
 
 
 

 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Umumnya setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil pasti 

memiliki fungsi pembelian dan penjualan untuk meningkatkan laba suatu 

perusahaan. Fungsi pembelian merupakan suatu kegiatan transaksi yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan produk atau bahan baku produk 

yang didapat dari pemasok atau supplier (Mulyadi, 2001). Fungsi pembelian 

sering dianggap sebagai bagian yang paling penting dan berpengaruh, bahkan bisa 

dikatakan sebagian besar proses bisnis berasal dari kegiatan pembelian. 

Sedangkan fungsi penjualan merupakan kegiatan yang terdiri dari penjualan 

barang atau jasa baik secara kredit maupun secara tunai (Mulyadi, 2001). 

Begitu pula fungsi pembelian dan penjualan obat pada suatu rumah sakit, 

khususnya rumah sakit Wava Husada Kepanjen. Dalam pelaksanaannya, 

pembelian obat sangatlah penting dalam pencapaian keberhasilan suatu rumah 

sakit. Pembelian obat bertujuan untuk memenuhi tingkat pasien yang berdatangan. 

Dalam fungsi pembelian obat rumah sakit membutuhkan biaya yaitu pemesanan 

obat dan penyimpanan obat. Maka dari itu setiap rumah sakit perlu 

mempertahankan pemasok obat-obatan agar dapat menjamin kelancaran kegiatan 

pembelian dan penjualan pada rumah sakit. 

Dari sudut pandang manajemen, bagian penjualan obat sangat berguna 

bagi rumah sakit dalam mempertahankan eksistensinya di lingkungan persaingan 

rumah sakit, dan klinik yang semakin pesat, sedangkan dari sudut pandang 
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akuntansi, pembelian dan penjualan obat merupakan salah satu pos yang paling 

berpengaruh dalam menghasilkan pemasukan bagi rumah sakit (Sulistyowati, 

2007). Dalam prosesnya fungsi penjualan juga dianggap sangat penting, karena 

dengan adanya penjualan maka suatu perusahaan yang dalam penelitian ini 

dikhususkan pada rumah sakit Wava Husada Kepanjen, dapat dinilai dalam 

keberhasilan pencapaian laba rumah sakit tersebut. 

Kesalahan dan kegagalan yang terjadi pada fungsi pembelian dan 

penjualan obat dapat menimbulkan masalah yang cukup besar bagi rumah sakit. 

Dengan adanya masalah yang muncul bagi rumah sakit dapat memicu 

menurunnya tingkat kepercayaan pasien terhadap rumah sakit.  

Dengan menurunnya tingkat kepercayaan pasien terhadap rumah sakit 

dapat memicu terjadinya penyimpangan. Potensi terhadap penyelewengan sangat 

besar terjadi, karena kurangnya kontrol dan pengendalian internal terhadap rumah 

sakit. Untuk menanggulangi kesalahan dan penyimpangan yang terjadi pada 

rumah sakit, maka dari itu perlu adanya kontrol dan pengendalian internal dari 

manajemen. 

Pentingnya manajemen untuk melakukan kontrol dan pengendalian pada 

fungsi pembelian dan penjualan obat, adalah untuk mengawasi dan 

mengendalikan setiap transaksi-transaksi yang dilakukan. Dengan adanya kontrol 

dan pengendalian dari manajemen pada fungsi pembelian dan penjualan obat, 

dapat menanggulangi terjadinya kesalahan dan penyimpangan pada rumah sakit 

tersebut. 
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Sistem pengendalian internal merupakan prosedur organisasional dalam 

rangka terciptanya kebijakan manajemen untuk menciptakan efisinsi operasional, 

melindungi aktiva, serta mencegah terjadinya penyelewengan aktiva perusahaan 

(Hall, 2008). Dalam implementasinya, manajemen perlu mengadakan penelaahan 

pengendalian internal guna memperbaiki adanya kesalahan dan penyelewengan 

yang mungkin terjadi dan dapat mengambil tindakan korektif jika terjadi 

penyimpangan yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian 

internal perusahaan tersebut . 

Bagi rumah sakit Wava Husada Kepanjen, penerapan pengendalian 

internal sangat penting. Pengendalian internal terhadap pembelian dan penjualan 

obat sangat diperlukan, karena pembelian dan penjualan obat merupakan 

pendapatan yang paling penting. Pembelian dan penjualan obat merupakan ujung 

tombak bagi rumah sakit jika rumah sakit menginginkan keberhasilan dalam 

menarik pasien untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Jika keberhasilan dalam 

menarik pasien untuk berobat ke rumah sakit, maka secara otomatis angka 

pembelian dan penjualan obat akan meningkat. 

Pentingnya penelitian ini karena rumah sakit Wava Husada memiliki misi 

untuk memberikan pelayanan yang bermutu baik dan pelayanan terbaik bagi 

pasiennya. Untuk mencapai misi tersebut maka perlu adanya sistem pengendalian 

internal yang baik pula. Dengan adanya penelitian mengenai sistem pengendalian 

internal pada fungsi pembelian dan penjualan obat ini dapat membantu rumah 

sakit Wava Husada untuk mengimplementasikan sistem pengendalian internal 

yang baik dan sesuai dengan prosedur akuntansi untuk mencapai misi yang 
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diinginkan dan dapat meningkatkan laba yang ingin dicapai oleh manajemen. 

Begitu pula dengan dilakukannya penelitian ini dapat membantu rumah sakit 

Wava Husada dalam menanggulangi kesalahan dan kecurangan yang mungkin 

terjadi dalam praktek pembelian dan penjualan obat. 

Penelitian ini diadaptasi dari penelitian Iswahyudi (2009) mengenai 

analisis sistem pengendalian internal terhadap fungsi pembelian dan penjualan 

obat pada Apotek Sehati Jakarta menjadi inspirasi peneliti untuk menganalisa 

penerapan sistem pengendalian internal pada Rumah Sakit Wava Husada 

Kepanjen, yang nantinya mampu memberikan kontribusi dalam khasanak 

akademik, khususnya mata kuliah sistem informasi akuntansi, dan memberikan 

kontribusi kepada Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen dalam menciptakan 

sistem pengendalian internal yang baik bagi rumah sakit tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka rumusan 

masalah yang akan dikemukakan adalah bagaimana penerapan sistem 

pengendalian internal pada fungsi pembelian dan penjualan obat pada Rumah 

Sakit Wava Husada Kepanjen? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengenai sistem pengendalian internal terhadap 

pembelian dan penjualan obat adalah mendeskripsikan penerapan sistem 

pengendalian internal pada fungsi pembelian dan penjualan obat pada Rumah 

Sakit Wava Husada Kepanjen. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian mengenai sistem pengendalian terhadap penerimaan 

barang ini diharapkan memiliki manfaat bagi banyak pihak, baik pemerintah, 

direktur, manajemen, karyawan, maupun akademisi. 

1. Manfaat penelitian bagi Iptek 

a) Sebagai tambahan pengetahuan di bidang akuntansi mengenai sistem 

pengendalian internal. 

b) Sebagai referensi untuk menganalisis sistem pengendalian internal terhadap 

pembelian dan penjualan pada sektor jasa. 

2. Manfaat penelitian bagi Rumah Sakit 

a) Sebagai petunjuk bagi manajemen dalam mengendalikan sistem dalam 

pembelian dan penjualan obat sehingga tidak terjadi penyimpangan di 

dalamnya. 

 


