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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jasa pelayanan kesehatan pada saat ini telah menjadi sebuah industri yang 

banyak diminati para investor dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena 

semakin meningkatnya kesadaran para masyarakat terhadap pentingnya akan 

kesehatan sehingga adanya persaingan yang sangat ketat pada industri ini. 

Faktor persaingan tersebut yang menuntut Rumah Sakit untuk meningkatkan 

kualitas jasa pelayanan kesehatan. Jika tidak demikian, rumah sakit tidak akan 

mampu bertahan dalam industri ini (Faj’rin 2015). 

Persediaan obat yang berada di bidang kedokteran dan kesehatan sebagai 

persediaan barang jadi, dimana obat dibeli atau dipesan dari perusahaan 

farmasi kemudian disalurkan kepada wilayah-wilayah serta digunakan dalam 

pelayanan medis. Persediaan obat yang berkapasitas cukup besar berpotensi 

menimbulkan kesalahan dan penyimpangan dikarenakan kurang adanya 

pengawasan pengendalian persediaan obat, untuk itu perlu adanya sistem yang 

melindungi dan mengawasi persediaan obat tersebut. Sistem ini juga harus 

mampu melakukan pengendalian terhadap persediaan sehingga mendorong 

terjadinya efisiensi dan ketertiban dalam pengelolaan persediaan, salah satu 

cara untuk meminimalkan penyimpangan atau risiko pengendalian dari sistem 

informasi, yaitu organisasi harus memiliki sistem pengendalian internal 

dengan kebijakan atau aturan yang sudah ditetapkan, dilaksanakan dan 
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dipatuhi oleh karyawannya supaya aktivitas-aktivitas dalam sistem dapat 

dikendalikan dan tujuan organisasi tercapai (Oktriyuono 2008). 

Unsur pengendalian internal dalam persediaan yaitu struktur organisasi, 

sistem wewenang dan prosedur, praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi setiap unit organisasi dan kecakapan karyawan melakukan tugas 

sesuai dengan tanggungjawabnya (Mulyadi 2001:581). Unsur-unsur tersebut 

diperlukan untuk mencapai suatu sistem pengendalian dan sangat berguna 

dalam melindungi aset perusahaan dari kesalahan dan pencurian yang 

dilakukan oleh pihak di dalam perusahaan maupun pihak di luar perusahaan. 

Sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan persediaan 

barang, yaitu harus adanya pemisahaan fungsi baik yang melakukan 

perencanaan, penerimaan, pengeluaran dan pencatatan dengan adanya 

persetujuan dari pihak yang berwenang. Demikian pula setiap transaksi 

persediaan harus disertakan bukti-bukti atau dokumen yang dapat diandalkan 

dan dipercaya.  

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang merupakan rumah 

sakit yang memiliki persediaan obat yang cukup banyak dan tingkat 

perputaran obat-obatan tinggi yang merupakan aset yang nilainya relatif 

tinggi, maka sistem akuntansi harus sesuai dengan kebutuhan, cepat, murah 

serta dapat membantu menjaga keamanan hak milik Rumah Sakit. Dengan itu 

Rumah Sakit harus memiliki sistem pengendalian internal untuk menghindari 

adanya kesalahan dan kecurangan baik dalam prosedur maupun praktiknya. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik “menganalisis 

pengendalian internal pada persediaan obat di rumah sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang”, karena penting adanya pengendalian persediaan 

obat pada Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang dapat membantu 

melindungi dan menghindari adanya kecurangan-kecurangan baik dari pihak 

di dalam Rumah Sakit maupun dari pihak di luar Rumah Sakit yang dapat 

merugikan pihak Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut  

1. Bagaimana pengendalian persediaan obat di Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

2. Apakah pengendalian persediaan obat yang dilakukan Rumah Sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang sudah efektif? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk memperoleh gambaran terhadap pengendalian persediaan obat 

di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Untuk menilai keefektifan dan kesesuaian pengendalian persediaan 

obat dengan prosedur pembelian obat dan penjualan obat. 

Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 



4 
 

 

 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi Peneliti Lain dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa 

yang memilih konsentrasi akuntansi, dapat memperoleh tambahan 

pengetahuan dan referensi mengenai analisis sistem informasi 

akuntansi untuk meningkatkan pengendalian persediaan obat. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil dari 

penelitian ini bisa lebih meningkatkan pengendalian internal pada 

perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan profitabilitas 

suatu perusahaan. 


