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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Obat dan perlengkapan medis merupakan barang yang memiliki kedudukan 

cukup penting di rumah sakit. Hal ini dikarenakan obat dan perlengkapan medis 

dibutuhkan oleh rumah sakit untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan 

kesehatan pasien. Agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan medis sesuai 

kebutuhan pasien, maka dibutuhkan obat dan perlengkapan medis yang memadai. 

Maksud dari memadai adalah obat dan perlengkapan medis selalu tersedia setiap 

saat diperlukan dalam jumlah yang cukup. Agar persediaan obat dan perlengkapan 

medis selalu ada setiap saat diperlukan, maka instalasi farmasi harus mampu 

mengelola obat dan perlengkapan medis secara optimal. Pengelolaan secara 

optimal dapat dilakukan dengan cara melakukan pengawasan secara rutin terhadap 

obat dan perlengkapan medis di gudang, sehingga obat dan perlengkapan medis 

yang menipis dan mendekati kadaluarsa dapat segera diketahui. 

Agar pengelolaan obat dan perlengkapan medis dapat dilakukan secara 

optimal, maka diperlukan suatu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi 

akuntansi adalah susunan berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk komputer 

dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya, dan laporan 

yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data 

keuangan menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen (Widjajanto, 

2011:4). Tujuan pengembangan sistem informasi akuntansi adalah: (1) untuk 
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menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru, (2) untuk 

memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik 

mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun stuktur informasinya, (3) untuk 

memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk 

memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan 

catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan 

perusahaan, dan (4) untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan 

catatan akuntansi (Mulyadi, 2001:19).  

Sistem informasi akuntansi pengelolaan obat dan perlengkapan medis 

mencakup tahap pengajuan pembelian, penerimaan, penyimpanan, dan 

pendistribusian. Sistem tersebut menyajikan informasi mengenai dokumen apa 

saja yang digunakan secara lengkap, fungsi yang terkait beserta pemisahan 

tanggung jawab fungsional secara benar, dan jaringan prosedur yang dilakukan 

secara berurutan. Artinya, rumah sakit dituntut untuk dapat mengelola obat dan 

perlengkapan medis secara optimal dengan cara menyajikan informasi sesuai yang 

dibutuhkan manajemen agar sistem yang diterapkan dapat dikatakan efektif. 

Sistem yang efektif adalah sistem yang bisa memenuhi kebutuhan organisasi, 

menyajikan informasi yang bermakna dan relevan bagi penggunanya, dan 

memberikan kepuasan pada para penggunanya (Widjajanto, 2001:519). 

Sistem pengelolaan obat dan perlengkapan medis yang tidak efektif akan 

rentan terhadap masalah. Kekosongan barang atau penumpukan barang di gudang 

merupakan contoh masalah yang sering dihadapi dalam sistem pengelolaan obat 

dan perlengkapan medis. Kekosongan persediaan barang mengakibatkan 
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permintaan barang tidak dapat terpenuhi, sehingga pelayanan kesehatan terhadap 

pasien tidak dapat dilakukan dengan segera. Sedangkan penumpukan barang di 

gudang mengakibatkan banyak barang yang kadaluarsa karena tidak terpakai. 

Rumah Sakit Wava Husada merupakan rumah sakit swasta yang bergerak di 

bidang pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Kepanjen. Pengelolaan obat dan 

perlengkapan medis dilakukan oleh satu pintu yaitu instalasi farmasi. Dimana 

fungsi yang terkait adalah bagian perencanaan, bagian penerimaan, bagian 

pelayanan, dan bagian administrasi. Pada instalasi farmasi, belum terdapat bagian 

gudang selaku pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap aktivitas 

menyimpan dan mengeluarkan perbekalan farmasi di gudang logistik.  

Berdasarkan latar belakang serta dengan permasalahan yang ada, maka 

penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi Atas Pengelolaan Obat dan Perlengkapan Medis Pada 

Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan obat dan perlengkapan medis yang diterapkan 

oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen? 

2. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi atas pengelolaan obat 

dan perlengkapan medis pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Wava 

Husada Kepanjen? 
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3. Apakah sistem informasi akuntansi atas pengelolaan obat dan 

perlengkapan medis yang diterapkan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

Wava Husada Kepanjen sudah dapat dikatakan efektif? 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya dibatasi pada pengelolaan obat dan perlengkapan medis 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen agar masalah yang akan 

dibahas tidak terlalu meluas. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengevaluasi pengelolaan obat dan perlengkapan medis yang 

diterapkan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen. 

2. Untuk mengevaluasi penerapan sistem informasi akuntansi atas 

pengelolaan obat dan perlengkapan medis pada Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit Wava Husada Kepanjen. 

3. Untuk mengevaluasi apakah sistem informasi akuntansi atas pengelolaan 

obat dan perlengkapan medis yang diterapkan oleh Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen sudah dikatakan efektif. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan rumah sakit 

untuk memperbaiki sistem pengelolaan obat dan perlengkapan medis 
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yang masih terdapat kekurangan-kekurangan berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan oleh penulis. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi akademisi 

untuk melakukan penelitian selanjutnya. 


