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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Permasalahan yang ada saat ini masih banyak Rumah Sakit yang 

memiliki kendala-kendala dalam menerapkan sistem informasi akuntansi 

dengan baik.  Khususnya berkaitan dengan pengelolaan obat dan bahan habis 

pakai karena obat dan bahan habis pakai ini termasuk barang yang sering 

berpindah tempat dari bagian satu ke bagian yang lain dan rawan terjadinya 

penyimpangan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, telah 

mendorong pihak rumah sakit untuk mengelola dan memberikan informasi 

kepada pihak internal dan pihak eksternal, serta mendorong seseorang untuk 

membuat penerapan prosedur tentang pengelolaan obat dan bahan habis 

pakai.   

Sebagai akuntan, selalu terlibat dengan sistem informasi akuntansi 

dalam seluruh pekerjaan. Perannya tidak terbatas sebagai pemakai sistem 

tersebut, akan tetapi bisa saja dilibatkan sebagai pengembang sistem 

informasi akuntansi di perusahaan. Sebagai akuntan, setidaknya diharapkan 

mampu untuk mengevaluasi sistem informasi akuntansi. Agar tujuan intitusi 

atau perusahan dapat tercapai dengan baik. 
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Melihat tujuan yang akan dicapai diatas maka ada empat hal yang 

akan didiskusikan yang sekaligus juga dapat memberikan gambaran sistem 

informasi akuntansi pengelolaan obat di rumah sakit, mulai dari apa yang 

telah dilakukan, masalah yang ditemukan dan solusi yang dapat dilakukan 

oleh rumah sakit maupun solusinya Ali (2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih (2006) mengemukakan 

bahwa hasil penelitian menunjukkan sistem informasi akuntansi untuk 

pengadaan serta pengelolaan obat serta peralatan medis yang ada kurang 

baik, hal ini disebabkan kurang terpenuhinya elemen-elemen sistem 

informasi akuntansi yang baik, diantaranya penulisan formulir-formulir 

yang digunakan masih dinomori secara manual.  Pelaporan tentang status 

persediaan obat untuk obat yang di beli yaitu laporan penerimaan obat atau 

barang telah dilaksanakan dengan baik. 

  Sementara itu menurut Dewi (2006) mengemukakan bahwa bahwa 

secara umum sistem yang ada telah menghasilkan informasi yang 

memadai bagi pihak perusahaan dalam rangka mempermudah perencanaan 

dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembelian 

persediaan. Tetapi Jika dilihat lebih teliti lagi, masih terdapat kekurangan-

kekurangan pada Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku 

yaitu, bagian penerimaan dan penyimpanan belum terpisah secara khusus 

dalam arti petugas penerimaan barang dan petugas penyimpanan barang 

dilakukan oleh pihak yang sama yaitu pihak gudang.  Selain itu 
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tanggungjawab yang dibebankan kepada pihak gudang terlalu banyak 

sehingga dalam melakukan tugasnya kurang maksimal.  

  RSU Dr.  Saiful Anwar Malang merupakan rumah sakit yang dananya 

didapat dari pemerintah.  Namun sayangnya rumah sakit tersebut masih 

terdapat kelemahan dalam penerapan sistem yang ada.  Sehingga terdapat 

kekurangan bagian dalam pelaksanaan prosedur yang ada dan berdampak 

pada pemberian informasi kepada pihak internal dan pihak eksternal.  Oleh 

karena itu penting untuk menerapkan sistem informasi akuntansi sesuai 

dengan tujuan sebagaimana yang tersirat dalam pentingnya sistem 

informasi akuntansi yang bertujuan untuk membantu pihak internal dan 

pihak eksternal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian 

sehubungan dengan aktivitas pada suatu intitusi atau perusahaan.  Selain 

itu salah satu fungsi sistem informasi akuntansi adalah mengubah data 

menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat 

keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.  

Sehingga peneliti ingin melakukan kajian pada RSU Dr.  Saiful Anwar 

Malang berupa analisis sistem informasi akuntansi atas pengelolaan obat 

dan bahan habis pakai. 

 

A. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi pengelolaan obat dan bahan 

habis pakai yang diterapkan di RSU Dr.  Saiful Anwar ? 
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2. Apakah sistem informasi akuntansi atas pengelolaan obat dan 

bahan habis pakai pada RSU Dr. Saiful Anwar telah menghasilkan 

informasi yang efektif ? 

B. Pembatasan Masalah 

Agar pembatasan masalah tidak meluas dan untuk menghindari 

kerancuan, maka peneliti membatasi masalah pada sistem informasi 

akuntansi atas pengelolaan obat dan bahan habis pakai dan penelitian ini 

hanya membahas obat dan bahan habis pakai.  Bahan habis pakai ini 

adalah bahan peralatan medis habis pakai saja. 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.   Tujuan Penelitian 

(a). Untuk mendeskripsikan sistem informasi akuntansi tentang 

pengelolaan obat dan bahan habis pakai yang diterapkan di RSU 

Dr.  Saiful Anwar. 

      (b). Untuk menganalisis efektivitas informasi yang dihasilkan dari 

sistem informasi akuntansi terutama masalah akurat dan relevansi 

2.    Kegunaan Penelitian 

 (1).  Bagi rumah sakit dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam penyempurnaan sistem informasi yang ada. 

(2). Bagi pihak lain, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan masukan pengetahuan,  sebagai bahan perbandingan 

kepada pihak lain yang tertarik untuk melakukan penelitian yang 

sejenis. 


