. 

Diresmikan di Makassar pada tanggal 16 Juli 1992 ditandai dengan 

Penandatanganan Prasasti Pendirian Rumah Sakit dilakukan oleh Bapak 

Presiden Soeharto sebagai kelanjutan surat keputusan bersama tiga menteri 

(Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan) tentang 

pembentukan panitia pembangunan Rumah Sakit Haji di empat Embarkasi 

termasuk Makassar. 

RSUD Haji Makassar menawarkan pelayanan kesehatan Islami 

yang modern, paripurna dan berkualitas untuk anak-anak, individu, keluarga, 

maupun karyawan dari segala kelompok usia. Berbekal tekad untuk 

menghadapi tantangan yang ada saat ini serta keinginan untuk memenuhi 

segala tuntutan kebutuhan penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih baik, 

RSUD Haji Makassar senantiasa meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, 

peralatan medis pendukung serta kualitas sumber daya manusia yang ada dan 

didukung oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, tenaga 

penunjang diagnostic, tenaga administrasi yang senantiasa berupaya 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. 

Secara keseluruhan fasilitas pelayanan yang tersedia di RSUD Haji 

Makassar meliputi : Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Pelayanan Intensif, 

Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Penunjang Diagnostik, dan Pelayanan 

Kesehatan Preventif. 

2. Visi Misi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar 

a. Visi 

Visi Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Islami, Terpercaya, Terbaik, dan 

Pilihan Utama di Sulawesi Selatan Tahun 2019. 
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b. Misi 

Misi RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 

1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan 

berkualitas yang terjangkau oleh masyarakat. 

2) Menyelenggarakan pendidikan dan riset tenaga kesehatan berkarakter 

Islami. 

3) Menyelenggarakan pola tata kelola pelayanan kesehatan yang baik, 

akuntabel, berbasis the ten golden habits. 

4) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan sumber 

daya manusia serta mengembangkan dan meningkatkan sarana dan 

prasarana rumah sakit. 

5) Meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai asset berharga bagi 

rumah sakit. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Informan 

Pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini salah 

satunya adalah data primer yang dilakukan melalui wawancara mendalam. 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala perencanaan, teknisi 

medis, bagian perencanaan, pengadaan, pendistribusian, patologi klinik, 

radiologi, dan kamar bedah. Berikut karakteristik informan. 
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Tabel 4.1 

Karakteristik Informan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar 
 

Inisial Usia JK Pendidikan Jabatan Keterangan 

Hg 45 L Magister Kepala penunjang medik Informan Kunci 

HM 37 P Magister Perencanaan Informan Utama 

SK 39 P Sarjana Pengadaan Informan Utama 

MP 40 L Sarjana Pendistribusian Informan Utama 

MR 50 L Sarjana Teknisi medis Informan Utama 

UR 52 P Magister Radiologi Informan Pendukung 

Ds 53 L Sarjana Kamar bedah Informan Pendukung 

Ka 34 P Magister Patologi klinik Informan Pendukung 

Sumber : Data Primer, 2022 
 

Berdasarkan tabel 4.1, jenis kelamin informan pada penelitian ini 

mayoritas adalah perempuan sebanyak 5 orang dan laki-laki sebanyak 4 orang. 

Usia informan berkisaran antara 34-53 tahun, dimana usia informan termuda 34 

tahun dan usia informan tertua adalah 53 tahun. Latar Pendidikan informan 

mayoritas adalah S1 sebanyak 4 orang, dan 4 orang lainnya dengan pendidikan 

magister. 
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2. Input 

a. Sumber Daya Manusia 

Struktur Organisasi Unit Logistik Aset dan Perlengkapan 
 

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikirdan 

daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan 

dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk 

memenuhi kepuasannya (Hasibuan, 2015). Sumber daya manusia merupakan 

unsur penting dalam penyelenggaraan suatu organisasi agar bisa tetap bertahan di 

masa yang akan datang. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 

diketahui bahwa SDM yang ada di RSUD Haji Makassar sudah memadai dan 

bekerja sesuai dengan bidang kemampuan yang dimiliki. Berikut pernyataan 

informan dibawah ini: 

“Pembagian SDM sudah memadai dan masing-masing ditempatkan sesuai 

dengan bidang kemampuannya” 

(Hg, 45 Tahun, Informan Kunci) 

b. Dana 
 

Hasil penelitian mengenai sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan 

seluruh fungsi-fungsi logistik alat kesehatan berasal dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) terkadang juga melakukan kerjasama operasional. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 

diketahui bahwa anggaran dana RSUD Haji Makassar bersumber dari dana pusat. 

Berikut pernyataan informan dibawah ini: 

“Biasa dari pihak pemerintah pusat, tetapi jika dana tidak memadai dan 

ada alat kesehatan yang dibutuhkan, kita melakukan kerjasama operasional 

kepada perusahaan atau instansi lainnya” 

(SK, 39 Tahun, Informan Utama) 

Selain itu, terdapat informan yang mengatakan bahwa dana terkait alat 

kesehatan berasal dari APBN dan APBD. Berikut pernyataan informan dibawah 

ini: 
 

“Anggaran dana untuk alat kesehatan berasal dari APBN dan APBD yang 

dikelola oleh pihak rumah sakit untuk menyediakan alat kesehatan yang 

dibutuhkan oleh user” 

(Hg, 45 Tahun, Informan Kunci) 
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3. Proses 

a. Bagian perencanaan 

Perencanaan alat kesehatan yang dilakukan di RSUD Haji Makassar 

dimulai dengan prosedur permintaan yang disampaikan oleh masing-masing 

ruangan. 

1) Pihak yang terlibat dalam proses perencanaan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 

diketahui bahwa pihak yang terlibat dalam proses perencanaan adalah bagian 

perencanaan. Berikut pernyataan informan utama dibawah ini: 

“Proses perencanaan dilakukan oleh bagian perencanaan” 

(HM, 37 Tahun, Informan Utama) 

Selain itu, terdapat informan yang mengatakan bahwa proses perencanaan 

melibatkan wakil direktur penunjang medik, diklat, litbang dan etika. Berikut 

pernyataan informan kunci dan pendukung dibawah ini: 

“Orang yang terlibat dalam proses perencanaan itu sendiri yah wakil 

direktur penunjang medik, diklat, litbang, dan etika” 

(Hg, 45 Tahun, Informan Kunci) 

“Pihak yang terlibut itu ada wakil direktur penunjang medik, diklat, 

litbang, dan etika” 

(UR, 52 Tahun, Informan Pndukung) 

2) Proses perencanaan 
 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 

diketahui permintaan alat kesehatan oleh user yang masuk disesuaikan dengan 

ketersediaan anggaran. Berikut pernyataan informan dibawah ini: 
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“Kalo permintaan yang disampaikan oleh pengguna alat kesehatan sesuai 

dengan budget yang ada, maka akan kami rencanakan. Tetapi jika tidak, 

perencanaannya akan di tunda dulu” 

(HM, 37 Tahun, Informan Utama) 

Selain itu, terdapat informan yang mengatakan bahwa proses perencanaan 

dilakukan berdasarkan permintaan dari berbagai ruangan. Berikut pernyataan 

informan dibawah ini: 

“Laporan permintaan yang masuk pada bagian penunjang medik, 

selanjutnya dilakukan kongfirasi guna memastikan permintaan tersebut. 

Kemudian diserahkan pada bagian perencanaan untuk merencanakan 

pengadaan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Jika 

anggaran tidak memadai, maka dipermintaan akan ditunda. 

Perencanaan dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas” 

(Hg, 45 Tahun, Informan Kunci) 
 

3) Metode proses perencanaan 

Metode dalam proses perencanaan yang digunakan adalah kesesuaian 

antara permintaan user dengan anggaran yang tersedia. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 

diketahui metode proses perencanaan dilakukan berdasarkan rencana tahunan. 

Berikut pernyataan informan dibawah ini: 

“Dana yang tersedia digunakan untuk melakukan perencanaan tahunan, 

tapi jika ada dana langsung dari pusat, maka kita juga langsung 

melaporkan untuk penyediaan alat yang diminta” 

(HM, 37 Tahun, Informan Utama) 
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Selain itu, terdapat informan yang mengatakan bahwa metode proses 

perencanaan diusulkan berdasarkan permintaan pengguna. Berikut pernyataan 

informan dibawah ini: 

“Perencanaan mendapatkan usulan perencanaan dari berbagai 

bidang, jika misalnya pengadaan langsung dari sini. Perawatan, 

instalasi, poli menyampaikan permintaan alat kemudian disampaikan 

ke perencanaan. Jika ada dana khusus dari pusat yang diberikan 

kepada rumah sakit. Mekanismenya itu biasanya kalo dulu yah dana 

itu kita usulkan tapi kadang- kadang juga biasa langsung dari pusat 

pengadaannya. Jika menerima bantuan ceritanya” 

(Hg, 45 Tahun, Informan Kunci) 

4) Perencanaan penentuan kebutuhan alat kesehatan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 

diketahui perencanaan penentuan alat kesehatan dilakukan apabila ada permintaan 

dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Berikut pernyataan informan 

dibawah ini: 

“Kalo kita mau buat perencanaan, maka kita liat dulu anggaran yang 

tersedia. Kalo tersedia, maka langsung direncanakan jika tidak, maka 

kita perlu membuat usulan kepada pusat” 

(HM, 37 Tahun, Informan Utama) 

Selain itu, terdapat informan yang mengatakan hal yang sama bahwa 

perencanaan penentuan kebutuhan alat kesehatan dilakukan ketika ada permintaan 

user. Berikut pernyataan informan dibawah ini: 

“Kita lakukan perencanaan sesuai dengan apa yang diminta oleh 

pemakai” 
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(Hg, 45 Tahun, Informan Kunci) 

5) Keefektifan dan kesesuaian dengan standar 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 

diketahui alat kesehatan yang digunakan sudah sesuai standar dan efektif . Berikut 

pernyataan informan dibawah ini: 

“Efektif yah. Sesuai standar juga, karena kita melakukan perencanaan 

sesuai dengan permintaan dan dana yang ada” 

(HM, 37 Tahun, Informan Utama) 

Selain itu, terdapat informan yang mendukung pernyataan informan utama 

bahwa alat kesehatan yang digunakan disesuaikan dengan standar dan sudah 

efektif. Berikut pernyataan informan dibawah ini: 

“Sudah efektif, pengadaan kan sesuai kebutuhan kita sesuaikan 

dengan jumlah anggaran yang tersedia jadi telah sesuai dengan 

standar karena mampu berjalan sesuai dengan proses perencanaan. 

Setelah direncanakan ada namanya pptk pejabat pelaksana teknik 

kegiatan, pejabat pengadaan, kemudian kalo misalnya anggaran itu 

harus ditenderkan, ya harus ditenderkan tapi kalo cuma dalam 

ekatalog maka dipesannya melalui ekatalog yang berperan adalah 

pengadaan dan pptk. Kami sebagai pejabat teknis hanya memberikan 

masukan, hanya menyampaikan saja apa kebutuhan mereka. 

Pelaksana pengadaannya adalah penyelenggara dan pptk” 

(Hg,45 Tahun, Informan Kunci) 
 

6) Kendala proses perencanaan 
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 

diketahui bahwa ketersediaan anggaran menjadi kendala perencanaan. Berikut 

pernyataan informan dibawah ini: 

“Yah biaya yang kadang jadi kendala, jadi kita melakukan perjanjian 

yang saling menguntung dengan instansi agar alat kesehatan yang 

diminta dapat terencana” 

(HM, 37 Tahun, Informan Utama) 

Selain itu, pernyataan informan utama didukung oleh pernyataan informan 

kunci bahwa anggaran biaya untuk alat kesehatan adalah kendala perencanaan. 

Berikut pernyataan informan dibawah ini: 

“Apabila user membutuhkan alat kesehatan yang nilainya agak tinggi 

misalnya diatas 1 milyar dan dana terbatas. Terkadang kita 

melakukan kerja sama operasional dengan pihak perusahaan. Hal ini 

dilakukan dengan perjanjian saling menguntungkan, sehingga pihak 

rumah sakit dapat menggunakan alat kesehatan tanpa mengeluarkan 

biaya” 

(Hg, 45 Tahun, Informan Kunci) 

c. Bagian penerapan 
 

Pengadaan alat kesehatan di RSUD Haji Makassar sudah berjalan sesuai 

dengan SOP di rumah sakit. Pengadaan alat kesehatan disesuaikan dengan 

penganggaran yang diterima oleh rumah sakit. Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi dengan informan Penganggaran alat kesehatan di RSUD Haji Makassar 

sesuai standar yang mana anggaran bersumber dari rumah sakit dimana alokasi 

dana selalu terpenuhi karena rumah sakit mengeluarkan anggaran sesuai dengan 

perencanaan pengadaan alat kesehatan yang telah dibuat. 
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1) Pihak yang terlibat proses pengadaan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 

diketahui bahwa pihak yang terlibat dalam proses pengadaan adalah bagian 

pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK). Berikut pernyataan 

informan dibawah ini: 

“Termasuk saya yang bekerja di bagian pengadaan dan pihak Pejabat 

Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK)” 

(SK, 39 Tahun, Informan Utama) 

Pernyataan informan utama didukung oleh pernyataan informan kunci 

mengenai bagian pengadaan dan PPTK merupakan panitia pengadaan alat 

kesehatan. Berikut pernyataan informan dibawah ini: 

“Pengadaan alat kesehatan yah dilakukan oleh bagian penyelenggara 

alat kesehatan dan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan” 

(Hg, 45 Tahun, Informan Kunci) 

2) Proses pengadaan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 

diketahui bahwa pengadaan alat kesehatan akan dilakukan apabila user 

melaporkan permintaan pada pihak perencana. Berikut pernyataan informan 

dibawah ini: 

“Tahapannya begini yah, user melaporkan permintaan kepada bagian 

perencanaan. Kemudian pihak perencanaan mencatat setiap 

kebutuhan pengguna, lalu melaporkannya ke bagian pengadaan. Yah 

disinilah kita pertimbangkan, apa yang dibutuhkan user sesuai 

dengan anggaran yang tersedia. Kalo tersedia, maka kita akan 

menyediakannya, tetapi apabila tidak cukup, kita mengajukan 

anggaran ke pusat atau melakukan kerjasama operasional. Bisa saja 
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pengadaannya itu ditunda dulu, karena kita punya rencana tahunan 

terkait penyediaan alat kesehatan dan skala prioritas” 

(SK, 39 Tahun, Informan Utama) 

Selain itu, informan   kunci   memberikan   pernyataan   bahwa   usulan 

pngadaan alat kesehatan akan dilakukan apabila ada permintaan user. Berikut 

pernyataan informan dibawah ini: 

“Kita hanya menerima, jika misalnya ada yang memesan kita bikinkan 

format dia tulis ttd kita kirim ke pengadaan” 

(Hg, 45 Tahun, Informan Kunci) 

3) Ketersediaan alat kesehatan sesuai perencanaan dan standar 

Hasil wawancara dengan informan terkait alat kesehatan yang diusulkan 

waktu perencanaan telah tersedia dan sesuai standar di RSUD Haji Makassar. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 

diketahui bahwa alat kesehatan yang sebelumnya direncanakan sudah tersedia dan 

sesuai dengan standar. Berikut pernyataan informan dibawah ini: 

“Sudah tersedia dan sesuai jika itu masuk dalam daftar rencana 

tahunan terkait penyediaan alat kesehatan” 

(MP, 40 Tahun, Informan Utama) 

“Tersedia, sesuai, karena kita itu sediakan sesuai kebutuhan user, 

mungkin ada yang tidak tersedia karena sesuaikan dengan budget 

yang ada” 

(SK, 39 Tahun, Informan Utama) 

Selain itu, informan kunci dan informan pendukung menyatakan hal yang 

sama bahwa alat kesehatan yang dibutuhkan dan masuk dalam proses perencanaan 

sudah tersedia. Berikut pernyataan informan dibawah ini: 
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“Alhamdulillah, semua permintaan pengguna sudah tersedia dan 

sesuai dengan standar rumah sakit” 

(Hg, 45 Tahun, Informan Kunci) 

“Sudah tersedia dek, dan pengadaannya juga disesuaikan dengan 

standar yang digunakan” 

(UR, 52 Tahun, Informan Pendukung) 

4) Kendala penyediaan alat kesehatan 
 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 

diketahui bahwa kendala penyediaan alat kesehatan adalah biaya. Berikut 

pernyataan informan dibawah ini: 

“Salah satu kendalanya yah di biaya karena kadang kita harus ajukan 

permohonan dana ke bagian pusat kalo anggaran tidak cukup. 

Sedangkan alat kesehatan yang kita butuhkan, harganya lumayan 

tinggi” 

(SK, 39 Tahun, Informan Utama) 

Selain itu, terdapat informan yang menyatakan hal serupa bahwa biaya 

merupakan kendala dalam menyediakan alat kesehatan. Berikut pernyataan 

informan dibawah ini: 

“Biasa sih masalah biaya yah” 
 

(MP, 40 Tahun, Informan Utama) 

5) Kendala pendistribusian 
 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 

diketahui bahwa kendala penyediaan alat kesehatan adalah biaya. Berikut 

pernyataan informan dibawah ini: 
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“Kendala dalam penyaluran alat sebenarnya tidak ada yah. Tapi 

alasan kenapa terjadi penumpukan alat kesehatan, karena adanya 

rencana tahunan dalam penyediaan alat kesehatan. Sehingga setiap 

tahun kita menyediakan alat kesehatan, tetapi tidak disalurkan karena 

alat kesehatan itu masih berfungsi” 

(MP, 40 Tahun, Informan Utama) 

 

 
Selain itu, informan pendukung memberikan pernyataan bahwa ruangan 

menjadi kendala dalam mendistribusikan alat kesehatan. Berikut pernyataan 

informan dibawah ini: 

“Tidak ada ruangan dek, jadi tidak tau dimana mau di simpan” 

(Ka, 34 Tahun, Informan Pendukung) 
 

d. Bagian pengendalian 

1) Ketersediaan alat sesuai perencanaan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 

diketahui bahwa alat kesehatan yang direncanakan sudah tersedia. Berikut 

pernyataan informan dibawah ini: 

“Semuanya terencana dek” 
 

(MR, 50 tahun, Informan Utama) 

Selain itu, informan pendukung memberikan pernyataan yang sama bahwa 

alat kesehatan yang tersedia sesuai dengan perencanaan. Berikut pernyataan 

informan dibawah ini: 

“Terencana dan sesuai permintaan” 

(UR/52 Tahun, Informan Pendukung) 

“Sesuai dengan rencana yang diusulkan sebelumnya” 
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(Ds, 53 Tahun, Informan Pendukung) 

“Semuanya tersedia sesuai dengan harapan” 

(Ka, 34 Tahun, Informan Pendukung) 
 

2) Pihak yang bertanggungjawab 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 

diketahui bahwa pihak yang bertanggungjawab dalam proses pengendalian adalah 

teknisi medis. Berikut pernyataan informan dibawah ini: 

“Saya sendiri dek, selaku teknisi medis yang bertanggungjawab 

apabila ada kendala atau masalah pada alat kesehatan” 

(MR, 50 Tahun, Informan Utama) 

“…Yang tangani kalo ada masalah adalah teknisi medis” 

(Hg, 45 Tahun, Informan Kunci) 

Selain itu, informan pendukung memberikan pernyataan yang sama bahwa 

pihak teknisi medis yang memiliki tanggungjawab jika terjadi masalah terkait alat 

kesehatan. Berikut pernyataan informan dibawah ini: 

“Pihak yang terlibat yah PPTK dan teknisi medis” 

(Ds, 53 Tahun, Informan Pendukung) 

“Yang bertanggungjawab bukan kita, kita ini user. Jadi biasanya itu 

teknisi medis” 

(UR, 52 Tahun, Informan Pendukung) 

3) Proses pengendalian 
 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 

diketahui bahwa proses pengendalian dilakukan oleh pihak teknisi medis. Berikut 

pernyataan informan dibawah ini: 
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“Proses pengendalian itu dilakukan oleh kita teknisi medis. Makanya 

keberadaan atau posisi kita itu haruslah dekat dengan lokasi rumah 

sakit, agar jika terjadi masalah, kita dapat dengan segera 

mengatasinya” 

(MR, 50 Tahun, Informan Utama) 

Selain itu, informan kunci mendukung pernyataan informan utama bahwa 

pihak teknisi medis yang melaksanakan proses pengendalian. Berikut pernyataan 

informan dibawah ini: 

“Kesesuaian alat yang dibeli dengan harapan jika tidak. Misalnya 

ada parabel dan masalah lainnya, maka kita hubungi teknisi alat” 

(Hg, 45 Tahun, Informan Kunci) 
 

4) Kendala proses pengendalian 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan 

diketahui bahwa kendala proses pengendalian adalah sikap sigap dan cepat yang 

diharus dilakukan oleh teknisi medis. Berikut pernyataan informan dibawah ini: 

“Kendala untuk saya pribadi yah, jika tiba-tiba ada masalah yang 

terjadi, kita dituntut untuk sigap dan cepat dalam menanganinya 

apalagi jika posisi kita jauh dari rumah sakit, karena memerlukan 

waktu perjalanan menuju ke rumah sakit” 

(MR, 50 Tahun, Informan Utama) 

Selain itu, informan pendukung memberikan pernyataan bahwa kendala 

proses pengendlian adalah biaya, sdm dan ruangan. Berikut pernyataan informan 

dibawah ini: 

“Kendalanya itu biaya atau dana, sumber daya manusia dan 

ruangan” 

(UR,52 Tahun, Informan Pendukung) 
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Selanjutnya terdapat informan yang tidak mengalami kendala dalam proses 

pengendalian alat kesehatan. Berikut pernyataan informan dibawah ini: 

“Sejauh ini tidak ada” 
 

 
 

“Tidak ada” 

 

 
C. Pembahasan 

 

1. Input 

 
a. Sumber Daya Manusia 

(Ds, 53 Tahun, Informan Pendukung) 

 

 
(Ka, 34 Tahun, Informan Pendukung) 

 

Sumber daya manusia pengelola logistik alat kesehatan merupakan 

salah satu unsur pendukung agar tersedianya alat kesehatan dalam jumlah 

dan kualitas yang mencukupi. Selain itu, sumber daya manusia juga 

merupakan potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal 

(non material / non financial) di dalam organisasi yang dapat mewujudkan 

potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi 

organisasi (Siregar, 2017). 

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir 

dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan 

oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi 

oleh keinginan untuk memenuhi kepuasanya (Hasibuan, 2015). 

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam 

penyelenggaraan suatu organisasi agar bisa tetap bertahan di masa yang 

akan datang. Sumber daya manusia dalam manajemen logistik alat 

kesehatan di RSUD Haji Makassar didapatkan hasil penelitian dengan 
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menggunakan wawancara, observasi yaitu sumber daya manusia yang 

berkaitan dengan manajemen logistik alat kesehatan di RSUD Haji 

Makassar terdiri dari 8 diantaranya 1 sebagai kepala penunjang medik, 4 

sebagai bagian aset dan 3 orang sebagai user. Dari segi kuantitas sumber 

daya manusia untuk pengelolaan obat di RSUD Haji Makassar klasifikasi 

sudah sesuai dengan peraturan SOP. Hal ini juga didukung oleh pendapat 

kepala penunjang medik yang menilai sudah memadai. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Qurrotu Ainy, dimana di dalam penelitian yang dilakukannya di gudang 

sentral Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta tahun 2012 

lalu menyatakan bahwa SDM menjadi salah satu kendala dalam 

pengelolaan logistik alat kesehatan dimana SDM yang bekerja di gudang 

sentral rumah sakit tersebut yang masih aktif bekerja tinggal 7 orang dari 

11 orang yang terdaftar menjadi pegawai aktif pada tahun 2010. Hal ini 

dikarenakan 4 pegawai lainnya ada yang sudah pensiun, sakit dan juga 

meninggal. 

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Maulidya et al., 

2013) menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang masih belum 

mencukupi. Mengingat ruang lingkup rumah sakit yang semakin besar. 

Namun berdasarkan pernyataan informan kunci bahwa jumlah sumber 

daya manusia di RSUD Haji Makassar sudah memadai yang dibuktikan 

bahwa tidak adanya pegawai yang merangkap tugas atau bekerja ganda. 

b. Dana 

Sumber dana merupakan unsur pendukung yang sangat penting 

dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen logistik. Untuk memenuhi 
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kebutuhan logistik rumah sakit sendiri jumlah dana yang dibutuhkan 

tidaklah sedikit. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari 

(2007) dalam (Siregar, 2017) mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk 

memenuhi kebutuhan logistik rumah sakit sebesar 40-50% dari total 

anggaran rumah sakit secara keseluruhan. 

Menurut Permenkes RI No 82 tahun 2015 tentang petunjuk dana 

alokasi khusus bidang kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang 

subbidang Sarpras kesehatan tahun anggaran 2016 menyatakan bahwa 

memasuki tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah telah 

mengalokasikan 5% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

Tahun 2016 untuk pembangunan sektor kesehatan sesuai dengan ketentuan 

pasal 171 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti didapatkan informasi 

bahwa sumber dana berasal dari Pemerintah yaitu APBD dan APBN, dan 

juga berasal dari dana operasional rumah sakit itu sendiri. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Qurrotu Ainy (2012) menyatakan bahwa sumber dana berasal dari 

dana operasional rumah sakit itu sendiri dan dari pemerintah. Hal ini 

dikarenakan status Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita yang sejak 

tahun 2005 berubah menjadi BLU ( Badan Layanan Umum). Dan ini juga 

diatur dalam Permenkeu No. 08/ PMK.02/ 2006 tanggal 16 Februari 2006, 

yang menyatakan bahwa sumber pembiayaan yang digunakan untuk 

kegiatan pengadaan barang dan jasa rumah sakit adalah berasal dari APBN 

dan pendapatan BLU. Untuk dana sumbangan pemerintah besarnya tidak 
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menentu setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pemberian dana ini 

disesuaikan dengan anggaran kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah dan 

juga pendapatan dari rumah sakit itu sendiri. 

2.   Proses 

 
a. Perencanaan 

 
Perencanaan adalah proses untuk merumuskan sasaran dan 

menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Secara khusus perencanaan logistik adalah 

merencanakan kebutuhan logistik yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

semua calon pemakai atau user kemudian diajukan sesuai dengan alur 

yang berlaku di masing-masing organisasi. 

Perencanaan penentuan kebutuhan dan prioritas kebutuhan yaitu 

membuat SOP dan untuk pengadaan alat kesehatan yang menggunakan 

anggaran APBD atau DAK pemilihan menu alat kesehatan pada aplikasi 

alat kesehatan DAK tetap berpedoman pada prioritas kebutuhan alat yang 

telah ditetapkan dan tidak memilih menu yang bukan termasuk prioritas 

kebutuhan. Karena tidak akan efektif dalam pemanfaatan atau sama sekali 

belum dapat di manfaatkan. Untuk alat kesehatan yang menjadi prioritas 

kebutuhan tetapi tidak ada menu DAK maka bidang perencana 

mengembalikan lagi pada bidang pelayanan medik untuk diusulkan pada 

tahun berikutnya atau menggunakan sumber anggaran lainnya (Rosita et 

al., n.d.). 

Menurut PMK no.58 tahun 2014, perencanaan kebutuhan 

merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan 

persediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai 

dengan hasil kegaitan pemilihan untuk mencapai terpenuhinya kriteria 

tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan efisien. Perencanaan dilakukan 
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untuk menghindari kekosongan alat kesehatan dengan menggunakan 

metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan 

yang telah ditentukan antara lain permintaan, epidemiologi, kombinasi 

metode permintaan dan epidemiologi dan disesuaikan dengan anggaran 

yang tersedia (Rika & Rahmanita, n.d.). Berdasarkan hasil wawancara 

mendalam dengan informan kunci dan observasi secara langsung pada 

gudang penyimpanan, diketahui bahwa alat kesehatan yang tersedia di 

RSUD Haji Makassar sudah memadai dari segi kuantitas tapi belum secara 

optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya alat kesehatan yang berada 

di gudang dan beberapa dalam tahap perbaikan yang belum didistribusikan 

kepada user. 

Proses perencanaan alat kesehatan melibatkan wakil direktur 

penunjang medik, diklat, litbang dan etika yang dilaksanakan setiap pekan 

untuk memberi laporan kinerja yang telah dicapai. Perencanaan alat 

kesehatan sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan user demi 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien agar terciptanya 

kepuasan. Sehingga proses perencanaan alat kesehatan dapat terealisasikan 

sesuai dengan kebutuhan user tanpa mengalami kendala apapun. Menurut 

Subagya (1996) dalam (Siregar, 2017), perencanaan adalah hasil 

rangkuman dari kaitan tugas pokok, gagasan, pengetahuan, pengalaman 

dan keadaan atau lingkungan yang merupakan cara terencana dalam 

memuat keinginan dan usaha merumuskan dasar dan pedoman tindakan. 

Perencanaan alat kesehatan juga diikuti dengan pertimbangan 

spesifikasi alat yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga medis, 

ketersediaan sumber daya energi serta pertimbangan anggaran untuk 
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pembelian alat kesehatan. Penilaian yang dilakukan juga sudah 

mempertimbangkan sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung 

pengoperasian alat yaitu sumber daya manusia dan sumber daya energi 

seperti generator dengan daya yang sesuai jika terjadi pemadaman listrik. 

Uji coba alat kesehatan yang dilakukan sebaiknya dengan standar 

peralatan diperiksa dan diuji ketika masih baru. Hasil pemeriksaan, 

pengujian, dan pemeliharaan dilakukan dokumentasi untuk 

kesinambungan proses pemeliharaan dan perencanaan penggantian alat 

baru (Faruq dan Badri, 2017) dalam (Widyasari, et al 2020). Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat persamaan temuan penelitian dengan 

penelitian sebelumnya. 

Di Rumah Sakit Haji Makassar, proses perencanaan disesuaikan 

dengan kebutuhan setiap user. Perencanaan dilakukan berdasarkan 

permintaan kebutuhan alat kesehatan di user. Selanjutnya, mereka akan 

mengajukan permintaan itu ke kepala bidang di setiap ruangan masing- 

masing, lalu akan diajukan ke bagian penunjang medik, setelah itu 

penunjang medik akan mengajukan ke bagian program dimana nantinya 

permintaan logistik yang sudah diajukan oleh user akan dirapatkan di rapat 

RBA. Perencanaan kebutuhan logistik dari masing-masing user tidak 

semuanya setuju diadakan. Ada beberapa aspek yang menjadi 

pertimbangan untuk mengadakan logistik dan hal itu dilihat dari aspek 

manfaat, biaya, efisien, efektif, dan urutan kepentingan (Imron, 2010) 

dalam (Siregar, 2017). 

Dari penelitian oleh Situmorang, Herlinana, dan Silalahi 2018 

tentang pengaruh pelatihan dan penerapan metode 5R oleh kepala ruangan 



56 
 

 

 

terhadap perencanaan logistik di rumah sakit swasta di kota medan dengan 

sampel 25 responden diperoleh nilai p-value <0,05 maka H0 ditolak, ini 

berarti ada pengaruh metode 5R oleh kepala ruangan terhadap 

perencanaan logistik (Yunita, 2021). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Qurrotu Ainy (2012), 

pelaksanaan perencanaan kebutuhan logistik yang baik akan sangat 

memperhitungkan segi lainnya seperti waktu, tempat, orang, dan lainnya, 

namun pada pelaksanaan perencanaan yang dilakukan di Rumah Sakit 

Anak dan Bunda Harapan Kita terkadang terhambat masalah waktu. 

Terkadang pelaksanaan perencanaan kebutuhan logistik melewati dari 

batas waktu yang seharusnya, dan hal ini berdampak pada proses 

selanjutnya yang juga jadi diundur. 

Sejalan dengan hasil penelitian (Kenedi et al., 2018) pada 

perencanaan penentuan kebutuhan dimulai dari permintaan kebutuhan dari 

masing-masing instalasi atau user direkap dan dibahas dengan pimpinan, 

bidang pelayanan, bidang penunjang, tata usaha dan bidang perencanaan 

untuk menentukan prioritas kebutuhan rumah sakit. untuk dana DAK 

diajukan usulan proposal oleh bidang penunjang medik ke bidang 

perencanaan untuk penyesuaian prioritas dengan menu alat kesehatan yang 

tersedia pada menu DAK. Apabila prioritas kebutuhan tidak tersedia pada 

menu DAK maka dialihkan pada kebutuhan yang lain yang ada pada menu 

DAK tersebut. 

Penilaian kebutuhan (need assessment) adalah proses untuk 

menentukan dan mengatasi kesenjangan antara situasi atau kondisi saat ini 

dengan situasi atau kondisi yang diinginkan. Penilaian kebutuhan 
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peralatan medis pada dasarnya bertujuan untuk pemenuhan standar 

peralatan medis sesuai kemampuan/klasifikasi rumah sakit, pengantian 

peralatan medis dan pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan 

masyarakat atau perkembangan teknologi. 

Penelitian berbeda mengenai proses perencanaan yang dilakukan 

oleh (Faizal et al., 2019) yang menunjukkan bahwa perencanaan masih 

kurang maksimal, ditandai dengan adanya kebutuhan di luar perencanaan 

kebutuhan. Namun RSUD Haji Makassar sejauh ini selalu merencanakan 

alat kesehatan sesuai permintaan dan kebutuhan. Adanya kebutuhan diluar 

rencana, diperlukan ketersediaan dana untuk kondisi darurat atau kejadian 

tak terduga. 

Untuk mengelola tingkat persediaan aset medis, peran perencanaan 

telah meningkat secara signifikan karena berbagai inovasi dan konsep- 

konsep perencanaan yang efektif. Manajemen perencanaan sangat 

membantu dalam menjaga biaya operasional di bawah kendali (Man dkk, 

2015) dalam (Faizal et al., 2019). Ketersediaan anggaran merupakan salah 

satu kendala dalam merumuskan perencanaan alat kesehatan. Mahalnya 

beberapa harga alat kesehatan menjadi bahan pertimbangan dalam 

menyediakannya. Namun sejauh ini, alat kesehatan yang telah 

direncanakan sesuai dengan permintaan user telah tersedia dan memenuhi 

standar pelayanan. 

b. Penerapan 

 
Penerapan (implementation) dari rencana-rencana logistik yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Pelayanan pelanggan (customer service) 



58 
 

 

 

merupakan kegiatan yang berorientasi pada pelanggan. Pelayanan 

pelanggan berhubungan erat dengan penerapan manajemen logistik, yaitu 

dalam perencanaannya membawa barang fisik ke suatu tempat pelanggan 

sebagai tujuan. Agar alat kesehatan yang menjadi kebutuhan user dapat 

terpenuhi, diperlukan adanya pengadaan alat kesehatan yang kemudian di 

distribusikan, sehingga alat kesehatan dapat segera digunakan 

(Kusumastuti Dyah, n.d.). 

Proses penerapan terdiri dari pengadaan dan pendistribusian alat 

kesehatan. Pengadaan adalah kegiatan membeli dan menerima barang atau 

jasa, proses ini dimulai dari persiapan barang atau jasa apa yang ingin 

dibeli hingga persetujuan untuk melakukan pembayaran ke pihak ketiga 

(Sri et al., 2021). Alat kesehatan yang dibutuhkan sesuai rencana akan 

dilaporkan kepada pihak pengadaan dengan mempertimbangkan 

ketersediaan anggaran serta tingkat darurat penggunaan alat kesehatan 

tersebut. Apabila dana yang tersedia cukup, maka langsung dilakukan 

pembelian melalui e-catalog dan langsung didistribusikan pada unit yang 

membutuhkan. Pengadaan adalah semua kegiatan dan usaha untuk 

menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan 

peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum 

ada menjadi ada. Kegiatan ini termasuk dalam usaha untuk tetap 

mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisiensi 

(Meina,2018) dalam (Sri et al., 2021). 

Pengadaan alat kesehatan pemerintah yang efisien dan efektif 

merupakan salah satu bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan 

negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses 
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pengadaan alat kesehatan pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan 

alat kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi 

elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyelenggaraan 

pengadaan alat kesehatan secara elektronik diatur dalam Peraturan 

Presiden nomor 70 tahun 2012. Proses pengadaan alat kesehatan 

pemerintah secara elektronik akan lebih meningkatkan dan menjamin 

terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam 

pembelanjaan uang Negara. 

Pengadaan alat kesehatan mencakup seluruh proses sejak 

perencanaan, persiapan, perizinan, hingga tahap pelaksanaan dan proses 

administrasi dalam pengadaan barang. Pengadaan barang milik daerah 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan 

terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel. Pengadaan 

alat kesehatan pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan 

barang, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kesehatan 

(Faizal Ramadhan, 2020). 

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk 

mewujudkan harapan pelaksanaan pengadaan alat kesehatan secara 

elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE saaat ini adalah e- 

tendering. Selain itu dalam SPSE juga telah disiapkan fasilitas untuk audit 

secara online dan e-purchasing produk alat kesehatan. E-purchasing dibuat 

agar proses untuk pengadaan alat kesehatan pemerintah dapat dilakukan 

secara elektronik. Dalam e-purchasing produk alat kesehatan terdapat fitur 

untuk pembuatan paket, unduh (download) format surat pesanan/surat 

perjanjian, unggah (upload) hasil scan kontrak yang sudah ditanda tangani, 
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sampai dengan cetak pesanan produk alat kesehatan. Dengan adanya 

epurchasing produk alat kesehatan dapat lebih efisien dan transparan. 

Produk yang sudah tampil di e-catalog produk alat kesehatan dapat dibeli 

dengan menggunakan e-purchasing. E-catalog produk alat kesehatan 

menampilkan informasi penyedia produk, spesifikasi produk, harga, serta 

gambar. 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan kunci 

dan observasi secara langsung, pengadaan alat kesehatan di RSUD Haji 

Makassar dilakukan berdasarkan pemintaan dari pihak pengguna dengan 

mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada. Dari hasil observasi 

yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa proses pengadaan alat 

kesehatan di Rumah Sakit Haji Makassar sendiri sudah sesuai dengan No 

54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah. 

Dimana Rumah Sakit Haji Makassar sendiri mengunakan sistem e- 

catalog untuk pelaksanaan pengadaan logistiknya. Dimana pembelian 

barangnya tersebut melalui e-catalog, proses pembeliannya berdasarkan 

Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah dan 

Perpres No 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan 

Presiden No 54 tahun 2010. Jika di atas 200 juta akan ditenderkan, namun 

jika di bawah 200 juta akan dibuat pengadaan langsung, tapi jika barang 

tersebut ada di e-catalog LKPP , maka rumah sakit wajib membelinya dari 

sana. Namun terkadang terjadi kendala pada saat pembelian, terkadang 

pemesanan melalui aplikasi harus memesan langsung ke prinsipal dalam 

kata lain prinsipal itu bisa berarti pabrik dimana barang itu dibuat atau 

pemegang merk barang tersebut dimana jika mereka tidak sedang 
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membuka pemesanan itu akan membuat keterlambatan dalam pengadaan 

logistik karena barang yang dibutuhkan ternyata tidak ada dan bisa juga 

mereka setuju dan tidak setuju untuk menerima pemesanan tersebut. 

Penyaluran atau distribusi merupakan kegiatan atau usaha untuk 

mengelola pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya 

(Subagya, 1996). Faktor yang mempengaruhi penyaluran barang antara 

lain: 

1) Proses Administrasi 

 
2) Proses penyampaian berita (data-data informasi) 

 
3) Proses pengeluaran fisik barang 

 
4) Proses angkutan 

 
5) Proses pembongkaran dan pemuatan 

 
6) Pelaksanaan rencana-rencana yang telah ditentukan 

 
Perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai 

data pendukung: yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan 

mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang sesuai dengan bidang 

atau bagiannya masing-masing (Rika & Rahmanita, n.d.). Pendistribusian 

di Rumah Sakit Haji Makassar dimulai dengan proses permintaan dari 

user, dimana sebelumnya barang yang sudah datang disimpan di gudang 

dan akan didistribusikan ke setiap ruangan dengan disertai bukti serah 

terimanya dan itu semua akan dilakukan dengan pemeriksaan SOP dan 

kelengkapan barang yang akan didistribusikan tersebut. Dan hal ini 

jugalah tidak sesuai karena barang yang baru datang seharusnya diterima 

langsung oleh user dan disimpan langsung di ruangan user. 
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Pada penelitian Fannya (2011) tentang evaluasi pelaksanaan 

manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Biaro kabupaten Agam 

menyatakan bahwa pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan belum 

memiliki petugas khusus dalam mengelola alat kesehatan, pengelolaan alat 

kesehatan dilaksanakan oleh petugas laboraturium dan belum ada 

penganggaran kebutuhan alat kesehatan, barang-barang masih banyak 

yang rusak menumpuk di gudang dan pemberian kode pada barang belum 

berjalan dengan baik dan penghapusan akan alat-alat rusak belum 

terlaksana. Pembinaan dan pengelolaan alat tidak mudah. 

Berdasarkan Permenkes RI No 56 Tahun 2014 mengenai daftar 

ketersediaan alat kesehatan menurut klasifikasi rumah sakit, masih banyak 

diantaranya alat kesehatan yang tidak tersedia di rumah sakit umum daerah 

Haji Makassar. Kendala umum yang menjadi penyebab tidak tersedianya 

alat kesehatan sesuai dengan Permenkes RI No 56 Tahun 2014 yaitu 

masalah anggaran. Sehingga beberapa diantaranya alat tersebut tidak 

tersedia dikarenakan dalam proses pengadaan alat kesehatan terlebih 

dahulu mempertimbangkan anggaran dana yang ada. 

Kegiatan-kegiatan dalam distribusi logistik meliputi proses 

pemesanan, pergudangan, transportasi, dan persediaan. Dengan adanya 

ketelitian dan disiplin yang ketat dalam distribusi logistik, diharapkan 

penyaluran barang dari produsen ke konsumen dapat tersalurkan dengan 

baik (Fadli, 2014) dalam (Faizal Ramadhan, 2020) 

Hasil penelitian oleh (Rahman1 et al., 2020) variabel yang 

berpengaruh terhadap pendistribusian obat – obatan dan alat kesehatan di 

Balai Kesehatan Kerja Makassar adalah bukti fisik, persediaan dan 
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prosedur.dan variabel yang berpengaruh adalah sumber daya manusia dan 

jaminan sedangkan hasil analisis multivariat variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap Sistem Distribusi Obat – Obatan Dan Alat – Alat 

Kesehatan Di Balai Kesehatan Kerja Makassar.adalah bukti fisik. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sri et 

al., 2021) yang menunjukkan bahwa Komponen proses pengadaan kendala 

di dana, dan proses penerimaan kendala di waktu penerimaan barang. Pada 

komponen output, ketersediaan alat kesehatan di Rumah Sakit Islam 

Bogor belum terpenuhi karena terdapat kendala di bagian anggaran. Hal 

ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana menjadi faktor utama sebelum 

melakukan pengadaan alat kesehatan. Pihak penyedia perlu 

memperhatikan dengan baik alat kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh 

pengguna. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Rusdiana et al., 2015) 

yang menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian obat dan alat 

kesehatan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Malingping 

pada umumnya sudah efektif karena obat dan alat kesehatan di 

distribusikan secara merata untuk memenuhi kebutuhan para pasien yang 

membutuhkan, hal ini terbukti dengan pengiriman dan penerimaan obat 

yang selalu tepat waktu, tepat jenis dan jumlah yang tepat. 

c. Pengendalian 

 
Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar 

semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk 

digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna (Permendagri,2007). 
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Logistik yang ada di rumah sakit memerlukan upaya pemeliharaan secara 

rutin dan berkesinambungan (Imron, 2010). 

Pelaksanaan pemeliharaan merupakan suatu kegiatan pemeliharaan 

preventif yang dilakukan secara berkala dan korektif, serta menyaksikan 

uji fungsi alat. Pemeliharaan peralatan kesehatan adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan secara terus menerus dan terencana agar peralatan 

kesehatan selalu dalam kondisi layak dipakai, dapat difungsikan secara 

optimal (utility), aman (safe), dan tepat (accurate) sehingga dapat 

mencapai usia pakai yang lebih lama. (Hadi, Kusnul, 1996) dalam (Shelvy, 

2016). 

Perencanaan dalam pemeliharaan alat medis di IPS medik ini ada 

dilakukan secara rutin dimana tiap awal tahun pihak IPS medis membuat 

laporan tahunan kegiatan dan anggaran. Sedangkan untuk perencanaan 

kegiatan seperti jadwal kegiatan, prosedur kerja, pihak IPS medis tidak ada 

melakukannya. Perencanaan pemeliharaan merupakan suatu kegiatan 

menyusun jadwal pelaksanaan, menyusun anggaran, dan pengadaan 

kebutuhan bahan dan alat dengan spesifikasi teknis, nomor catalog serta 

jumlah, serta juga menyusun daftar alat yang akan dipelihara berdasarkan 

skala prioritas (Adria, 2010) dalam (Shelvy, 2016). 

Untuk pemeliharaan barang di gudang Rumah Sakit Haji Makassar 

sendiri tidak dilakukan secara khusus cukup dilakukan pengecekan agar 

tidak ada barang yang rusak, minimal 6 bulan sekali. Selain itu juga 

dilakukan kalibrasi untuk alat-alat kesehatan tersebut. Kalibrasi dilakukan 

minimal 4 x 1 tahun. 
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Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Qurrotu Ainy 

(2012) di gudang sentral Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita yang 

menyatakan bahwa tidak ada pemeliharaan secara khusus, pemeliharaan 

yang selama ini dilakukan hanyalah pemeliharaan yang dilakukan secara 

rutin, seperti pembersihan, pencatatan suhu ruangan dan suhu kulkas, serta 

pengecekan kondisi barang. 

Di gudang Rumah Sakit Haji Makassar sendiri banyak barang yang 

rusak bertumpuk di sana, selain itu juga ada barang-barang dengan kondisi 

yang masih baik. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa 

barang-barang tersebut belum dibutuhkan oleh user maka dari itu barang- 

barang tersebut disimpan di dalam gudang sedangkan barang-barang yang 

sudah rusak tersebut masih bisa diperbaiki namun belum diserahkan 

kembali ke user. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap gudang penyimpanan alat 

kesehatan di rumah sakit umum daerah Haji Makassar, barang-barang 

yang sudah rusak di simpan pada bagian belakang secara bertumpuk yang 

memang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Saat ini beberapa alat kesehatan 

sedang diperbaiki oleh bagian sarana dan prasarana agar dapat digunakan 

kembali serta alat tersebut akan diserahkan kepada user apabila telah 

berfungsi dengan baik. Pendistribusian alat telah dilakukan sehingga 

beberapa alat yang tidak ditemukan di bagian gudang penyimpanan. 

Pengendalian merupakan inti dari pengelolaan perlengkapan yang 

meliputi usaha untuk memonitor dan pengamankan keseluruhan 

pengelolaan logistik (Adiatama, 2002). Terdapat beberapa kriteria yang 

baik dilakukan untuk pengendalian logistik seperti akurat, tepat waktu, 



66 
 

 

 

objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik pengawasan strategis 

ekonomis, realistik secara organisasional , terkoordinasi dengan unit kerja, 

fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, dan diterima oleh 

organisasi ( Astutik, 2010). 

Kegiatan-kegiatan dalam pengendalian logistik alat kesehatan 

meliputi antara lain inventarisasi yang menyangkut kegiatan-kegiatan 

dalam perolehan data logistik, pengawasan yang menyangkut kegiatan- 

kegiatan untuk menetapkan ada tidaknya deviasi-deviasi penyelenggaraan 

dari rencana-rencana logistik, dan evaluasi yang menyangkut kegiatan- 

kegiatan memonitor, menilai dan membentuk data-data logistik yang 

diperlukan sebagai informasi bagi fungsi-fungsi logistik lainnya (Faizal 

Ramadhan et al., 2020). 

Sumber daya manusia (teknisi) merupakan unsur yang penting 

dalam pelaksanaan pemeliharaan peralatan kesehatan yang ditangani, 

sedangkan jumlahnya berdasarkan kepada jumlah setiap jenis alat. 

Semuanya ini merupakan beban kerja yang harus ditangani oleh teknisi. 3 

Jumlah dan mutu SDM adalah sangat tergantung pada beban tugas 

maupun lingkup pekerjaan yang harus dilakukannya. Jumlah dan mutu 

atau kualitas tenaga sangat dipengaruhi oleh klasifikasi dan kualifikasi 

pendidikannya (Depkes RI, 2000) dalam (Shelvy, 2016). 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Maulidya et al., 2013) 

Pengendalian dan pengawasan mutu dilakukan dengan petugas logistik 

sendiri dan dilakukan 3 bulan sekali. Prinsip logistik hampir sepenuhnya 

berjalan dengan baik, petugas selalu memberikan barang tepat pada 

waktunya, tepat jenisnya, sampai kepada pengguna yang tepat, tempat 
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yang tepat dan mutu yang tepat, namun petugas logistik tidak selalu 

memberikan barang dengan jumlah yang tepat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Paputungan et 

al., n.d.) bahwa Evaluasi Logitik Alat Kesehatan di Puskesmas UPTD 

Pinolosian merupakan serangkaian prosedur untuk menilai suatu program 

dan memperoleh informasi tentang keberhasilan pencapaian tujuan. Serta 

merupakan suatu proses untuk memungkinkan kualitas pengadaan Alat 

Kesehatan. Dengan adanya evaluasi maka puskesmas dapat mengetahui 

apa saja alat kesehatan yang perlu di tambah dan apa saja alat kesehatan 

yang sudah tidak layak digunakan serta perlu dilakukan penghapusan 

barang, dalam hal ini yang berperan peting dalam evaluasi yaitu Dinas 

kesehatan. 

Pelaksanaan pengendalian logistik di Rumah Sakit Haji Makassar 

sendiri sudah berjalan dengan cukup baik meskipun tidak sempurna. 

Seperti pengendalian yang dilakukan untuk proses penganggaran, jika 

rencana anggaran penghasilan tidak tercapai maka solusinya dilakukan 

penambahan anggaran dengan mengurangi anggaran untuk dana di bidang 

lain, misalnya diambil dari dana perawatan gedung, itu dilakukan untuk 

memenuhi penganggaran manajemen logistik. Dan jika perencanaan tidak 

berjalan seperti yang diinginkan maka akan dibuat yang namanya 

Perubahan. Di dalam perubahan tersebut akan dibuat perencanaan ulang. 

Temuan penelitian yang sama juga pada penelitian yang dilakukan 

oleh (Siska, 2018) yang menyatakan bahwa proses manajemen logistik alat 

kesehatan pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru sudah 

berjalan dengan baik hanya saja masih terkendala dengan gudang 
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penyimpanan alat kesehatan yang belum memadai. Hal ini menunjukkan 

bahwa, ketersediaan ruangan menjadi penyebab alat kesehatan mungkin 

saja menumpuk. 

Islam memerintahkan setiap individu untuk bertanggungjawab 

dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya sebagaimana dalam Q.S. Al- 

Mudatsir :74/38. 

 

Terjemahnya: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya. 

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap jiwa manusia tergadai 

di sisi Allah. Baik yang muslim maupun yang kafir, yang ingkar ataupun 

yang taat, semuanya tergantung kepada Allah. Tiap jiwa terikat dengan amal 

yang dikerjakan sampai hari kiamat, kecuali golongan kanan. Artinya mereka 

dapat melepaskan keterikatan mereka di sisi Allah dengan amal-amal baik 

yang mereka kerjakan, sebagaimana halnya seorang dapat melepaskan diri 

dari status gadai karena telah membayarkan kewajibannya. Golongan kanan 

yang dimaksudkan adalah orang-orang mukmin yang ikhlas, yang menerima 

buku amalan mereka di sebelah kanan di hari kiamat. Akan tetapi, ada pula 

yang mengatakan golongan kanan dalam ayat ini adalah anak-anak yang 

memang belum diperhitungkan dosa dan kejahatannya. Bahkan ada yang 

berpendapat golongan kanan itu adalah para malaikat. 

Selanjutnya dalam hadits riwayat Thabrani, No:891, Baihaqi, No: 334 
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Artinya: Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersadba: 

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, 

mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No:891, Baihaqi, 

No:334) 

Maksud dari hadits tersebut adalah Allah sangat senang pada setiap 

hamba yang apabila bekerja selalu mengutamakan tanggung jawab dan 

amanah dalam mencapai tujuan yang ingin diselesaikan. 



 

 

 

 

 

 

 

 
A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen logistik 

alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Makassar sudah efektif dan efisien, 

seperti: 

1. Metode perencanaan yang dilakukan oleh RSUD Haji Makassar adalah 

menggunakan metode permintaan pengguna yang dipertimbangkan dengan 

ketersediaan anggaran dengan memperhatikan prioritas masalah. 

2. Metode penerapan yang dilakukan oleh RSUD Haji Makassar adalah 

proses pengadaan alat kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

perencanaan berdasarkan permintaan sedangkan proses pendistribusian 

alat kesehatan yang disesuaikan dengan ketersediaan ruangan untuk 

penyimpanan. 

3. Metode pengendalian yang dilakukan oleh RSUD Haji Makassar adalah 

ditugaskan kepada teknisi medis dan pihak pengguna dengan kendala 

berupa biaya, sumber daya manusia dan ruangan. 

B. Saran 
 

1. Pada proses perencanaan sebaiknya meningkatkan sistem manajemen 

logistik terkait dengan penganggaran pengelolaan alat kesehatan yang 

sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari terjadinya kerusakan sebelum 

alat kesehatan didistribusikan dan mencegah terjadinya penumpukan alat 

kesehatan pada gudang penyimpanan. 

2. Untuk barang yang baru diterima langsung disimpan di ruangan user 

masing-masing dan tidak perlu disimpan di gudang lagi karena fungsi 
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gudang untuk menyimpan barang yang rusak. 

 
3. Untuk barang di dalam gudang dengan kondisi yang masih baik dan sudah 

diperbaiki sebaiknya diserahkan langsung ke user dan untuk barang 

dengan kondisi yang tidak bisa diperbaiki segera dilakukan penghapusan. 

4. Perlunya penanggungjawab yang berbeda untuk bagian logistik medis dan 

non medis. 
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Lampiran 1 

FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN SETELAH 

MENDAPAT PENJELASAN 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama (inisial) : 

Usia : 

Alamat : 

Pendidikan : 

Jabatan : 

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian 

gambaran pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di RSUD Haji 

Makassar, Maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan 

bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut. 

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

 

 

 
Makassar, Maret 2022 

Informan 

 

( ) 

 

 

Penanggungjawab : Peneliti utama 

Nama : Andi Meriam 

Alamat : Jl. Inspeksi Kanal No.19 

No. Hp 085242773891 
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Lampiran 2 

LEMBAR OBSERVASI 

Daftar Peralatan Kesehatan di Kamar Bedah sesuai dengan Permenkes RI 

No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS 
 

No Nama Peralatan Tersedia Tidak 

1 Operating Table √  

2 Mayo Table   

3 Operating Lamp Ceiling Type √  

4 Lampu Periksa/ Examination Lamp/Hanging 

Lamp 

√  

5 ETT, LMA, Nasotracheal, Dewasa Dan Pediatric   

6 Laringoscope Set (Dewasa Dan Pediatric) √  

7 Fiber Optic   

8 Mesin Anastesi   

9 Defibrilator √  

10 Ventilator Anesthesi   

11 Electro Surgery Unit (ESU)   

12 Autoklaf   

13 Major Surgery Instrument Set untuk Kepala ( 

Dewasa Dan P Ediatric) 

  

14 Bor   

15 Major Surgery Instrument Set untuk Leher ( 

Dewasa Dan P Ediatric) 
  

16 Major Surgery Instrument Set untuk Thorak dan 

Cardiac Dewasa 

  

17 Major Surgery Instrument Set untuk Thorak dan 

Cardiac Baby 
  

18 Major Surgery Instrument Set untuk Abdomen 

Dewasa 

  

19 Major Surgery Instrument Set untuk Abdomen 

Pediatric 
  

20 Major Surgery Instrument Set untuk Urologi 

Dewasa 

  

21 Major Surgery Instrument Set untuk Urologi 

Pediatric 
  

22 Major Surgery Instrument Set untuk Bedah Plastik   

23 Major Surgery Instrument Set untuk Vaskuler   

24 Minimal Invasive Surgery Set   

25 Mastektomi Set   

26 Operating Microscope   
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27 C-Arm   

28 Infusion Pump √  

29 Suction Pump √  

30 Patient Monitor √  

31 Patient Stracher   

32 Syringe Pump √  

33 Endoscopy THT, Bronchoscopy, Gastrocoscopy, 

Colonoscopy 
√  

34 Endoscopy THT, Bronchoscopy, Gastrocoscopy, 

Colonoscopy, ERCP 

√  

35 Cryo Surgery   

36 Microve   

37 Captriton Ultra Sonic Aspiration ( CUSA)   

38 Harmonic Scalpel   

39 Caiman Seal and Cutting Device   

40 USG Guided √  

41 Blood Gas Analyzer   

42 Electrolyte Analyzer   

43 CCTV For Operation   

 
 

Daftar Peralatan Kesehatan di Pelayanan Patologi sesuai dengan Permenkes 

RI No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS 
 

No Nama Peralatan Tersedia Tidak 

A. Peralatan Umum 

1 Biosafety Cabinet Level 2A   

2 Fume Hood (Lemari Asam)   

3 Laminary Air Flow   

4 Mikroskop   

5 Sink Laboratorium   

6 Rak untuk Pewarnaan   

7 Waterbath   

8 Refrigerator 2-80 C   

9 Cold Room   

10 Freezer -200 C   

11 Freezer -800 C   

12 Sentrifus   

13 Mikrosentrifus   

14 Mikropipet   

15 Vortex Mixer   

16 Mikroskop Fluoresens   

17 Stereomicroscope   
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18 Timbangan Analitik √  

19 Ph Meter   

20 Inkubator √  

21 Autoklaf   

22 Oven   

23 EIA Sistem   

24 Rotator   

25 Bunsen   

26 Fume Hood   

27 Water Purifier   

28 Sitosentrifus   

29 Spektrofotometer   

30 Fotometer   

31 Flowcitometer   

32 Peralatan Gelas   

B. Pelayanan 

a. Hematologi 

1 Hematology Analyzer   

 Five Parts Differential (A)   

 Three Parts Differential (B)   

2 Coagulometer   

3 Agregometer   

4 Spektrofotometer   

5 Flow Cytometri   

6 Analisa Hb   

7 Peralatan Laju Endap Darah (LED)   

b. Kimia Klinik 

1 Chemistry Analyzer   

2 Fotometer/Spektrofotometer   

3 Elektroforesis   

4 Isoelecttric Focusing System   

5 Analisa Gas Darah   

6 Urine Analyzer   

c. Imunologi 

1 Imunologi Analyzer   

2 Nefelometer   

3 Enzyme Immunoassay   

d. Mikrobiologi 

1 Mikroskop Lapang Gelap   

2 Incubator CO2 √  

3 Jar Anaerob   

4 Inspisator   

5 Kultur Otomatik   
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e. Biologi Molekuler 

1 Polymerase Chain Rection ( PCR )   

 
 

Daftar Peralatan Kesehatan di Pelayanan Radiologi sesuai dengan 

Permenkes RI No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS 
 

No Nama Peralatan Tersedia Tidak 

DIAGNOSTIK 

1 Film Viewer √  

2 Cassette & Film X-Ray semua ukuran √  

3 Film Maker √  

4 Film Dryer   

5 DSA   

6 MRI   

7 CT Multislice   

8 Fluoroskopi   

9 USG 4D √  

10 Analog X-Ray Fixed Unit dan atau Digital √  

11 Mobile X-Ray √  

12 Mammography   

13 Digital Panoramic / Cephalometri   

14 Dental X-Ray √  

15 C-Arm   

16 Computed Radiography (CR)   

17 Picture Archiving Communication   

18 Peralatan Protektif Radiasi   

19 Perlengkapan Proteksi Radiasi   

20 Quality Assurance dan Quality Control   

21 Emergency Kit √  

22 Viewing Bow   

23 Generator Set   
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Lampiran 3 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 
PELAKSANAAN MANAJEMEN LOGISTIK ALAT KESEHATAN DI 

RSUD HAJI MAKASSAR TAHUN 2021 

Karakteristik Informan 

Nama Informan : 

Umur : 

Pendidikan : 

Jabatan : 

Tanggal wawancara : 

Pertanyaan 

Perencanaan 

1. Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan alat kesehatan? 

2. Bagaimana proses perencanaan alat kesehatan di RSUD Haji 

Makassar? 

3. Apakah ada metode khusus dalam proses perencanaan? Jika ada, 

metode apa itu? 

4. Kapan perencanaan penentuan kebutuhan alat kesehatan dilakukan? 

5. Apakah perencanaan kebutuhan alat kesehatan yang dilakukan selama 

ini sudah efektif dan sesuai standar rumah sakit kelas B? Jika tidak, 

apa penyebabnya? 

6. Apakah ada kendala dalam proses perencanaan alat kesehatan? 

 
Penerapan 

1. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyediaan alat kesehatan? 
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2. Bagaimana proses penyediaan alat kesehatan di RSUD Haji Makassar? 

3. Apakah alat kesehatan yang diusulkan waktu perencanaan telah 

tersedia? Jika tidak, apa penyebabnya? 

4. Apakah alat kesehatan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan 

standar rumah sakit kelas B? Jika tidak, apa penyebabnya? 

5. Apakah ada kendala dalam proses penyediaan alat kesehatan? 

6. Apakah ada kendala dalam pendistribusian alat kesehatan? Jika tidak, 

Apa yang menyebabkan terjadinya penumpukan alat? 

Pengendalian 

1. Apakah alat kesehatan yang tersedia sesuai dengan perencanaan awal? 

Jika tidak, apa penyebabnya? 

2. Siapa saja yang bertanggungjawab dalam proses pengendalian alat 

kesehatan? 

3. Bagaimana proses pengendalian alat kesehatan di RSUD Haji 

Makassar? 

4. Apakah ada kendala dalam proses pengendalian alat kesehatan? 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
 

MATRIKS HASIL WAWANCARA INFORMAN GAMBARAN PELAKSANAAN MANAJEMEN LOGISTIK ALAT 

KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR 
 

Variabel Perencanaan 

 
No Informasi Kode 

Informan 

Jawaban Informan Reduksi 

1 Siapa saja yang 

terlibat dalam 

proses 

perencanaan 

alat kesehatan? 

Hg 

45 Tahun 

Laki-laki 

Orang yang terlibat dalam proses perencanaan itu sendiri yah 

wakil direktur penunjang medik, diklat, litbang, dan etika 

Informan mengatakan 

bahwa proses perencanaan 

melibatkan wakil direktur 

penunjang medik, diklat, 

litbang, dan etika serta 

bagian perencanaan 

HM 

 
37 Tahun 

Proses perencanaan dilakukan oleh bagian perencanaan 

  Perempuan   
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2 Bagaimana 

proses 

perencanaan 

alat kesehatan 

di RSUD Haji 

Makassar? 

Hg 

 
45 Tahun 

Laki-laki 

Pada bidang penunjang medik, proteksi, pengembangan 

fasilitas medik dan keperawatan bidang teknis penunjang 

medik. Penunjang medik itu penunjang alat kesehatan, 

penunjang medik mengkonfirasi permintaan dari berbagai 

ruangan, semua instalasi baik instalasi rawat inap maupun 

rawat jalan yang menggunakan peralatan medik. Permintaan 

itu masuk kesini kemudian kita susun kita rencanakan 

kemudian kita sampaikan ke bagian perencanaan, disana 

direncanakan karena anggaran terbatas, maka dilihat skala 

prioritas apa-apa yang paling diperlukan, perencanaan 

disesuaikan dengan anggaran yang ada. Misalnya ada 4/5 alat 

yang diminta kita liat budgetnya apakah anggarannya cukup. 

Apabila     cukup,     maka     kelimanya     dimasukkan.     Jika 

anngarannya tidak cukup mungkin ada yang di pending atau 

Informan mengatakan 

bahwa proses perencanaan 

dilakukan sesuai dengan 

permintaan user dan 

ketersediaan anggaran 
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   tahun berikutnya jadi mungkin Cuma 3 yang di adakan. Jadi 

sangat tergantung dari post standar yang tersedia 

 

HM 

 
37 Tahun 

Perempuan 

Kalo permintaan yang disampaikan oleh pengguna alat 

kesehatan sesuai dengan budget yang ada, maka akan kami 

rencanakan. Tetapi jika tidak, perencanaannya akan di tunda 

dulu 

3 Apakah ada 

metode khusus 

dalam proses 

perencanaan? 

Jika ada, 

metode apa 

Hg 

 
45 Tahun 

Laki-laki 

Perencanaan mendapatkan usulan perencanaan dari berbagai 

bidang, jika misalnya pengadaan langsung dari sini. 

Perawatan, instalasi, poli menyampaikan permintaan alat 

kemudian disampaikan ke perencanaan. Jika ada dana khusus 

dari pusat yang diberikan kepada rumah sakit. Mekanismenya 

itu biasanya kalo dulu yah dana itu kita usulkan tapi kadang- 

kadang juga biasa langsung dari pusat pengadaannya. Jika 

Informan mengatakan 

bahwa metode dalam proses 

perencanaan dilakukan 

berdasarkan adanya usulan 

permintaan alat oleh user 

dengan mempertimbangkan 
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 itu?  menerima bantuan ceritanya ketersediaan dana 

HM 

37 Tahun 

Perempuan 

Dana yang tersedia digunakan untuk melakukan perencanaan 

tahunan, tapi jika ada dana langsung dari pusat, maka kita juga 

langsung melaporkan untuk penyediaan alat yang diminta 

4 Kapan 

perencanaan 

penentuan 

kebutuhan alat 

kesehatan 

dilakukan? 

Hg 

45 Tahun 

Laki-laki 

Kita lakukan perencanaan sesuai dengan apa yang diminta oleh 

pemakai 

Informan mengatakan 

bahwa perencanaan 

penentuan kebutuhan alat 

kesehatan dilakukan jika 

pemakai mengajukan 

permintaan dengan melihat 

terlebih    dahulu    anggaran 

yang tersedia 

HM 

 
37 Tahun 

Perempuan 

Kalo kita mau buat perencanaan, maka kita liat dulu anggaran 

yang tersedia. Kalo tersedia, maka langsung direncanakan jika 

tidak, maka kita perlu membuat usulan kepada pusat 

5 Apakah Hg Sudah efektif, pengadaan kan sesuai kebutuhan kita sesuaikan Informan mengatakan 
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 perencanaan 

kebutuhan alat 

kesehatan yang 

dilakukan 

selama ini 

sudah     efektif 

dan sesuai 

standar rumah 

sakit kelas B? 

Jika tidak, apa 

penyebabnya? 

45 Tahun 

Laki-laki 

dengan jumlah anggaran yang tersedia jadi telah sesuai dengan 

standar karena mampu berjalan sesuai dengan proses 

perencanaan. Setelah direncanakan ada namanya pptk pejabat 

pelaksana teknik kegiatan, pejabat pengadaan, kemudian kalo 

misalnya anggaran itu harus ditenderkan, ya harus ditenderkan 

tapi kalo cuma dalam ekatalog maka dipesannya melalui 

ekatalog yang berperan adalah pengadaan dan pptk. Kami 

sebagai pejabat teknis hanya memberikan masukan, hanya 

menyampaikan saja apa kebutuhan mereka. Pelaksana 

pengadaannya adalah penyelenggara dan pptk 

bahwa perencanaan yang 

dilakukan sudah efektif 

berdasarkan permintaan dan 

anggaran 

HM 

37 Tahun 

Perempuan 

Efektif yah. Sesuai standar juga, karena kita melakukan 

perencanaan sesuai dengan permintaan dan dana yang ada 
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6 Apakah ada 

kendala dalam 

proses 

perencanaan 

alat kesehatan? 

Hg 

 
45 Tahun 

Laki-laki 

Kalo kita membutuhkan alat kesehatan yg nilainya agak tinggi 

misalnya diatas 1 milyar dan dana terbatas. Disitulah kita 

kesulitan untuk mengkondisikan sementara barang tidak bisa 

ditawar. Dalam artian bahwa jika harga di ekatalog sekian 

maka kadang-kadang kita lakukan namanya KSO/ kerjasama 

operasional seperti kepada perusahaan yang dapat membantu 

ketersediaan alat, tentu dengan perjanjian yang saling 

menguntungkan, artinya kita gunakan alatnya tanpa 

mengeluarkan biaya tapi ada syaratnya misalnya memesan 

regen dari perusahan 

Informan mengatakan 

bahwa kendala dalam proses 

perencanaan adalah masalah 

anggaran 

HM 

37 Tahun 

Perempuan 

Yah biaya yang kadang jadi kendala, jadi kita melakukan 

perjanjian yang saling menguntung dengan instansi agar alat 

kesehatan yang diminta dapat terencana 
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Variabel Penerapan 

 
No Informasi Kode 

Informan 

Jawaban Informan Reduksi 

1 Siapa saja yang 

terlibat dalam 

proses 

penyediaan 

alat kesehatan? 

Hg 

45 Tahun 

Laki-laki 

Pengadaan alat kesehatan yah dilakukan oleh bagian 

penyelenggara alat kesehatan dan Pejabat Pelaksana Teknik 

Kegiatan 

Informan mengatakan 

bahwa proses pengadaan 

melibatkan  bagian 

pengadaan dan Pejabat 

Pelaksana Teknik Kegiatan 

(PPTK) 

SK 

39 Tahun 

Perempuan 

Bagian pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan 

(PPTK) 

2 Bagaimana 

proses 

penyediaan 

Hg 

45 Tahun 

Laki-laki 

Kita hanya menerima, jika misalnya ada yang memesan kita 

bikinkan format dia tulis ttd kita kirim ke pengadaan 

Informan mengatakan 

bahwa proses penyediaan 

dilakukan apabila user 
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 alat kesehatan 

di RSUD Haji 

Makassar? 

SK 

 
39 Tahun 

Perempuan 

Tahapannya begini yah, user melaporkan permintaan kepada 

bagian perencanaan. Kemudian pihak perencanaan mencatat 

setiap kebutuhan pengguna, lalu melaporkannya ke bagian 

pengadaan. Yah disinilah kita pertimbangkan, apa yang 

dibutuhkan user sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kalo 

tersedia, maka kita akan menyediakannya, tetapi apabila tidak 

cukup, kita mengajukan anggaran ke pusat atau melakukan 

kerjasama operasional. Bisa saja pengadaannya itu ditunda 

dulu, karena kita punya rencana tahunan terkait penyediaan 

alat kesehatan dan skala prioritas 

melaporkan permintaan 

pada bagian perencanaan 

yang di laporkan kepada 

bagian pengadaan dengan 

melakukan pertimbangan 

antara kebutuhan dan 

anggaran 

3 Apakah alat 

kesehatan yang 

diusulkan 

MP 

40 Tahun 

Laki-laki 

Sudah tersedia dan sesuai jika itu masuk dalam daftar rencana 

tahunan terkait penyediaan alat kesehatan 

Informan mengatakan 

bahwa alat kesehatan yang 

direncanakan telah tersedia 
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 waktu 

perencanaan 

telah tersedia? 

Jika tidak, apa 

penyebabnya? 

SK 

 
39 Tahun 

Perempuan 

Tersedia, sesuai, karena kita itu sediakan sesuai kebutuhan 

user, mungkin ada yang tidak tersedia karena sesuaikan 

dengan budget yang ada 

 

4 Apakah alat 

kesehatan yang 

tersedia sesuai 

dengan 

kebutuhan dan 

standar rumah 

sakit kelas B? 

Jika tidak, apa 

penyebabnya? 

MP 

40 Tahun 

Laki-laki 

Sesuai Informan mengatakan 

bahwa alat kesehatan yang 

tersedia sudah sesuai standar 

SK 

 
39 Tahun 

Perempuan 

Sudah sesuai 
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5 Apakah ada 

kendala dalam 

proses 

penyediaan 

alat kesehatan? 

SK 

 
39 Tahun 

Perempuan 

Salah satu kendalanya yah di biaya karena kadang kita harus 

ajukan permohonan dana ke bagian pusat kalo anggaran tidak 

cukup. Sedangkan alat kesehatan yang kita butuhkan, harganya 

lumayan tinggi 

Informan mengatakan 

bahwa kendala dalam proses 

penyediaan adalah biaya 

MP 

40 Tahun 

Laki-laki 

Biasa sih masalah biaya yah 
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6 Apakah ada 

kendala dalam 

pendistribusian 

alat kesehatan? 

Jika tidak, Apa 

yang 

menyebabkan 

terjadinya 

penumpukan 

alat? 

MP 

 
40 Tahun 

Laki-laki 

Kendala dalam penyaluran alat sebenarnya tidak ada yah. Tapi 

alasan kenapa terjadi penumpukan alat kesehatan, karena 

adanya rencana tahunan dalam penyediaan alat kesehatan. 

Sehingga setiap tahun kita menyediakan alat kesehatan, tetapi 

tidak disalurkan karena alat kesehatan itu masih berfungsi 

Informan mengatakan 

bahwa kendala dalam 

pendistribusian sebenarnya 

tidak ada tetapi penyediaan 

dilakukan berdasarkan skala 

prioritas dan rencana 

tahunan 
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Variabel Pengendalian 

 
No Informasi Kode 

Informan 

Jawaban Informan Reduksi 

1 Apakah alat 

kesehatan yang 

tersedia sesuai 

dengan 

perencanaan 

awal? Jika tidak, 

apa penyebabnya? 

MR 

50 Tahun 

Laki-laki 

Terencana Informan mengatakan 

bahwa alat yang tersedia 

telah sesuai perencanaan 

awal 
Ds 

53 Tahun 

Laki-laki 

Sesuai 

  Ka Semuanya tersedia sesuai dengan harapan  

  
34 Tahun 

  

  
Perempuan 
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2 Siapa saja yang 

bertanggungjawab 

dalam proses 

pengendalian alat 

kesehatan? 

Ds 

53 Tahun 

Laki-laki 

Pihak yang terlibat yah PPTK dan teknisi medis Informan mengatakan 

bahwa pihak yang 

bertanggungjawab adalah 

teknisi medis dan PPTK 
UR 

 
52 Tahun 

Yang bertanggungjawab bukan kita, kita ini user. Jadi 

biasanya itu teknisi medis 

  
Perempuan 

  

3 Bagaimana proses 

pengendalian alat 

kesehatan di 

RSUD Haji 

Makassar? 

MR 

 
50 Tahun 

Laki-laki 

Proses pengendalian itu dilakukan oleh kita teknisi medis. 

Makanya keberadaan atau posisi kita itu haruslah dekat 

dengan lokasi rumah sakit, agar jika terjadi masalah, kita 

dapat dengan segera mengatasinya 

Informan mengatakan 

bahwa proses pengendalian 

dilakukan oleh teknisi 

medis  dengan 

mempertimbangan posisi 

atau jarak tempat tinggal 

Hg 

 
45 Tahun 

Kesesuaian alat yang dibeli dengan harapan jika tidak. 

Misalnya ada parabel dan masalah lainnya, maka kita 
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  Laki-laki hubungi teknisi alat  

4 Apakah ada 

kendala dalam 

proses 

pengendalian alat 

kesehatan? 

UR 

52 Tahun 

Perempuan 

Kendalanya itu biaya atau dana, sumber daya manusia dan 

ruangan 

Informan mengatakan 

bahwa kendala bagi teknisi 

medis adalah tuntutan 

dalam bekerja agar lebih 

sigap ketika terjadi masalah 

Ds Sejauh ini tidak ada 

  53 Tahun   

  
Laki-laki 

  

  Ka Tidak ada  

  
34 Tahun 

  

  
Perempuan 

  

  MR 

 
50 Tahun 

Kendala untuk saya pribadi yah, jika tiba-tiba ada masalah 

yang terjadi, kita dituntut untuk sigap dan cepat dalam 
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  Laki-laki menanganinya apalagi jika posisi kita jauh dari rumah sakit, 

karena memerlukan waktu perjalanan menuju ke rumah sakit 
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