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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Puskesmas merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang 

beroperasi ditingkat kecamatan maupun kelurahan untuk memberikan 

pelayanan barang dan/atau jasa dan bertanggungjawab mengurus kesehatan 

di masyarakat tersebut. Dalam menjalankan aktifitasnya, Puskesmas adalah 

bagian dari perangkat pemerintah daerah dengan status hukum tidak terpisah 

dari pemerintah daerah sehingga memerlukan pengawasan dari pemerintah 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terutama dalam 

pengelolaan persediaannya. 

Kelancaran pelayanan kesehatan di Puskesmas menjadi peranan 

penting jika ditunjang dengan instalasi farmasi yang baik dan persediaan obat 

yang memadai. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki untuk dijual 

dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau 

dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual (Kieso, dkk : 2007). 

Tanpa adanya persediaan, Puskesmas akan dihadapkan pada risiko tidak 

dapat memenuhi kebutuhan para pengguna jasa Puskesmas (pasien). Apabila 

perencanaan persediaan obat tidak senantiasa di evaluasi secara periodik, 

maka pada suatu saat dapat mengalami kekurangan obat atau terjadi 

penumpukan persediaan obat. Kedua hal tersebut merupakan contoh kerugian 

dari pelaksanaan pengelolaan persediaan obat yang tidak efisien, sehingga 
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diperlukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian yang baik terhadap 

persediaan obat. 

Pencatatan dan perlakuan akuntansi persediaan mempunyai metode 

yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan Puskesmas. Kerusakan, 

penyimpanan yang tidak benar, lalai dalam pencatatan dan semua 

kemungkinan lainnya dapat menyebabkan catatan persediaan berbeda dengan 

persediaan yang sebenarnya yang ada di gudang. Penggunaan sistem 

pencatatan persediaan sesuai dengan akuntansi sangat memberikan manfaat 

yang besar bagi Puskesmas yang bersangkutan, karena memberikan informasi 

yang jelas akan persediaan obat dan membantu pihak Puskesmas di dalam 

pelaporan persediaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas yang 

dilaporkan sesuai dengan kebijakan pihak Puskesmas yang bersangkutan. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lela dan rizka (2015) di RSU 

Daerah Kabupaten Kediri memberikan hasil bahwa pada beberapa perlakuan 

terdapat ketidaksesuaian dengan PSAP Tahun 2010 terkait perlakuan 

akuntansi persediaan dikarenakan pihak Instalasi Farmasi menerapkan 

metode FIFO yang masih kurang sesuai, arus keluar masuk obat yang ada di 

gudang maupun di apotik masih belum memiliki pengendalian yang baik dan 

pencatatan atas transaksi yang dilakukan oleh pihak RSU Kabupaten Kediri 

masih dilakukan secara manual. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh 

Arniati, dkk (2012) di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

menyebutkan hasil bahwa sistem pencatatan yang diterapkan oleh RSUD 

AWS belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 05 dikarenakan adanya 
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pencatatan keluar masuk obat yang tidak rutin sehingga berdampak pada 

Laporan Neraca dan Persediaan Awal pada tahun selanjutnya.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 

adalah peraturan yang mengatur standar akuntansi yang digunakan oleh 

pemerintahan. Standar akuntansi untuk pemerintah yang terbaru 

menggunakan basis akrual dan mulai berlaku efektif untuk laporan keuangan 

atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. 

Standar ini berisikan penyajian laporan keuangan hingga bagaimana cara 

untuk mengakui dan mengukur akun-akun yang ada laporan keuangan 

pemerintahan. Khusus untuk akun persediaan akan dijelaskan lebih rinci pada 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 05. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan 

permasalahan perlakuan akuntansi persediaan di Puskesmas dibutuhkan 

evaluasi pada pencatatan persediaan obat yang dapat memudahkan pihak 

Puskesmas dalam melaporkan dan pembuatan laporan keuangan serta 

pengambilan keputusan Puskesmas sehingga peneliti berkeinginan 

mengetahui bagaimana pihak puskesmas mencatat persediaan obatnya sudah 

sesuai ataukah belum dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 71 Tahun 2010. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimana perlakuan akuntansi persediaan obat di Puskesmas Dau 

Malang? 

2. Apakah  perlakuan akuntansi persediaan obat di Puskesmas Dau Malang 

sudah sesuai dengan Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 

Nomor 05? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengevaluasi bagaimana perlakuan akuntansi persediaan obat di 

Puskesmas Dau Malang.  

2. Untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi persediaan obat di Puskesmas 

Dau Malang apakah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintah (PSAP) No. 05. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :  

1. Sebagai informasi dan pertimbangan untuk menentukan pilihan yang tepat 

dalam proses pengambilan  keputusan atau kebijakan akuntansi terhadap 

persedian obat oleh pihak manajemen Puskesmas demi kemajuan dimasa 

yang akan datang.  
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2. Sebagai bahan informasi dan pembelajaran bagi mahasiswa atau peneliti 

selanjutnya dalam  memecahkan permasalahan pada kajian yang sama, 

terutama mengenai evaluasi perlakuan persediaan obat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


