
SITEM ANALISA PARETO/ANALISIS ABC

•Makna analisis ABC yaitu metode
pengelompokan data, berdasar peringkat nilai
tertinggi hingga terendah, yang
terbagi atas 3 kelompok : A, B dan C.
•Kelompok A: adalah beberapa jenis obat 
yang memakai alokasi paling besar (sekitar
80% dari total dana).



• Kelompok B: adalah beberapa jenis obat yang 
memakai alokasi dana sekitar 20% daritotal 
dana

• Kelompok C: adalah beberapa jenis obat yang
    memakai alokasi dana sekitar 10% dari total 

dana
• Data yang diperlukan untuk melakukan 

analisis Pareto adalah:
• -Harga patokan tiap jenis obat. 
• -Jumlah perkiraan kebutuhan obat dalam 1 

tahun.



• Hasil analisis Pareto ini dapat menunjukkan
     beberapa jenis obat yang menyerap 

sebagian besar dari alokasi dana.
• Informasi yang dihasilkan dapat digunakan 

dalam upaya menghemat biaya dan
     meningkatkan efisiensi misalnya dalam:
• Perencanaan pola pengadaan.
• Pengelolaan stok.
• Penetapan harga satuan obat.
•  Penetapan jadwal pengiriman



• Pengawssan stok dan lain-lain.
• Monitoring umur pakai obat
• Manfaat yang bisa diraih jika berhasil 

memenuhi pengadaan sesuai kondisi hukum
    pareto, antara lain :
• Tidak terjebak pada kondisi bisnis apotek yang 

tidak teratur
• Memiliki gambaran data untuk mengambil 

ketepatan perlakuan bisnis apotek
• Merinci beberapa kelompok produk yang 

memiliki nilai strategis bagi bisnis apotek
• Aliran kas terkendali dengan arus yang baik



ANALISA VEN
• Menggolongkan obat ke dalam tiga kategori.
• Kategori V atau vital yaitu obat yang harus 

ada yang diperlukan untuk 
menyelamatkankehidupan.

• Kategori E atau essensial yaitu obat
    yang terbukti efektif untuk menyembuhkan 

penyakit atau mengurangi pasien.



• kategori N atau non essensial yaitu meliputi 
berbagai macam obat yang digunakan

    untuk penyakit yang dapat sembuh sendiri, 
obat yang diragukan manfaatnya dibanding 
obat lain yang sejenis.
• Kelompok V : kelompok obat yang vital 

antara lain : obat penyelamat, obat untuk 
pelayanaan kesehatan pokok, obat untuk 
mengatasi penyakit-penyakit penyebab 
kematian terbesar.



• Kelompok E : kelompok obat yang bekerja 
kausal yaitu obat yang bekerja pada 
sumber penyebab penyakit.

• Kelompok N : kelompok obat penunjang 
yaitu obat yang kerjanya ringan dan biasa 
dipergunakan untuk menimbulkan 
kenyamanan atau untuk mengatasi

    keluhan ringan.



Langkah-langkah menentukan VEN

• Menyediakan data pola penyakit, dan 
merujuk pada pedoman pengobatan.

• Pemantauan status pasiean dilakukan 
berdasarkan system VEN dengan 
memperhatikan nama obat, satuan 
kemasan, jumlah obat diadakan, obat 
yang sudah

    dan belum diterima.



KOMBINASI
• Penggunaan Analisis ABC dalam 

perencanaan bertujuan untuk melakukan : 
• identifikasi obat menurut nilai pemakaian 

dan nilai investasi, sehingga manajemen
    yang efektif dapat berkonsentrasi pada 

Obat yang jumlahnya sedikit tetapi
    mempunyai nilai investasi yang besar.



• Tanpa analisis ABC dimungkinkan akan
    dilakukan upaya besar untuk mencoba 

mengatur semua obat dengan prioritas yang
     sama sehingga menjadi tidak efektif secara 

keseluruhan. 
• Dengan pengelompokan ini, apabila IFRS 

mampu mengendalikan obat kelompok A dan B 
berarti sudah bisa mengendalikan sekitar 80% 
– 95% dari nilai obat yang digunakan. 

• Dengan pengelompokan tersebut maka cara 
pengelolaan masing-masing akan lebih mudah 
sehingga peramalan, pengendalian stok dan 
keandalan pemasok dapat menjadi lebih baik.



• system analisa VEN, pengadaan barang 
semakin dapat terkontrol berdasarkan 
kepentingan obat itu sendiri disamping 
aspek ekonomi  dan  efektifitas obat 
tersebut.



Pendekatan dalam menentukan 
kebutuhan obat

1. METODE MORBIDITAS/EPIDEMIOLOGI
• berdasarkan pada penyakit yang ada. 

Dasarnya adalah jumlah kebutuhan obat 
yang digunakan untuk beban kesakitan 
(morbidity load), yaitu didasarkan pada 
penyakit yang ada di rumahsakit atau 
yang paling sering muncul dimasyarakat. 

• Metode ini paling banyak digunakan di 
rumah sakit.



Tahap-tahap yang dilakukan yaitu:
1. Menentukan beban penyakit
•  Tentukan beban penyakit periode yang 

lalu, perkirakanpenyakit yang akan 
dihadapi pada periode mendatang.

•  Lakukan stratifikasi/pengelompokkan 
masing-masing jenis,misalnya anak atau 
dewasa, penyakit ringan, sedang, 
atauberat, utama atau alternative.

•  Tentukan prediksi jumlah kasus tiap 
penyakit dan persentase(prevalensi) tiap 
penyakit.



2.  Menentukan pedoman pengobatan
   (1) Tentukan pengobatan tiap-tiap 

penyakit, meliputi nama obat,bentuk 
sediaan,dosis, frekuensi, dan durasi 
pengobatan.

   (2) Hitung jumlah kebutuhan tiap obat per 
episode sakit untukmasing-masing  
kelompok penyakit.



3.  Menentukan obat dan jumlahnya
    (1) Hitung jumlah kebutuhan tiap obat untuk 

tiap penyakit.
    (2) Jumlahkan obat sejenis menurut nama 

obat, dosis, bentuksediaan, dan 
lainlainPerencanaan

    dengan menggunakan metode morbiditas ini 
lebihideal, namun prasyarat lebih sulit dipenuhi. 
Sementarakelemahannya yaitu seringkali 
standar

    pengobatan belum tersediaatau belum 
disepakati dan data morbiditas tidak akurat.



METODE KONSUMSI
• Metode konsumsi adalah suatu metode 

perencanaan obatberdasarkan pada 
kebutuhan riil obat pada periode lalu 
dengan penyesuaian dan koreksi 
berdasarkan pada penggunaan obat tahun 
sebelumnya. 

• Metode ini banyak digunakan di Apotek.



Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

a) Pastikan beberapa kondisi berikut:
    (1) Dapatkah diasumsikan pola 

pengobatan periode yang lalubaik atau 
rasional?

    (2) Apakah suplai obat periode itu cukup 
dan lancar?

    (3) Apakah data stok, distribusi, dan 
penggunaan obat lengkapdan akurat?



    (4) Apakah banyak terjadi kecelakaan (obat rusak, 
tumpah,kadaluarsa) dan kehilangan obat?

    (5) Apakah jenis obat yang akan digunakan sama?
b) Lakukan estimasi jumlah kunjungan total untuk 

periode yang akan datang
    (1) Hitung kunjungan pasien rawat inap maupun 

rawat jalan padaperiode yang lalu
     (2) Lakukan estimasi periode yang akan datang 

dengan
           memperhatikan:
           a)Perubahan populasi daerah cakupan    
              pelayanan,perubahan cakupan pelayanan.
            b)Pola morbiditas, kecendrungan perubahan 
               insidensi.
            c)Penambahan fasilitas pelayanan.



Perhitungan
    (1)Tentukan metode konsumsi
    (2) Hitung pemakaian tiap jenis obat dalam 

periode lalu
    (3) Koreksi hasil pemakaian tiap jenis obat 

dalam periode laluterhadap kecelakaan dan 
kehilangan obat

    (4) Koreksi langkah sebelumnya (koreksi hasil 
pemakaian tiap jenis obat dalam periode lalu 
terhadap kecelakaan dankehilangan obat) 
terhadap stock out



    (5)Lakukan penyesuaian terhadap 
kesepakatan langkah1 dan 2

    (6) Hitung periode yang akan datang 
untuk tiap jenis obatPerencanaan obat 
dengan metode konsumsi akan 
memakanwaktu lebih banyak tetapi lebih 
mudah dilakukan, namun aspekmedik 
penggunaan obat kurang dapat dipantau. 
Kelemahannyayaitu kebiasaan pengobatan 
yang tidak rasional seolah-olah ditolerir.



METODE GABUNGAN,
• Metode ini untuk menutupi kelemahan 

kedua metode diatas dengan 
menggabungkan

• metode-metode tersebut.


