
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya, permasalahan utama yang sering terjadi pada manajemen 

persediaan adalah penentuan metode dan pengendalian persediaannya. Apabila 

penerimaan metode dan pengendalian persediaan kurang sesuai maka akan terjadi 

risiko yaitu berupa kelebihan, kekurangan, keterlambatan atau bahkan 

penyalagunaan persediaan. Permasalahan tersebut sering terjadi di Rumah Sakit 

Umum ataupun Klinik yaitu kesalahan terhadap pemberian obat yang kadaluarsa 

kepada pasien. Hal ini disebabkan oleh banyaknya persediaan yang tersisa, selain 

itu karena kurangnya pengendalian terhadap persediaan obat tersebut. Oleh karena 

itu, instalasi farmasi perlu menerapkan metode manajemen persediaan yang baik. 

Persediaan obat merupakan salah satu aset rumah sakit yang sangat penting 

karena berpengaruh langsung terhadap pelayanan kesehatan dan keberlangsungan 

hidup pasiennya. Pentingnya persediaan menurut pihak farmasi untuk menerapkan 

manajemen persediaan agar ketersediaannya tetap berlangsung. Manajemen 

persediaan yang baik dan sesuai dapat mengurangi risiko berupa kelebihan, 

kekurangan, keterlambatan, kesalahan distribusi atau tidak tepatnya pengalokasian 

biaya untuk obat sehingga efisiensi dan efektifitas biaya dapat terpenuhi. 

Manajemen persediaan tersebut meliputi metode pencatatan dan metode 

pengendalian persediaan. 

Salah satu yang sangat penting dan diperlukan oleh manajemen persediaan 

adalah informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat memberikan   
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gambaran yang sebenar-benarnya sehingga pihak manajemen tidak salah dalam 

pengambilan keputusan ataupun tidak salah memberikan saran dan rekomendasi 

dalam menerapkan kebijaksanaan perusahaan tersebut. Informasi keuangan 

dihasilkan melalui suatu sistem pengolahan data akuntansi yang mana dewasa ini 

sudah memanfaatkan teknologi komputer dan teknologi informasi yang sering 

disebut sebagai sistem informasi akuntansi. 

Rumah sakit juga memiliki misi memberikan pelayanan kesehatan yang 

bermutu dan terjangkau kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit adalah melakukan upaya kesehatan 

guna mengutamakan penyembuhan dan pemulihan kepada pasien, melaksanakan 

pelayanan medis, kedokteran gigi, rawat jalan atau rawat darurat dan rawat 

tinggal, melaksanakan pelayanan rawat inap, administratif, membantu pendidikan 

tenaga medis umum, tenaga medis spesialis, membantu penelitian dan 

pengembangan kesehatan. 

Adapun bentuk pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dalam berupa 

pemeriksaan, perawatan, tindakan diagnosis/pengobatan lainnya yang diperlukan 

oleh masing masing pasien sesuai dengan kebutuhan sistem guna mengatur 

jalannya aktivitas yang terdapat dalam rumah sakit, sehingga dengan adanya 

sistem segala kegiatan dalam rumah sakit dapat berjalan dengan lancar. Rumah 

sakit sebagai salah satu bentuk pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan harus 

memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Manajemen rumah sakit harus 

berupaya memuaskan pasiennya, dalam hal ini masyarakat dengan berbagai 

tingkat kebutuhannya. 
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Dalam perusahaan, sistem akuntansi terdiri dari tujuh komponen yaitu, 

sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, sistem 

akuntansi piutang, sistem akuntansi biaya, sistem akuntansi kas, sistem akuntansi 

aktiva tetap dan sistem akuntansi persediaan. Dalam tujuh komponen tersebut 

penulis membahas sistem akuntansi persediaan dimana persediaan merupakan 

salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang secara terus 

menerus diperoleh, diubah, yang kemudian dijual kembali. Sistem akuntansi yang 

berkaitan dalam hal ini adalah sistem akuntansi persediaan obat. Salah satu 

pelayanan yang diberikan rumah sakit untuk menunjang penyembuhan pasien 

adalah penyediaan obat obatan, persediaan obat merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan rumah sakit. 

Adapun metode pencatatan persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum, persediaan harus dicatat dan menggunakan salah satu dari dua 

sistem pencatatan yang ada yaitu metode pencatatan perpetual dan periodik. 

Pengendalian intern juga dibutuhkan dalam perusahaan baik pengendalian 

terhadap sistem informasi yang disampaikan dan pengendalian terhadap 

persediaan. Jika pengendalian dalam perusahaan tidak ada maka segala aktivitas 

yang dilakukan tidak akan terlaksana  dengan baik. Kerusakan, pemasukan yang 

tidak benar, lalai untuk mencatat permintaan barang, barang yang dikeluarkan 

tidak sesuai pesanan, dan semua kemungkinan lainnya dapat menyebabkan 

catatan persediaan berbeda dengan persediaan yang sebenarnya ada di gudang. 

Untuk itu, perlu pemeriksaan persediaan secara periodik atas catatan persediaan 

dengan perhitungan yang sebenarnya. Kebanyakan perusahaan melakukan 
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perhitungan fisik setahun sekali. Namun ada juga yang melakukannya sebulan 

sekali dalam sehari sekali. 

Setiap perusahaan perusahaan memiliki sistem informasi yang berbeda 

beda. Hal ini di sebabkan karena adanya perbedaan dalam laporan operasi, 

struktur organisasi serta besar kecilnya badan usaha penggunaan komputer dan 

kebijakan perusahaan sistem yang mengatur kegiatan persediaan termasuk 

prosedur. Alat-alat maupun orang-orang yang terlibat didalamnya disebut sistem 

akuntansi persediaan. Persediaan merupakan salah satu bagian dari harta 

perusahaan dan mempunyai peranan penting dalam kelangsungan kegiatan 

operasionalnya. Persediaan juga merupakan salah satu komponen dalam aktiva 

yang terbesar dalam kelompok aktiva lancar setelah piutang usaha untuk 

kesediaan barang. Hal ini memiliki masalah tersendiri baik dalam penyediaan nya, 

pencatatan nya, maupun penilaiannya. 

Persediaan merupakan unsur yang berperan penting didalam kegiatan 

perusahaan karna tanpa adanya persediaan, perusahaan tidak dapat menjual 

kembali barang dagangan nya ataupun kegiatan operasionalnya. Setelah barang itu 

tersedia, barulah perusahaan melakukan pencatatan dan penilaian atau persediaan 

tersebut. Pencatatan dan penilaian sebaiknya dicatat dengan sistem akuntansi yang 

berlaku umum. Hal ini penting karena jika perusahaan salah dalam mencatat dan 

menilai persediaan yang ada maka akan berdampak buruk didalam pelaporan 

laporan keuangan. 

Untuk menerapkan metode manajemen persediaan dalam pengendalian 

persediaannya, dan  untuk mengetahui prioritas dalam pengalokasian biaya 
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persediaan, berapa dan kapan harus melakukan pemesanan, selain itu untuk 

mengetahui persediaan pengamannya guna memenuhi permintaan yang fluktuatif. 

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “ sistem informasi 

akuntansi persediaan obat-obatan pada rumah sakit umum imelda pekerja 

indonesia”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka ada permasalahan yang berkaitan dengan 

sistem akuntansi persediaan obat. Adapun permasalahan yang akan di bahas : 

1. Apakah metode pencatatan sistem akuntansi persediaan obat-obatan pada 

Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia ? 

2. Apakah prosedur yang membentuk sistem persediaan obat-obatan pada 

Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia ? 

3. Apakah pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem akuntansi 

persediaan obat pada Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia ? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menyesuaikan topik yang 

relevan, yaitu membatasi masalah hanya menyangkut pada sistem persediaan 

obat-obatan terhadap Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia. Penulis 

membuat dan menganalisis sistem tersebut dengan menggunakan bagan alir 

dokumen (flowchart). 

1.4 Rumusan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan masalah sebagi berikut: 
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1. Bagaimanakah metode pencatatan persediaan obat-obatan pada Rumah 

Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia ? 

2. Bagaimanakah prosedur yang membentuk sistem persediaan obat-obatan 

pada Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia ?Bagaimana 

pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem akuntansi persediaan obat 

obatan pada Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan di bahas, maka peneliti ini 

memiliki beberapa Tujuan yaitu : 

1. Untuk mengetahui metode pencatatan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum 

Imelda Pekerja Indonesia 

2. Untuk mengetahui jaringan prosedur yang membentuk sistem persediaan 

obat obatan pada Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia. 

3. Untuk mengetahui unsur pengendalian dalam sistem persediaan obat-obatan 

pada Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia. 

1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Sistem 

Informasi Akuntansi persediaan obat obatan. 

2. Sebagai referensi untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan 

masalah Sistem Informasi Akuntansi persediaan obat obatan. 

3. Memperoleh pengalaman dalam gambaran langsung antara teori dan praktek 

tentang Sistem Informasi Akuntansi persediaan obat obatan. 
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