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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

a. Perencanaan obat yang dilakukan oleh Puskesmas Koja secara 

keseluruhan sudah mengacu pada “Permenkes No. 74 Tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.” Tetapi, terdapat beberapa 

tahap yang belum dilakukan secara optimal yaitu pada tahap seleksi jenis 

obat belum mengacu sepenuhnya ke dalam DOEN dan FORNAS, serta 

dalam melakukan perhitungan kebutuhan obat belum memperhatikan data-

data lain sesuai yang tercantum di dalam Permenkes, sehingga masih 

ditemukan adanya stockout, stagnant, dan obat yang mengalami 

kadaluarsa. 

b. Hasil perhitungan menggunakan metode konsumsi, didapatkan rencana 

kebutuhan obat terbesar yaitu Vitamin B Kompleks dengan total 454.323 

tablet. Dari total 75 jenis obat, 45 obat dilakukan pengadaan dan 30 obat 

tidak diadakan. 

c. Perhitungan ROP (Reorder Point) diperoleh nilai ROP berkisar antara 1-

16.667 item dengan 14 jenis obat dilakukan reorder dan 61 jenis obat tidak 

dilakukan reorder karena belum mencapai titik pemesanan kembali. 

 

V.2 Saran 

a. Bagi Puskesmas Koja 

1) Dalam melakukan pemilihan jenis obat diharapkan sesuai dengan 

DOEN dan Formularium Nasional. 

2) Diharapkan saat menghitung kebutuhan obat-obatanagar sesuai dengan 

metode konsumsi yang seharusnya dan memperhatikan data-data yang 

lainnya, seperti stok awal, peneriman, pemakaian, obat yang hilang 

maupun kadaluwarsa, stockout, lead time, buffer stock, dan 

perkembangan pola kunjungan agar mencapai kebutuhan obat yang 

tepat.
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3) Diharapkan hasil perhitungan penelitian ini bisa menjadi pertimbangan 

serta acuan dalam mengevaluasi perencanaan kebutuhan obat tahun 

2022 maupun pengendalian persediaan obat di Puskesmas. 

4) Memberikan pelatihan mengenai perencanaan obat kepada petugas 

farmasi yang belum mendapatkan pelatihan agar perencanaan obat yang 

dapat dilakukan secara optimal.  

5) Perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar petugas farmasi 

dalam melakukan perencanaan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang perencanaan obat dengan metode kombinasi yaitu 

gabungan dari metode konsumsi dan morbiditas sehingga diperoleh 

ketepatan perencanaan yang mendekati kebutuhan. 

2) Melakukan perhitungan pada seluruh jenis obat yang ada di Puskesmas. 
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