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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah sakit merupakan organisasi nirlaba yang bidang usahanya 

bergerak dalam hal pelayanan kesehatan bagi masyarakat, akan tetapi rumah 

sakit menitikberatkan bukan pada pencapaian tingkat laba atau keuntungan 

tetapi juga pada pemenuhan pelayanan jasa masyarakat. Rumah sakit dapat 

dipandang baik apabila kualitas pelayanan yang diberikan benar-benar mampu 

memberikan kepuasan serta kenyamanan kepada kliennya, untuk 

mewujudkannya salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah 

bagaimana rumah sakit mengelola persediaan obat serta perlengkapan medis 

sehingga pelaksanaan pelayanan medis berjalan dengan lancar. Kegiatan 

operasional sehari-hari pada rumah sakit membutuhkan obat dan perlengkapan 

medis yang selalu tersedia pada saat dibutuhkan dan mencukupi sehingga dapat 

membantu rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan kesehatannya kepada 

masyarakat.   

 Banyaknya jumlah obat dan perlengkapan medis di rumah sakit menjadi 

sebuah kendala dalam proses pengelolaan obat dan perlengkapan medis 

tersebut. Semakin banyak jenis obat dan perlengkapan medis habis pakai yang 

digunakan, semakin sulit pula dalam mengendalikan persediaan obat dan 

perlengkapan medis. Suatu sistem pengelolaan obat dan perlengkapan medis 
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merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi aspek seleksi dan perumusan 

kebutuhan, pengadaan, penerimaan, serta pengeluaran obat dan perlengkapan 

medis. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing tahap 

pengelolaan obat dan perlengkapan medis merupakan suatu rangkaian yang 

terkait, dengan demikian pengelolaan obat dan perlengkapan medis akan 

dimulai dari perencanaan pengadaan yang merupakan dasar pada pengelolaan 

obat dan perlengkapan medis di rumah sakit. 

 Suatu informasi mempunyai peran yang penting bagi manajer 

perusahaan. Informasi dilakukan untuk mengendalikan operasi dan keuangan 

yang telah dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Salah satunya fungsi 

pengawasan itu sendiri adalah pengendalian. Pengendalian atau pengawasan 

merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan 

manajemen akan tercapai. Dalam kenyataan terlihat bahwa langkah awal dalam 

proses pengawasan adalah pada pengelolaan obat dan perlengkapan medis 

yang dilakukan oleh rumah sakit meliputi jumlah yang besar setiap tahunnya. 

Hal ini berhubungan dengan dana yang diperoleh pihak rumah sakit. Melalui 

tahap pelaksanaan sistem dan pengawasan pelaksanaan pengendalian yang 

memadai dan tersedianya informasi tentang persediaan memungkinkan 

pelaksanaan pengelolaan obat dan perlengkapan medis dapat dilaksanakan 

dengan baik.  

 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 perlengkapan medis 
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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 perlengkapan medis.  

 Rumah Sakit Ibu dan Anak IPHI Batu merupakan rumah sakit Islam 

milik yayasan Ikatan Haji Indonesia yang dana operasional, pemeliharaan dan 

pengembangan didapat dari yayasan haji dan masyarakat. Tujuan dari rumah 

sakit Ibu dan Anak IPHI Batu yaitu mewujudkan rumah sakit islam dengan 

pelayanan prima dan membantu masyarakat menjadi sehat dan sejahtera. Oleh 

sebab itu rumah sakit memiliki tanggung jawab atas dana yang diperoleh dan 

bagaimana cara rumah sakit menjalankan tanggung jawabnya atas dana 

tersebut.  

Menurut Mulyadi (2001) menyatakan bahwa pentingnya penerapan 

sistem informasi akuntansi bertujuan untuk membantu pihak internal dan pihak 

eksternal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sehubungan dengan 

aktivitas pada suatu instuisi atau perusahaan. Sistem informasi akuntansi 

berkaitan dengan pengelolaan obat dan perlengkapan medis, dalam 

penerapannya memiliki beberapa kelemahan dari segi prosedurnya, kelemahan 

tersebut disebabkan karena belum efektifnya sistem informasi akuntansi yang 

digunakan maka diperlukan untuk perbaikan sistem prosedur (Yunianti, 2012). 

Dalam menjalankan aktivitasnya rumah sakit memerlukan bermacam sumber 
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daya. Salah satunya sumber daya yang penting adalah obat dan peralatan 

medis. Obat dan peralatan medis harus selalu dijaga, karena persediaan yang 

tidak lancar akan menghambat layanan kesehatan, hal ini disebabkan karena 

obat dan peralatan medis yang tersedia berlebihan maka dapat menyebabkan 

kesalahan dan pemborosan (Indah, 2007).  

 Mengingat hal-hal tersebut, dapat dilihat bahwa sistem informasi 

akuntansi mempunyai peran penting bagi perusahaan terutama rumah sakit. 

Pihak rumah sakit harus memiliki sistem informasi akuntansi yang jelas, yang 

nanti pada akhirnya dibutuhkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, jadi 

informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit sudah benar-benar 

menjelaskan pengelolaan obat dan perlengkapan medis. Sehingga peneliti ingin 

melakukan kajian pada Rumah Sakit Ibu dan Anak IPHI Batu berupa analisis 

sistem informasi akuntansi dan  manajemen persediaan atas pengelolaan obat 

dan perlengkapan medis. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka ditetapkan rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi atas pengelolaan obat dan 

perlengkapan medis pada Rumah Sakit Ibu dan Anak IPHI Batu? 

2. Bagaimana manajemen persediaan pengelolaan obat dan perlengkapan 

medis pada Rumah Sakit Ibu dan Anak IPHI Batu dengan Metode Pareto? 
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C. Batasan Masalah 

Agar pembatasan masalah tidak meluas, peneliti membatasi masalah 

pada pengendalian pengelolaan persediaan obat dan perlengkapan medis yang 

hanya digunakan untuk penentuan pemesanan berdasarkan jenis obat, prioritas 

kebutuhan, jumlah dan waktu pemesanan yang tepat. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan sistem informasi akuntansi atas pengelolaan obat 

dan perlengkapan medis pada Rumah Sakit Ibu dan Anak IPHI Batu. 

2. Untuk menganalisis manajemen persediaan pengelolaan obat dan 

perlengkapan medis pada Rumah Sakit Ibu dan Anak IPHI Batu. 

 

E. Manfaat Penelitan  

1. Bagi Rumah Sakit. 

a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan 

sistem informasi akuntansi yang ada. 

b. Dapat diharapkan menjadi masukan/rekomendasi sebagai pertimbangan 

dan usulan yang akan memberikan perbaikan dan kontribusi yang positif 

bagi pihak rumah sakit khususnya pada unit instalasi farmasi dalam 

mengelola persediaan obat dan perlengkapan medis terutama dalam segi 
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pengendalian persediaan yang dilakukan dalam penentuan pemesanan 

sehingga dapat meningkatkan pelayanan perbekalan farmasi. 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif serta 

gambaran yang jelas mengenai sistem informasi akuntansi atas pengelolaan 

obat dan perlengkapan medis. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

mengembangkan wawasan mahasiswa serta sebagai bahan referensi bagi 

penelitian lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam 

rangka pengembangan ilmu pengetahuan.   

 

 

 

 

 

 


