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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era modern ini, peran rumah sakit sangat dibutuhkan dalam menjaga 

kesehatan masyarakat. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit 

tidak hanya menekankan pada pencapaian keuntungan tetapi juga pemenuhan jasa 

pelayanan kesehatan, salah satunya Rumah Sakit Universitas Muhammad iyah 

Malang. 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang merupakan rumah sakit 

baru yang didirikan pada tahun 2012 dan mulai beroperasi tahun 2013. Rumah Sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang memiliki fasilitas untuk memenuhi kepuasan 

pasien terhadap jasa pelayanan kesehatan. Rumah sakit berciri khas Tiongkok ini 

mengundang tanya peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pelayanan rumah 

sakit kepada masyarakat, salah satunya ialah penyediaan obat-obatan. Penyediaan 

obat-obatan dilakukan oleh bagian Farmasi yang telah dibentuk manajemen Rumah 

Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Besar kecilnya jumlah persediaan obat 

akan memengaruhi mutu pelayanan kesehatan. Sebaiknya rumah sakit 

menyediakan obat yang cukup untuk jumlah pasien yang banyak. 

Permasalahan yang ada saat ini masih banyak Rumah Sakit yang memilik i 

kendala-kendala dalam menerapkan sistem informasi akuntansi dengan baik. 

Khususnya berkaitan dengan pengelolaan obat dan bahan habis pakai karena obat 
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dan bahan habis pakai ini termasuk barang yang sering berpindah tempat dari 

bagian satu ke bagian yang lain dan rawan terjadinya kesalahan jika tidak dikelola 

dengan baik (Yunianti, 2011). 

Dalam menjalankan pengelolaan persediaan obat dan peralatan medis, pihak 

manajemen tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, 

pengarahan dan pengendalian. Perencanaan menjadi dasar bagi fungsi- fungs i 

lainnya. Untuk melaksanakan fungsi- fungsi tersebut manajemen memerlukan suatu 

sistem yang dapat menyediakan suatu informasi mengenai kegiatan pengelolaan 

persediaan obat dan peralatan medis secara keseluruhan dan dapat menjamin bahwa 

kebijakan manajemen yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan semestinya. 

Sehingga hal-hal yang mengganggu kelancaran operasi Rumah Sakit dapat 

dihindari dan upaya perbaikan dapat dilakukan sedini mungkin (Gustina, 2014). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian di 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang untuk mengetahui bagaimana 

sistem informasi akuntansi terhadap pengadaan obat di rumah sakit tersebut. 

Meskipun pihak rumah sakit memiliki sistem dan prosedur tersendiri, peneliti akan 

mengevaluasi dan mengidentifikasi kelebihan serta kelemahannya. Untuk itu 

peneliti menyusun Skripsi dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi 

Terhadap Pengadaan Obat Untuk Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pada 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai uruaian latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi terhadap pengadaan obat di 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang? 

b. Apakah pelaksanaan sistem informasi akuntansi di Rumah Sakit Univers itas 

Muhammadiyah Malang sesuai dengan elemen-elemen sistem pengendalian 

intern? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan ini hanya berbatas pada sistem informasi akuntansi terhadap 

pengendalian obat di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, tujuannya 

adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem informasi akuntansi terhadap pengadaan 

obat di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem informasi akuntansi terhadap 

pengadaan obat yang sesuai dengan elemen-elemen sistem pengendalian intern 

di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan disamping pengetahuan teoritis yang telah diperoleh mengenai sistem 

informasi akuntansi terhadap pengadaan obat. Bagi perusahaan yang ditentukan, 

penelitian ini membantu perusahaan dalam memecahkan masalah yang terjadi 
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dalam kegiatan perusahaan. Bagi pembaca, penelitian ini sebagai salah satu 

referensi penelitian-penelitian selanjutnya. 


