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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa sekarang ini kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat 

penting, sehingga saat ini banyak sektor pelayanan kesehatan yang dibangun berupa 

rumah sakit. Rumah sakit merupakan suatu bentuk perusahaan jasa, baik yang 

dikelola oleh pemerintah maupun swasta, yang memiliki tujuan serupa yaitu untuk 

memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit bukan berfokus 

pada pencapaian keuntungan namun juga pemenuhan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. Semakin banyak rumah sakit yang ada, maka secara otomatis hal ini 

menyebabkan persaingan antar rumah sakit semakin meningkat. Persaingan ini 

memotivasi bagi rumah sakit untuk menciptakan strategi dan meningkatkan 

kualitas pelayanan, hal inilah yang membuat setiap rumah sakit mempunyai 

keunggulannya masing-masing.  

Usaha yang dapat ditempuh rumah sakit untuk mampu bersaing dengan para 

kompetitornya adalah dengan cara memenuhi kelengkapan fasilitas rumah sakit, 

peningkatan pelayanan yang diberikan kepada pasien, baik pasien rawat jalan 

maupun pasien rawat inap, serta ketersediaan alat-alat penunjang medis yang 

memadai. Salah satu fasilitas penting yang disediakan oleh rumah sakit adalah 

farmasi. Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah 

sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas 

dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang 
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Standar Pelayanan Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi 

rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan 

rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang 

bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi semua lapisan 

masyarakat. Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan farmasi, 

mengharuskan adanya perubahan pelayanan dari paradigma lama (drug oriented) 

ke paradigma baru (patient oriented) dengan filosofi Pharmaceutical Care 

(pelayanan kefarmasian). Praktik pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang 

terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan 

masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. 

Farmasi adalah fungsi penting untuk menyimpan dan menyiapkan 

persediaan obat-obatan, karena obat mempunyai peran vital dalam upaya 

kesembuhan pasien. Persediaan obat merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan yang ada di rumah sakit. Besar kecilnya jumlah 

persediaan akan mempengaruhi jumlah keuntungan yang akan diperoleh. Untuk 

menyimpan persediaan obat-obatan selalu ada, maka rumah sakit harus memiliki 

manajemen yang baik untuk mengadakan transaksi pembelian. Dengan demikian 

penyediaan obat merupakan kewajiban bagi rumah sakit, karena kekurangan obat 

di sarana pelayanan kesehatan dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan 

masyarakat terhadap institusi kesehatan tersebut. 

Pada beberapa rumah sakit biasanya terdapat kelebihan persediaan akan 

obat-obatan dalam jenis tertentu. Selain itu terdapat stok persediaan dan permintaan 

obat-obatan tertentu yang tidak sesuai dengan pemakaian. Persediaan obat yang 
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terlalu besar akan menyulitkan rumah sakit dari segi biaya penyimpanan serta 

menyebabkan modal kerja yang ditanamkan pada persediaan obat terlalu tinggi, 

padahal seharusnya modal kerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang 

lain. Penumpukan obat-obatan yang telah kadaluwarsa juga akan menyebabkan 

kerugian pada rumah sakit. Persediaan obat yang terlalu sedikit juga dapat 

membahayakan, misalnya kebutuhan obat yang tidak tercukupi sehingga pasien 

bisa bertambah parah atau mungkin tidak dapat diselamatkan.  

Proses pembelian dimulai saat pihak gudang mengajukan permintaan order 

pembelian kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF). Kemudian dilanjutkan dengan 

pengiriman barang oleh pemasok dan diakhiri dengan pencatatan transaksi 

pembelian. Dengan adanya sistem pembelian obat yang baik, dapat menghasilkan 

informasi-informasi akurat yang meliputi informasi mengenai jenis, kualitas, 

kuantitas, dan harga obat. Keakuratan informasi ini sangat bermanfaat bagi 

manajemen dalam pengambilan keputusan. Dan juga dengan adanya penerapan 

sistem akuntansi pembelian obat, maka berbagai tindakan yang bertujuan 

melakukan kecurangan dalam proses pembelian obat dapat dicegah. 

Pembelian obat yang baik pada rumah sakit perlu mempertimbangkan 

berbagai faktor, salah satu diantaranya ialah dalam pemilihan supplier. Rumah sakit 

harus bisa memilih supplier yang memperdagangkan harga obat yang terjangkau 

namun memiliki kualitas obat yang baik. Permasalahan yang biasanya timbul pada 

sistem akuntansi pembelian obat di rumah sakit adalah pemesanan obat pada 

supplier tanpa melakukan penawaran harga karena rumah sakit sudah berlangganan 
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pada supplier obat yang dipercaya dan rumah sakit melakukan pembayaran obat 

yang sudah dipesan sesuai periode jatuh tempo yang telah ditetapkan supplier.  

Seharusnya rumah sakit tetap melakukan penawaran harga obat pada 

supplier dengan harga yang lebih terjangkau dan tidak memberikan kepercayaan 

sepenuhnya pemesanan obat hanya pada satu supplier saja karena faktor sudah 

berlangganan. Dengan dilakukannya penawaran harga dan memiliki beberapa 

supplier inilah, biaya yang dikeluarkan rumah sakit dalam pembelian obat tidak 

terlalu tinggi dan rumah sakit juga tetap memiliki kualitas obat yang baik.  

Pembelian obat dilakukan secara tunai dan kredit. Pembelian secara tunai 

dimana pembeli mengharuskan untuk melakukan pembayaran pada saat barang 

atau jasa diserahkan, sehingga terjadi aliran kas yang keluar dari pihak pembeli ke 

pihak penjual. Jadi pembeli harus segera membayar langsung kepada penjual pada 

saat barang yang dipesan diterima tanpa harus menunda pembayaran dahulu. 

Sedangkan pembelian kredit, dimana pembelian barang atau jasa pembayarannya 

dapat dilakukan di masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan antara 

penjual dan pembeli, sehingga menimbulkan utang usaha bagi pihak peminjam. 

Jadi pembeli mempunyai kesepakatan untuk menyicil barang atau jasa yang telah 

di pesan dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.  

Diperlukan sistem akuntansi yang baik dalam prosedur pembelian obat. Hal 

ini bertujuan agar pelaksanaannya dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. 

Selain itu, dalam pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan diperlukan 

pengendalian internal yang memadai agar terwujud praktik yang sehat, terhindar 

dari pencurian aset, kecurangan, penggelapan dan hal lainnya yang dapat 
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merugikan rumah sakit. Penting juga bagi rumah sakit untuk secara berkala 

mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada sistem yang dimiliki. Dengan 

mengenal kelebihannya, rumah sakit dapat mempertahankan kelebihan tersebut dan 

semakin menyempurnakannya. Sementara untuk kekurangannya, rumah sakit dapat 

melakukan tindakan perbaikan ke arah yang lebih baik.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian atau 

survei di Rumah Sakit Annisa Pekanbaru untuk mengetahui bagaimana penerapan 

sistem akuntansi pembelian obat pada rumah sakit tersebut. Berdasarkan latar 

belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui ”SISTEM AKUNTANSI 

PEMBELIAN OBAT-OBATAN PADA RUMAH SAKIT ANNISA 

PEKANBARU” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penyusunan tugas akhir penulis 

memerlukan pokok permasalahan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

penelitian ini. Pokok permasalahan tersebut sebagai berikut:   “Bagaimana Sistem 

Akuntansi Pembelian Obat-Obatan Pada Rumah Sakit Annisa Pekanbaru?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin diperoleh penulis dari penelitian ini adalah: 

“Untuk mengetahui tentang penerapan sistem dan prosedur pembelian obat-obatan 

pada Rumah Sakit Annisa Pekanbaru.” 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis berharap adanya manfaat sebagai berikut: 
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1. Bagi peneliti 

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah dan menerapkan ilmu yang 

telah penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Jurusan DIII Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.  

2. Bagi rumah sakit 

Diharapkan mampu memberikan sumbangan ide atau pemikiran dan 

mengupayakan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh rumah sakit. 

3. Bagi pembaca 

Diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat 

tentang hasil penelitian dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Metode penelitian 

1. Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian dilakukan pada Rumah Sakit Annisa Pekanbaru yang terletak di Jl. 

Garuda No.66 Pekanbaru. Penelitian ini dimulai dari bulan April 2018 sampai 

dengan Juni 2018. 

2. Jenis dan sumber data 

a. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data  

sekunder.   

1) Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli tanpa perantara. 
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2) Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara 

b. Sumber data 

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari bagian farmasi dan bagian 

keuangan. Sedangkan sejarah, struktur organisasi dan uraian tugas pada rumah sakit 

didapat dari bagian marketing dan bagian kepegawaian.  

3. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara 

langsung dan dokumentasi. Penulis menemui bagian farmasi, bagian keuangan, 

bagian marketing dan bagian kepegawaian secara langsung untuk dapat 

memperoleh dan melengkapi beberapa data pendukung. 

4. Analisis data 

Analisis data yang digunakan penulis tergolong ke dalam penelitian deskriptif 

yang dalam proses penelitian dan pengolahan datanya tidak menggunakan 

perhitungan, hanya memberikan gambaran dan penjelasan terhadap permasalahan 

yang diteliti. Untuk metode analisa yang digunakan adalah merangkum data dan 

informasi yang diperoleh, kemudian melakukan penyajian data dalam tulisan, 

gambar, dan alur (flowchart). Hal terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan 

terhadap hasil penyajian data.  

1.6 Sistematika penulisan 

Gambaran penulisan secara umum diuraikan secara ringkas dalam setiap 

bab dengan sistematika sebagai berikut : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat rumah 

sakit, visi, misi, dan motto rumah sakit, pelayanan kesehatan 

pada rumah sakit, struktur organisasi rumah sakit, dan uraian 

tugas jabatan pada rumah sakit. 

BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

Pada ini menjelaskan uraian pengertian rumah sakit, 

pengertian sistem dan prosedur, pengertian sistem akuntansi, 

pengertian sistem akuntansi pembelian, fungsi yang terkait 

dalam sistem akuntansi pembelian, jaringan prosedur yang 

membentuk sistem akuntansi pembelian, dokumen yang 

digunakan dalam transaksi pembelian, catatan akuntansi 

yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian. 

BAB IV  : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bab yang terakhir, penulis akan 

mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran yang 

bermanfaat. 


