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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kemunculan sebuah virus yang 

berasal dari China. Belum lama virus ini muncul, hampir seluruh dunia terpapar oleh 

virus ini. Virus corona ini atau yang dinamakan Covid-19 oleh  WHO, pertama kali 

muncul di Indonesia pada bulan Maret di Jakarta. Total kasus karena virus ini semakin 

meningkat tiap bulannya. 

Pandemi Covid-19 yang semakin meluas dan memakan banyak korban ini 

berdampak pada pembatasan aktivitas berkumpul. Akibatnya, banyak PMI di Indonesia 

yang mengeluh kekurangan stok darah karena kegiatan donor darah juga berkurang, 

salah satunya juga di UTD PMI Kabupaten Sidoarjo.  

Media Sidoarjo News (Yusak, 2020) menjelaskan bahwa sejak merebaknya 

Covid-19, pendonor darah memang menurun drastis. Permintaan donor darah kolektif 

hampir semua dibatalkan karena masyarakat khawatir bila berkumpul di satu tempat. 

Saat ini pihaknya hanya menerima 50 kantong darah dari pendonor, sedangkan 

kebutuhan darah perharinya mencapai 120 kantong darah. Hal tersebut berdampak 

pada beberapa fasilitas kesehatan karena kurangnya suplai darah untuk memenuhi 

kebutuhan darah. 

Pada hakekatnya, berdasarkan PP No.18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah, 

PMI (Palang Merah Indonesia) merupakan salah satu instansi yang menyediakan darah 
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selain instansi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam hal pengelolaan dan 

penyediaan darah tersebut tentunya UTD PMI harus dapat menyediakan darah yang 

sesuai dengan kebutuhan pasien sebagai pelayanan transfusi darah.  

Pelayanan transfusi darah merupakan upaya kesehatan dalam penyembuhan 

penyakit dan pemulihan kesehatan yang membutuhkan ketersediaan darah yang cukup, 

dan aman. Melihat pentingnya fungsi darah dalam kesehatan, tentu penanganan donor 

darah tidak boleh sembarangan. Terutama di masa pandemi Covid-19 ini, pendonor 

yang memilih tidak mendonorkan darahnya selama pandemi karena himbauan untuk 

tidak mengunjungi pelayanan kesehatan maupun adanya ketakutan akan tertular virus 

Covid-19 menjadikan tantangan untuk UTD PMI menjaga agar persediaan darah tetap 

aman dan memadai.  

Persediaan merupakan salah satu faktor penunjang kelangsungan operasional 

sebuah perusahaan. Persediaan darah merupakan bagian penting dalam penjamin 

kesehatan masyarakat. Hal tersebut berdampak besar bagi keberhasilan pada perawatan 

medis. Tidak tersedianya darah yang cukup juga akan meningkatkan risiko mortalitas 

dan morbiditas pasien (Profita, 2017).  

Menejemen persediaan merupakan petunjuk segala sesuatu atau sumberdaya 

yang disimpan untuk memenuhi permintaan dimasa mendatang. Ketersediaan bahan 

untuk proses produksi selanjutnya dapat menghindari terhambatnya proses produksi 

sehingga dapat merespon dengan cepat apabila ada peningkatan permintaan 

(Ardiprawiro, 2016).  

Pengendalian persediaan darah di UTD PMI dalam memenuhi kebutuhan pasien 

sangatlah penting karena jika permintaan darah meningkat, namun UTD PMI tidak 
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dapat memenuhi kebutuhan tersebut, kemungkinan juga menyebabkan pasien tidak 

dapat tertolong.  

Ketersediaan darah untuk donor , secara ideal adalah 2,5% dari jumlah penduduk. 

Berdasarkan data WHO, kebutuhan darah secara global setiap tahunnya meningkat 1% 

sementara jumlah darah yang didonasikan menurun sebanyak 1% setiap tahunnya. Di 

Indonesia, jumlah minimal kebutuhan darah sekitar 5,1 juta kantong pertahun dari 2% 

jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan persediaan darah dan komponennya saat ini 

sebanyak 4,6 juta kantong darah dari 3,05 juta donasi, sebanyak 86,20% diantaranya 

berasal dari pendonor sukarela. Artinya Indonesia masih kekurangan persediaan darah 

secara nasional sekitar 500 ribu kantong darah (Kemenkes, 2016). 

Menurut informasi dari media Okenews (Islam, 2020), persediaan darah di PMI 

Jawa Timur mengalami penurunan sebanyak 50 hingga 60 persen selama pandemi 

Covid-19, yang rata-rata biasanya bisa mencapai 400 pendonor perhari, saat ini hanya 

sekitar 200 pendonor perhari. Begitu pula di Sidoarjo, menurut Asyik Yusak selaku 

Kepala PMI Sidoarjo mengatakan bahwa sebelum adanya pembatasan social berskala 

besar sehari dapat menerima sebanyak 100 kantong darah. Namun, selama adanya 

pembatasan social berskala besar hanya menerima 33 kantong darah saja. Padahal 

setiap harinya kebutuhan darah mencapai 80 kantong darah. 

Sampai dengan saat ini di UTD PMI Kabupaten Sidoarjo belum pernah dilakukan 

penelitian tentang ketersediaan darah. Dengan demikian, atas dasar hal inilah maka 

perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui ketersediaan darah setiap bulannya dalam 

memenuhi kebutuhan darah di UTD PMI Sidoarjo khususnya di masa pandemi. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang yang telah disampaikan dapat di perumuskan masalah 

adalah bagaimana ketersediaan darah di UTD PMI Kabupaten Sidoarjo pada tahun 

2020 ? 

1.3  Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui analisis ketersediaan darah di UTD PMI Kabupaten Sidoarjo tahun 

2020. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui jumlah ketersediaan darah di UTD PMI Kabupaten Sidoarjo  

b. Mengetahui jumlah permintaan darah pasien di UTD PMI Kabupaten Sidoarjo  

1.4  Manfaat 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat melakukan penyediaan darah untuk 

memenuhi kebutuhan darah pasien. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui jumlah persediaan darah sehingga 

dapat memberikan informasi kepada UTD PMI Kabupaten Sidoarjo dalam 

pemenuhan persediaan darah. 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan maupun 

referensi bagi dunia pendidikan terkait persediaan darah. 
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c. Sebagai pengetahuan kepada masyarakat mengenai persediaan darah untuk 

memenuhi kebutuhan darah. 


