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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Suasana dan Suryantari (2016), meneliti sistem informasi persediaan obat 

berbasis multiuser pada apotik jangli Semarang. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model penelitian pengembangan (R&D). Hasil dari 

penelitian ini adalah 1) sistem ini dapat memudahkan pengecekan stok obat 

yang masuk ataupun keluar sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pencatatan 

stok akhir, 2) petugas dapat dengan mudah melihat stok minimum obat dan 

tanggal kadaluarsa obat, 3) mempermudah petugas melihat perkembangan 

persediaan obat yang dilakukan setiap transaksi sehingga meningkatkan 

efektivitas dan efesiensi kerja terutama dalam menghasilkan laporan.  

Mujiati (2014), menganalisis dan merancang sistem informasi stok obat 

pada apotek arjowinangun. Metode yang digunakan adalah observasi, 

interview dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah apotek pada 

arjowinangun saat ini adalah sistem konvensional yaitu dengan cara 

pembukuan, pembuatan stok obat secara konvensional dapat menimbulkan 

masalah, antara lain ketidaktersediaan obat, keterlambatan obat hal ini akan 

relatif memakan waktu cukup lama. 

Makisurat dkk (2014), meneliti penerapan sistem pengendalian internal 

untuk persediaan barang dagangan pada CV. Multi Media Persada Manado. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Hasil dari 
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penelitian ini adalah pengendalian internal sudah baik, karena telah 

menerapkan unsur-unsur pengendalian internal, 

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah objek penelitian 

dilakukan di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, peneliti 

meneliti tentang sistem pengendalian internal sebagai alat pengendalian 

persediaan obat dan keefektifan pengendalian persediaan obat yang diterapkan 

oleh Rumah Sakit. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif 

yang berbentuk uraian kata dan laporan yang diterima dan dikumpulkan serta 

dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan yang benar.  

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Pengendalian 

Pengertian pengendalian adalah usaha sistematis manajemen untuk 

mencapai suatu tujuan. Aktivitas-aktivitas di monitor terus menerus untuk 

memastikan bahwa hasilnya berada pada batas yang diinginkan (Carter, 

2014). 

Mulyadi (2008) mendefinisikan aktivitas pengendalian sebagai suatu 

kebijakan prosedur yang ibuat untuk memastikan bahwa petunjuk yang 

dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini 

memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilakukan 

untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. 
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2. Sistem Pengendalian Internal 

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Dalam sebuah organisasi atau perusahaan pengendalian internal 

sangat penting karena akan bisa mencegah terjadinya kesalahan, 

kecurangan, dan penyelewengan dalam perusahaan. Pada perusahaan 

yang belum go public perusahaan tersebut masih bisa dilakukan oleh 

pemilik perusahaan tersebut. Namun semakin besar perusahaan, 

dimana ruang gerak dan tugas-tugas yang harus dilakukan semakin 

banyak, menyebabkan pimpinan perusahaan atau pemilik tidak 

mungkin lagi melakukan pengendalian secara langsung, maka 

dibutuhkan suatu pengendalian internal yang dapat memberikan 

keyakinan kepada pimpinan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai. 

Sistem pengendalian internal yakni meliputi struktur organisasi, 

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen (Mulyadi, 2008:163). 

Menurut Widjajanto (2001:195) Pengendalian internal adalah suatu 

proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen dan 

Personal entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: 

1) Keandalan pelaporan keuangan 

2) Efektivitas dan efisiensi operasi 
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3) Kepatuhan terhadap hokum dan peraturan yang berlaku. 

Pengendalian internal (internal control) adalah kebijakan dan 

prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan 

penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat 

dan meyakinkan bahwa hokum serta pertauran telah diikuti (Warren, 

2006). Pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting 

(Romney dan Steinbart, 2006): 

1) Pengendalian untuk mencegah (preventive control) 

Pengendalian untuk mencegah berfungi untuk mencegah 

timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. 

Mempekerjakan personil akuntansi yang berkualitas, 

pemisahan tugas pegawai yang memadai dan secara efektif 

mengendalikan akses fisik atas asset, fasilitas dan informasi, 

merupakan pengendalian pencegahan yang efektif. Oleh karena 

itu, semua masalah mengenai pengendalian dapat dicegah. 

2) Pengendalian untuk pemeriksaan (detective control) 

Pengendalian untuk pemeriksaan dibutuhkan untuk 

mungungkapkan masalah begitu masalah telah muncul. 

3) Pengendalian korektif (corrective control) 

Pengendalian korektif memecahkan masalah yang 

ditemukan dan pengendalian untuk pemeriksaaan. 

Pengendalian ini mencakup proses-proses yang dilaksanakan 

untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki 
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kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan dan mengubah 

sistem agar masalah di masa mendatang dapat diminimalisasi 

atau dihilangkan. 

b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Berdasarkan berbagai definisi sistem pengendalian internal yang 

telah diterangkan maka dapat dikemukakan tujuan dari sistem 

pengendalian internal menurut Mulyadi (2008:163) adalah sebagai 

berikut: 

1) Menjaga kekayaan organisasi 

Perusahaan harus berupaya agar kekayaan yang dimilikinya tetap 

terpelihara dan terjamin keamanannya, sehingga bebas dari pencurian, 

keruskan ataupun hal-hal yang merugikan perusahaan. Pengamanan 

kekayaan dapat diartikan sebagai suatu perlindungan terhadap kerugian 

yang timbul dari kesalahan yang disenagaja dan tidak disengaja 

transaksi pengelolaan dan penanganan harta yang bersangkutan. 

2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

Setiap kesalahan akan menimbulkan perbedaan yang mengandung 

tindakan untuk menemukan dan mengoreksi kesalahan tersebut. 

Kesalahan dan tidak ketelitian data akuntansi akan dapat menimbulkan 

pengaruh yang berbahaya terhadap hubungan perusahaan dengan 

semua pihak baik internal maupun eksternal yang berkaitan. 

3) Meningkatkan efisiensi 
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Efisiensi merupakan perbandingan antara pengeluaran dengan 

masukan atau jumlah pengeluaran yang dihasilkan dari sekian unit 

input yang digunakan. Dari definisi tersebut pada dasarnya merupakan 

upaya untuk menghasilkan output sebesar-besarnya dengan input 

sekecil mungkin. Hubungannya dengan pengendalian internal ini maka 

ditujukan untuk melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas 

perusahaan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan 

output sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya adalah dengan 

biaya yang kecil perusahaan bisa menghasilkan suatu hal yang telah 

ditetapkan. 

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Dalam organisasi yang masih kecil, pengendalian dapat langsung 

dilakukan oleh pemimpin. Namun jika perusahaan itu cukup besar dan 

melibatkan banyak pihak didalam perusahaan, maka pimpinan tidak 

dapat melaksanakan transaksi secara langsung. Oleh karena itu 

diperlukan sarana dan prasarana agar pimpinan dapat memonitori 

semua aktivitas perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan kebijakan 

yang telah digariskan terlaebih dahulu. Pengendalian internal yang 

baik memungkinkan segala aktivitas perusanaan berjalan sesuai 

dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Menurut tujunanya, sistem pengendalian internal dapat dibagi 

menjadi dua macam : 

1) Pengendalian internal akuntansi (Internal Accounting Control) 
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Pengendalian internal akuntansi yag merupakan bagian dari sistem 

pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasi terutama untuk menjaga kekayaan 

organisasi dan mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi. 

Pengendalian intyernal akuntansi yang baik akan menjamin keamanan 

kekayaan para investor dan kreditor yang ditanamkan dalam 

perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat 

dipercaya. 

2) Pengendalian internal administratif (internal administrative control) 

Pengendalian internal administratif meliputi struktur organisasi, 

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk 

mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. 

c. Unsur Sistem Pengendalian Internal 

Unsur pengendalian intern dalam perhitungan fisik persediaan 

terdiri dari organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan 

praktik yang sehat (Mulyadi 2001:581) : 

1) Organisasi 

Perhitungan persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang 

terdiri dari fungsi pemegang kartu perhitungan fisik, fungsi 

perhitungan dan fungsi pengecekan. 

2) Panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan 

fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan dan biaya, karena 
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karyawan di kedua bagian ini lah yang justru dievaluasi tanggung 

jawabnya atas persediaan. 

3) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

Daftar hasil perhitungan fisik persediaan ditandatangani oleh ketua 

panitia perhitungan fisik persediaan. Pencatatan hasil perhitungan 

fisik persediaan didasarkan atas kartu perhitungan fisik yang telah 

diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu perhitungan fisik. 

4) Praktik yang sehat  

a) Kartu perhitungan fisik bernomor urut tercetak dan 

penggunannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang 

kartu perhitungan fisik. 

b) Perhitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan dua kali 

secara independen, pertama kali oleh penghitung dan kedua 

oleh pengecek. 

c) Peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan 

menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. 

d. Komponen-Komponen Pengendalian Internal 

Terdapat 5 komponen pengendalian internal menurut Widjajanto 

(2001:196) yaitu : 

1) Lingkungan pengendalian internal (control Environmant) 

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua 

komponen pengendalian internal atau merupakan fondasi dari 

komponen lainnya. Meliputi beberapa faktor yaitu : 
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a) Integritas dan etika 

Integirtas dan nilai etis adalah bentuk produk dari strandar etika 

dan prilaku entitas, serta sebagaimana standar itu dikomunikasikan 

dan diberlakukan dalam praktik. Integritas dan nilai etika ini 

mencakup tidakan manajemen untuk menghilangkan atau 

mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin membuat 

karyawan melakukan tindakan yang tidak jujur, illegal, atai tidak 

etis. 

b) Komitmen untuk meningkatkan kompetensi 

Komitmen terhadap kompetensi. Kompetensi adalah pengetahuan 

dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas 

mengidentifikasikan pekerjaan seseorang. Komitmen terhadap 

kompetensi mencakup pertimbangan manajemen tentang tingkat 

kompetensi bagi pekerjaan tetentu, dan bagaimana tingtkatan 

tersbut diterjemhkan menjadi keterampilan dan pengetahuan yang 

diperlukan. 

c) Dewan komisaris dan komite audit 

Dewan komisari sangatlah berperan penting dalam suatu 

tatakelola korporasi yang efektif karena memikul tanggung jawab 

akhir untuk memastikan bahwa manjemen telah 

mengimplementasikan pengendalian internal dan proses pelaporan 

keuangan yang layak. Dewan komisaris yang efektif independen 

dengan manajemen, dan para anggotanya terus meneliti dan terlibat 
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dalam aktivitas manajemen. meskipun mendelegasikan 

tanggungjawabnya atas pengendalian internal terhadap manajemen, 

dewan harus secara teratur menilai pengendalian tersebut. 

Selain itu, dewan yang aktif dan objektif seringkali juga dapat 

mengurangi kemungkinan bahwa manajemen mengesampingkan 

pengendalian yang ada. Untuk membantunya melakukan 

pengawasan, untuk itu dewan membentuk komite audit yang 

diserahi tanggung jawabnya untuk mengawasi pelaporan keuangan. 

Komite audit juga bertanggungjawab untuk melakukan komunikasi 

yang berkelanjutan dengan auditor eksternal maupun internal, 

termasuk menyetujui jasa audit dan mengaudit yang dilakukan oleh 

para auditor perusahaan public. Yang memugkinkan para auditor 

dan direktur membahas berbagai masalah yang mungkin 

berhubungan dengan hal-hal seperti integritas atau tindakan 

manajemen. 

d) Filosofi manajemen dan jenis operasi 

Manajemen, melalui aktivitasnya, memberikan isyarat yang jelas 

kepada para karyawan tentang pentingnya pengendalian internal. 

Sebagai contoh apakah manajemen mengambil resiko yang cukup 

besar, atau justru menghindari resiko itu, apakah target penjualan 

dan laba tidak realistis, dan apakah karyawan didorong untuk 

melakukan tindakan yang agresif guna mencapai target tersebut, 

dapatkah manajemen digambarkan sebagai “gemuk dan birokratis”, 
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“ramping dan picik”, yang didominasi oleh satu atau segelintir 

individu ataukah “pas”. Memahami aspek ini serta aspek-aspek 

serupa dalam filosofi manajemen dan jenis operasi atau membuat 

auditor dapat merasakan sikap manajemen tentang pengendalian 

internal. 

e) Struktur organisasi 

Struktur organisasianl entitas menentukan garis-garis tanggung 

jawab dan kewenangan yang ada. Dengan memahami struktur 

organisasi klien, auditor dapat mempelajari pengolahan dan unsur-

unsur fungsional bisnis serta melihat bagaimana pengendalian 

untuk diimplementasikan. 

f) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Aspek paling penting dari pengendalian internal adalah 

personil. Jika para karyawan kompeten dan bisa dipercaya, 

pengendalian lainnya dapat diabaikan, dan laporan keuangan yang 

andal masih akan dihasilkan. Orang-orang yang tidak kompeten 

atau tidak jujur bisa merusak sistem, meskipun ada banyak 

pengendalian yang diterapkan. Orang-orang yang jujur dan efisien 

mampu mencapai kinerja yang tinggi meskipun hanya ada satu 

segelintir pengendalian yang lain untuk mendukung mereka. Akan 

tetapi, pelaporan kompeten dan terpercaya sekalipun bisa saja 

memiliki kekurangan. 
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Sebagai contoh mereka dapat menjadi bosan akan tidak puas, 

yang mana masalah pribadi dapat mengganggu kinerja mereka, 

atau sasarannya mungkin berubah. Karena pentingnya personil 

yang kompeten dan terpercaya dalam mengadakan pengendalian 

yang efektif, metode untuk mengangkat, mengevaluasi, melatih, 

mempromosikan, dan memberi kompensasi pada personil itu 

merupakan bagian yang penting dari pengendalian internal. 

a) Penilaian risiko (Risk Assesment) 

Terdiri dari identifikasi resiko. Identifikasi resiko meliputi 

pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti pengembangan 

teknologi, persaiangan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal 

diantaranya kompetisi karyawan, sifat dari aktifitas bisnis, dan 

karakterister pengelolahan sistem informasi. Sedangkan analisis 

resiko meliputi kemungkinan terjadinya resiko dan bagaimana 

mengelola resiko. 

b) Aktivitas pengendalian (control Activities) 

Terdiri dari kebijakan dan prosedur yang menjamin karyawan 

melaksanakan arahan manajemen. aktivitas pengendalian meliputi 

reviuw terhadap sistem pengendalian, pemisahan tugas, dan 

pengendalian terhadap sistem informasi. Pengendalian terhadap 

sistem informasi meliputi dua cara yaitu General Control, 

mencakup kontrol terhadap akses, perangkat lunak, dan sistem 

development dan application controls, mencakup pencegahan dan 
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deteksi transaksi yang tidak terotorisasi. Berfungsi untuk menjamin 

completeness accuracy, authohorization and validaty dari proses 

transaksi. 

c) Informasi dan komunikasi (Information dan communication) 

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan 

keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode 

dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, 

dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) 

dan untuk memelihara akuntabilitas untuk asset, utang, dan ekuitas 

yang bersangkutan. 

Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut 

berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat 

keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan 

menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi yang 

mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dari 

tanggungjawab individual berkaitan dengan pengendalian internal 

terhadap pelaporan keuangan. 

d) Pemantauan (Monitoring) 

Suatu tanggung jawab manajemen yang penting adalah 

membangun dan memelihara pengendalian internal. Manajemen 

memantau pengendalian untuk mempertimbangkan apakah 

pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika 

perubahan kondisi menghendakinya. Pemantauan adalah proses 
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penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. 

Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi 

pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. 

e. Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal 

Keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian 

internal (Mulyadi, 2002:18) adalah sebagai berikut : 

1) Kesalahan dalam pertimbangan 

Manajeman dan personal lain sering kali melakukan kesalahan 

dalam pengambilan keputusan bisnis atau dalam melaksanakan 

tugas rutin yang disebabkan karena kekurangan informasi, 

keterbatasan waktu atau tekanan lain. 

2) Gangguan 

Gangguan pada pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi 

karena personal salah memahami perintah atau melakukan 

kesalahan karena kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. 

Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personal 

atau dalam sistem dan prosedur dapat pua mengakibatkan 

gangguan. 

3) Kolusi 

Kolusi atau persekongkolan dapat mengakibatkan bobolnya 

pengendalian internal yang dibangun untuk menlindungi kekayaan 

entitas dan tidak terungkapnya kettidakberesan atau tidak 
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terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang 

dirancang. 

4) Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi, 

penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu. 

5) Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian 

internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari 

pengendalian internal tersebut. Namun pengukuran biaya atau 

manfaat sulit dilakukan dengan tepat. Manajemen harus 

memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan 

kualitatif dalam mengevaluasi hubungan biaya dan manfaat suatu 

pengendalian internal. 

f. Kelemahan Pengendalian Internal 

Menurut Hall (2007:182) ketidakberadaan atau kelemahan 

pengendalian internal disebut sebagai eksposur. Kelemahan dalam 

pengendalian internal dapat mengekspos perusahaan kesatu atau lebih 

jenis resiko, seperti : 1) penghancuran aktiva (baik aktiva fisik maupun 

informasi), 2) pencurian aktiva, 3) kerusakan informasi atau sistem 

informasi, 4) gangguan sistem informasi. 

g. Perlindungan pengendalian internal 
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Menurut Hall (2007:182) perlindungan pengendalian internal yang 

terdiri atas tiga tingkat pengendalian : pegendalian pencegahan, 

pengendalian pemeriksaan dan pengendalian perbaikan. 

Pengendalian pencegahan 

Pencegahan adalah pertahanan pertama dalam struktur pengendalian. 

Pengendalian pencegahan menegakkan kesesuaian antara tindakan 

dengan yang seharusnya dengan yang diinginkan, hingga mencegah 

peristiwa yang menyimpang. 

1) Pengendalian pemeriksaan 

Pengendalian pemeriksanaan membentuk lini pertahanan kedua. Ini 

adalah berbagai alat dan prosedur yang mendesain untuk 

mengidentifikasi serta mengeskpos berbagai peristiwa yang tidak 

diinginkan dan yang lepas dari pengendalian pencegahan. 

2) Pengendalian perbaikan 

Pengendalian perbaikan adalah tindakan yang diambil untuk membalik 

berbagai pengaruh kesalahan yang terdeteksi dalam tahap sebelumnya. 

3. Persediaan 

a. Pengertian Persediaan 

Persediaan (inventory) merupakan pos-pos aktiva yang dimiliki 

untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan 

digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan 

dijual. Deskripsi dan pengukuran oersediaan membutuhkan 

kecermatan karena investasi dalam persediaan biasanya merupakan 
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aktiva lancer paling besar dari perusahaan barang dagang (ritel) dan 

manufaktur (Kieso, 2008). 

Menurut Mulyadi (2001) dalam perusahan manufaktur, persediaan 

terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam peroses, 

persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan 

habis pakai pabrik dan persediaan suku cadang. Dalam perusahaan 

dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan 

barang dagangan yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual 

kembali. 

Persediaan obat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harta 

yang dimiliki oleh Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Farmasi (1994:32) yang 

dimaksud dengan obat adalah tiap bahan atau campuran bahan dibuat, 

ditawarkan untuk di jual atau disajikan untuk digunakan dalam 

pengobatan, peredaan, pencegahan atau diagnosa suatu penyakit, suatu 

kelainan fisik atau gejala-gejala, pemulihan, perbaikan atau 

pengubahan fungsi organik pada manusia atau hewan. 

b. Jenis-Jenis Persediaan 

Penggolongan persediaan secara garis besar yaitu (Stice 2009) : 

1) Persediaan bahan baku (raw material) merupakan barang-

barang yang dibeli untuk digunakan dalam proses produksi. 

Sebaggian bahan baku diambil langsung dari sumber aslinya. 

Persediaan bahan baku dibagi menjadi dua : 
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a) Bahan baku langsung (direct material) 

b) Bahan baku tidak langsung (indirect material) 

2) Barang dalam proses (goods in rocess) terdiri atas bahan-bahan 

yang telah diproses, namun masih membutuhkan pengerjaan 

lebih lanjut sebelum dapat dijual. Persediaan ini terdiri atas tiga 

komponen biaya : 

a) Bahan baku langsung 

b) Tenaga kerja langsung 

c) Overhead pabrik 

3) Barang jadi (finished goods), merupakan produk/barang yang 

telah selesai diproduksi dan menjadi persediaan perusahaan 

yang siap untuk dijual. 

c. Dokumen Yang Digunakan 

Menurut Mulyadi (2001:303) dokumen yang digunakan dalam 

sistem akuntansi pembelian adalah : 

1) Surat permintaan pembelian 

Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudan untuk 

meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis , 

jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat permintaan 

pembelian. 

2) Surat permintaan penawaran harga 
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Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang 

yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi (tidak repetitif), 

yang menyagkut jumlah rupiah pembelian yang besar. 

3) Surat order pembelian 

Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang 

telah dipilih. 

4) Laporan penerimaan barang 

a) Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk 

menunjukkan bagwa barang yang diterima dari pemasok telah 

memenuhi jenis, spesifikasi, mutu dan kuantitas seperti yang 

tercantum dalam surat order pembelian. 

b) Surat perubahan order pembelian 

Kadangkala diperlukan perubahan terhadap isi surat order 

pembelian yang sebelumnya telah diterbitkan. Perubahan tersebut 

dapat berupa perubahaan kuantitas, jadwal penyerahaan barang, 

spesifikasi, penggantian atau hal lain yang bersangkutan dengan 

perubahaan bisnis. Biasanya perubahaan tersebut diberitahukan 

kepada pemasok secara resmi dengan menggunakan surat 

perubahaan order pembelian. 

c) Bukti kas keluar 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan 

transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah 

pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok. 
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d. Sistem Perhitungan Fisik Persediaan 

Sistem perhitungan fisik persediaan yang merupakan salah satu 

unsur pengendalian intern yang melekat terhadap persediaan menurut 

Mulyadi (2001:575): 

1) Dokumen 

Dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas dan 

membukukan hasil perhitungan fisik persediaan adalah : 

a) Kartu perhitungan fisik 

Dokumen ini digunakan untuk merekam hasil perhitungan fisik 

persediaan. Dalam perhitungan fisik persediaan, setiap jenis persediaan 

dihitung dua kali secara independen oleh penghubung dan pengecek. 

b) Daftar hasil perhitungan fisik 

Dokumen ini digunakan untuk meringkas data yang telah direkam 

dalam kartu perhitungan fisik. 

c) Bukti memorial 

d) Dokumen ini merupakan dokumen sumber yang digunakan untuk 

membukukan adjustment rekening persediaan sebagai akibat dari 

hasil perhitungan fisik ke dalam jurnal umum. 

2) Catatan akuntansi yang digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam perhitungan fisik 

persediaan adalah : 

a) Kartu persediaan 
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Catatan ini digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data 

persediaan (kualitas harga pokok total) yang tercantum dalam kartu 

persediaan. 

b) Kartu gudang 

Catatan ini digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data 

persediaan (kuantitas) yang tercantum dalam kartu gudang yang 

diselenggarakan oleh bagian gudang. Berdasarkan hasil perhitungan 

fisik persediaan. 

c) Jurnal umum 

Dalam sistem perhitungan fisik persediaan, jurnal umum 

digunakan untuk mencatat jurnal adjustment rekening persediaan 

karena adanya perbedana antara saldo yang dicatat dalam rekening 

persediaan dengan saldo menurut perhitungan fisik. 

3) Fungsi yang terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem perhitungan fisik persediaan 

adalah Mulyadi (2001:579) : 

a) Panitia perhitungan fisik persediaan 

Panitia perhitungan fisik persediaan untuk melaksanakan 

perhitungan fisik persediaan dan menyerakan hasil perhitungan 

tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar 

adjustment terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. 

b) Fungsi akuntansi 
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Fungsi akuntansi dalam sistem akuntansi persediaan adalah 

bertanggung jawab untuk mencantumkan harga pokok satuan 

persediaan yang di hitung ke dalam daftar hasil perhitungan fisik, 

mengalihkan kuantitas dan harga pokok per satuan yang tercantum 

dalam daftar hasil perhitungan fisik, mencantumkan harga pokok total 

dalam daftar hasil perhitungan fisik, melakukan adjustment terhadap 

kartu persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan, 

membuat buku memorial untuk mencatat adjustment data persediaan 

dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. 

c) Fungsi gudang 

Fungsi gudang dalam sistem akuntansi adalah bertanggung jawab 

untuk melakukan adjustment data kuantitas persediaan yang dicatat 

dalam kartu gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. 

4. Klasifikasi Obat 

Anief (2000:13) mengklasifikasikan obat menurut Undang-

Undang Farmasi adalah sebagai berikut : 

a. Obat tradisional adalah obat jadi atau obat terbungkus yang berasal 

dari bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral dan sedian galerik 

atau campuran dari bahan-bahan tersebut, dalam usaha pengobatan 

berdasarkan pengalaman. 

b. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam 

bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, suppositoria atau bentuk lsi 
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yang mempunyai nama teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia 

atau buku lain. 

c. Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar 

atas nama si pembuat atau yang dikuasakannya dan di jual dalam 

bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. 

d. Obat baru adalah obat yang terdiri dari atau berisi suatu zat baik 

sebagian yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, misalnya 

lapisan, pengisi, pelarut, bahan pembantu atau komponen lain yang 

belum dikenal, hingga tidak diketahui khasiat dan keamanannya. 

e. Obat esensial adalah obat yang paling dibutuhkan untuk 

pelaksanaan kesehatan bagi masyarakat banyak yang meliputi 

diagnosa, profilaksi terpi dan rehabilitasi. 

f. Obat generic berlogo adalah obat esensial yang tercantum dalam 

Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan mutunya terjamin 

karena diproduksi sesuai dengan persyaratan Cara Pembuatan Obat 

yang Baik (CPOB) dan diuji oleh Pusat Pemeriksaan Obat dan 

Makanan dan Departemen Kesehatan. 

5. Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan 

Pengendalian internal atas persediaan menurut Warren (2006) ada 

dua tujuan utama dari pengendalian internal atas persediaan adalah 

mengamankan persediaan dan melaporkannya secara tepat dalam 

laporan keuangan. Pemahaman dan analisis pengendalian internal atas 

persediaan merupakan bagian yang sangat penting oleh perusahaan. 
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Dalam Rumah Sakit persediaan obat sangat penting karena 

kelancaran dan kelangsungan kerja di Rumah Sakit pada umumnya. 

Bagi Rumah Sakit besar, adanya pengendalian persediaan sangat perlu 

karena untuk mencapai profit demi kelangsungan operasional dalam 

Rumah Sakit, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat 

diambil keputusan sesuai dengan yang direncanakan dan akan 

menunjang kegiatan sehari-hari operasional Rumah Sakit. 

Menurut Assauri (2004:177) tujuan dari pengendalian persediaan 

dapat dinyatakan sebagai usaha untuk : 

a. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga 

dapat menyebabkan berhenti atau terganggunya proses atau 

kegiatan produksi. 

b. menjaga agar keadaan persediaan tidak terlalu besar atau 

berlebihan sehingga biaya-biaya yang timbul dari persediaan tidak 

besar pula. 

c. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat menghindari 

karena ini akan berakibat pada biaya pemesana terlalu besar. 

6. Sistem Pembelian 

Menurut Mulyadi (2001) jaringan prosedur yang membentuk 

sistem akuntansi pembelian adalah sebagai berukut : 

a. Prosedur permintaan pembelian 

Dalam prosedur ini fungsi gudang mengajukan permintaan 

pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi 
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pembelian. Jika barang tidak disimpan digudang, misalnya untuk 

barang langsung pakai, fungsi yang memakai barang mengajukan 

permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan 

menggunakan surat permintaan pembelian. 

b. Prosedur permintaan harga dan pembelian pemasok 

Dalam prosedur ini fungsi pembelian mengirim surat permintaan 

penawaran harga kepada pemasok untuk memperoleh informasi 

mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain, untuk 

memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai 

pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. 

c. Prosedur order pembelian 

Dalam prosedur ini fungsi pembelian mengirim surat order 

pembelian kepada pemosok yang dipilih dan memberitahukan kepada 

unit-unit organisasi lain dalam perusahaan, mengenai order pembelian 

yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. 

d. Prosedur penerimaan barang 

Dalam prosedur ini fungsi penerimaan melakukan pemeriksanaan 

mengenai jenis, kualitas dan mutu barang yang diterima dari pemasok 

dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk 

menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. 

e. Prosedur pencatatan utang 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi memeriksa dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan 
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menyelenggarakan pencatatan untan atau mengarsipkan dokumen 

sember sebagai catatan utang 

f. Prosedur distribusi utang 

Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang di debit dari 

transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan 

manajemen. 

7. Sistem Penjualan 

Prosedur penjualan barang (Mulyadi, 2001), sistem akuntansi 

penjualan adalah sistem yang digunakan dalam perusahaan untuk 

pengeluaran barang. 

a. Bagian penjualan 

Bagian penjualan berfungsi untuk melakukan penjualan barang-

barang yang dibutuhkan oleh para konsumen. Setelah menerima 

pesanan pembelian dari para konsumen maka bagian penjualan ini 

langsung menyerahkan surat order pembelian yang telah diberikan 

pelanggan yang kemudian oleh bagian penjualan barang diserahkan 

kebagian gudang. 

b. Bagian gudang 

Selain bertugan untuk menyimpan barang-barang digudang dan 

mengawasi barang-barang, pada proses penjualan ini bagian gudang 

juga mempunyai tugas yaitu mencari barang-barang yang telah dipesan 

atau yang dibeli oleh para konsumen melalui bagian penjualan. Setelah 

barang didapatkan maka barang tersebut diserahkan kepada bagian 
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penjualan yang kemudian diberikan kepada pelanggan yang memesan 

barang tersebut. Selanjutnya bagian gudang melakukan pencatatan 

barang-barang yang telah terjual berdasarkan harga dan kuantitas 

barang yang terjual. 


