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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Telah banyak diketahui informasi merupakan salah satu sumber daya yang 

sangat di perlukan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. Informasi didapat 

karena adanya sebuah sistem pengelola data dan akan menjadi sebuah sistem informasi 

yang berharga. Sistem ini di sebut dengan information processing system atau biasa 

disebut sistem informasi. Sistem informasi merupakan hal penting dalam suatu 

perusahaan, dimana usaha bisnis saat ini semakin maju dan berlomba lomba untuk 

menciptakan suatu produk unggulan serta meningkatkan kualitas dan mutu untuk 

menghadapi persaingan yang semakin ketat. Sistem informasi dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu sistem informasi manual dan sistem informasi berbasis komputer. Dalam 

sistem informasi manual semua pekerjaan mulai dari proses pencatatan hingga 

pengikhtisaran dilakukan oleh tangan manusia, dan dalam sistem informasi yang 

berbasi komputer Hanya melibatkan proses dengan tangan manusia dalam kegiatan 

key-in transaksi atau mencatat dokumen bisnis  kedalam media komputer. 

Menurut Mulyadi (2010:3) Sistem Akuntasi adalah organisasi formulir, catatan, 

dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memidahkan pengolahan 

perusahaan. Dari penjelesan tersebut, makan sistem informasi akuntasi yang efektif dan 

efesien diharapkan dapat memberikan informasi yang handal dan dapat menyediakan 
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informasi yang berkualitas bagi pihak-pihak yang membutuhkan, bebas dari kesalahan-

kesalahan, pencatatan yang kurang, perhitungan yang tidak sesuai dan harus jelas 

maksud dan tujuan dari siklus akuntnasi yang digunakan. Agar terciptanya informasi 

dengan karakteristik tersebut, pencatatan, perhitungan dan pengolahan data yang 

diproses dalam sistem informasi akuntnasi harus data yang valid dan akurat agar 

menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan juga dapat dijelaskan dengan sesuai. 

Berdasarkan penjelesan di atas, penulis beranggapan bahwa pentingnya sistem 

informasi dalam siklus akuntansi di dalam perusahaan agar dapat menunjang 

kelancaran aktivitas sebuah perusahaan. 

Rumah sakit merupakan suatu perusahaan jasa khususnya yang bergerak dalam 

bidang sosial yang memberikan jasa yang berupa jasa pengobatan, perawatan, dan 

pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Rumah sakit harus dikelola sebagai 

organisasi yang bertujuan mencari laba / profit. Dengan penerapan sistem informasi 

yang baik pada Rumah Sakit akan mempengaruhi jalanya aktivitas, sehingga dengan 

adanya sistem informasi di harapkan akan memberikan suatu jaringan prosedur yang 

terpadu dalam melaksanakan suatu kegiatan rumah sakit dengan lancar dan terarah 

guna mencapai suatu tujuan dari rumah sakit tersebut. Rumah sakit perlu menyusun 

suatu sistem akuntansi untuk memenuhi hal tersebut. Namun dalam beberapa 

penerapan pada rumah sakit masih belum menerapkan sistem informasi akuntasi yang 

baik hal ini di buktikan dari hasil penelitian yang di lakukan oleh Pangada, et al.(2015) 

system yang ada pada rumah sakit islam unisma memiliki kelemahan pada system 



3 
 

 
 

penghitungan fisik persediaan hal ini dapat menyebabkan kesalahan informasi yang 

dibutuhkan manajemen untuk melakukan pembelian persediaan. Penelitian oleh Hanik 

Mujiati (2014) Sistem stok obat Apotek pada Arjowinangun saat ini adalah sistem 

konvensional yaitu dengan cara pembukuan. Pembuatan stok obat Pada Apotek 

Arjowinangun secara konvensional dapat menimbulkan masalah, antara lain 

ketidaktersediaan obat, keterlambatan obat hal ini akan relatif memakan waktu cukup 

lama. Penelitian oleh Anggraeny et al. (2013) Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 

kebutuhan pengguna berdasarkan input yaitu penambahan jumlah SDM pada kasir 

pusat, sedangkan untuk proses yaitu pengintegrasian data agar informasi yang 

dihasilkan tidak membutuhkan waktu yang lama, serta penyimpanan data atau faktur 

kwitansi yang tersentralisasi. Terakhir dari segi output, sistem saat ini sudah mampu 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna berupa laporan laba rugi, 

neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan anggaran. Adapun solusi 

sistem yang direkomendasikan yaitu form utama, menu master (modul 

pemasok/suplier, modul stok barang, dan modul user account), menu transaksi (modul 

pembelian barang, modul penerimaan), menu pembayaran jasa medis (modul 

pembayaran jasa medis), dan menu laporan (modul jurnal, modul pembayaran hutang, 

modul laporan keuangan, modul laporan pengeluaran, modul laporan neraca saldo). 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang (RS UMM) mulai dibangun 

pada tahun 2009. Proses pembangunan ini dilaksanakan setelah mendapatkan izin 

mendirikan bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten Malang melalui unit 
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pelayanan terpadu perizinan Nomor: 180/05989/IMB/421.302/2009. Rumah Sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang dan semuanya membutuhkan pelayanan 

kesehatan yang diserasikan dengan dukungan obat-obatan yang diperlukan. Untuk 

memenuhi kebutuhan obat-obatan tersebut Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang memiliki bagian farmasi yang bertugas untuk menyediakan, mengelola, dan 

mendistribusikan obat-obatan yang diperlukan oleh pihak rumah sakit itu sendiri. Data 

yang telah didapat pada Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang atas 

pembelian obat dan bahan habis pakai sebesar 36%. Pembelian Obat dan Bahan Habis 

Pakai yang tinggi ternyata berbanding terbalik dengan pendapatan Obat dan Bahan 

Habis Pakai. Hal ini menunjukkan bahwa persediaan obat belum dikelola secara baik 

dan akan mengakibatkan turunnya penerimaan dari hasil penjualan obat. Oleh sebab 

itu sebaiknya pihak RS UMM perlu melakukan evaluasi atas sistem informasi 

persediaan dan pembelian Obat. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk merancang dan 

mendesain sistem infomasi akuntansi pembelian dan persediaan pada perusahaan dan 

menjadikkannya bahan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Sistem 

Informasi Akuntansi Pembelian dan Persediaan Obat Pada Rumah Sakit Umum 

Muhammadiyah Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan permasalahan 

yang muncul pada Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang saat ini adalah: 
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1. Apakah sistem informasi akuntansi dalam pembelian obat pada Rumah Sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang sudah baik ? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi dalam persediaan obat pada Rumah Sakit 

Universitas Muhammadiyah malang sudah baik ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis pembelian obat pada Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

2. Untuk menganalisis persediaan obat pada Rumah Sakit Universitas Muhammadyah 

Malang. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 

secara praktis sebagai beriku: 

1. Bagi akademis, di harapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan sabagai 

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. 

2. Bagi perusahaan, dapat memberikan pengetahuan mengenai analisis sistem  sebagai 

terapan yang sesuai untuk menganalisis pembelian dan persediaan obat pada Rumah 

Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

 


