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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a. RS Bersalin Annisa bermula dari sebuah Klinik dan Rumah Bersalin Annisa 

Medika yang didirikan pada tahun 1997. Tujuan utama pembangunan klinik 

ini adalah untuk membantu masyarakat dalam bidang kesehatan terutama 

pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang menurut catatan statistik Provinsi 

Riau tingkat kematian bayi masih tinggi. Mulai tanggal 6 Novembar 2011 

Klinik dan Rumah Bersalin Annisa ditingkatkan statusnya menjadi Rumah 

Sakit khusus, yaitu RS Bersalin Annisa dengan penambahan fasilitas utama 

kamar operasi dengan fasilitas rawat inap menjadi 25 tempat tidur.  

b. Sistem pembelian obat pada Rumah Sakit Annisa Pekanbaru sudah 

menggunakan sistem on-line pada setiap fungsi farmasi sehingga 

memudahkan pencatatan saat obat masuk ataupun keluar sehingga kegiatan 

pembelian obat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.  

c. Rumah Sakit Annisa Pekanbaru melakukan pembayaran dengan 2 cara, 

yaitu dengan tunai dan kredit.  

d. Setiap transaksi pembelian obat berdasarkan bukti permintaan pembelian 

dari gudang medis dan diotorisasi oleh fungsi pembelian dengan 

menunjukkan kartu stock manual sehingga obat yang dibeli benar-benar 

dibutuhkan oleh rumah sakit. 

e. Bagian instalasi farmasi melakukan pengecekan jumlah obat dan akan 

memberitahukan kepada kepala instalasi farmasi jika ada persediaan obat 
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yang minimum atau habis. Pemberitahuan dilakukan secara lisan kepada 

kepala instalasi farmasi. Instalasi farmasi yang dipegang oleh kepala 

instalasi farmasi, melakukan pemesanan kepada Pedagang Besar Farmasi 

(PBF) selaku pemasok. Instalasi farmasi melakukan pengadaan dengan 

membuat bon pesanan sederhana dengan bernomor urut cetak untuk setiap 

pengadaan obat-obatan kebutuhan farmasi. Bon pesanan dibuat tiga 

rangkap, bon pesanan pertama dikirimkan kepada pemasok, bon pesanan 

kedua diarsipkan sementara di bagian instalasi farmasi agar pada saat 

penerimaan dapat mencocokkan dengan surat pengantar dari pemasok dan 

bon pesanan ketiga untuk Rumah sakit Annisa. 

f. Bagian administrasi pada Rumah Sakit Annisa Pekanbaru melakukan 

pembayaran dengan 2 cara, yaitu dengan tunai dan kredit. Pembayaran 

secara tunai dilakukan apabila obat-obatan yang dibeli jumlah harga yang 

harus dibayarkan dibawah Rp. 1.500.000 disertai dengan faktur dari 

supplier. Sedangkan pembayaran secara kredit dilakukan apabila obat-

obatan yang dibeli jumlah harga yang harus dibayarkan lebih dari Rp. 

1.500.000 maka dilakukan pembayaran melalui giro disertai dengan faktur 

dari supplier dan bukti pembayaran giro. 

g. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian obat pada RS Annisa 

Pekanbaru adalah Fungsi Gudang Medis, Fungsi Pembelian, Fungsi 

Instalansi Farmasi, dan Fungsi Akuntansi. 

h. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian obat pada 

RS. Annisa Pekanbaru adalah Prosedur Permintaan Pembelian, Prosedur 
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Permintaan Penawaran Harga dan Pemilihan Pemasok, Prosedur Order 

Pembelian, Prosedur Penerimaan Barang, Prosedur Pencatatan Utang, dan 

Prosedur Pembayaran. 

i. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian obat pada RS. 

Annisa Pekanbaru adalah Surat Permintaan Pembelian, Surat Order 

Pembelian, Laporan Penerimaan Barang, Surat Perubahan Order 

Pembelian, dan Bukti Kas Keluar. 

j. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian obat 

pada RS. Annisa Pekanbaru adalah Bukti Kas Keluar, Jurnal Pembelian, 

Kartu Utang, dan Kartu Stock. 

4.2 Saran 

a. Belum adanya pemisahan antara fungsi penerimaan dan fungsi 

penyimpanan. Kedua fungsi tersebut dirangkap oleh fungsi gudang. 

Sebaiknya terjadi pemisahan fungsi agar tidak terjadi penumpukan kerja.  

b. Sebaiknya diadakan rotasi perputaran jabatan agar kecurangan yang 

dilakukan pihak tertentu dapat segera terdeteksi juga dapat menjaga 

independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya 

c. Perlu dibuat suatu prosedur dan pemberlakuan sanksi bagi karyawan -

karyawan yang melanggar sistem dan prosedur yang telah ditentukan. 

d. Jurnal pembelian secara kas yang digunakan pada Rumah Sakit Annisa 

Pekanbaru adalah: 

Beban pokok penjualan   xxx 

  Kas      xxx 
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Dan jurnal pembelian secara kredit yang digunakan pada Rumah Sakit 

Annisa Pekanbaru adalah: 

Utang usaha     xxx 

 Beban pokok penjualan    xxx 

Sedangkan menurut PSAK, jurnal pembelian secara kas adalah: 

Persediaan      xxx 

  Kas      xxx 

 

Dan jurnal pembelian secara kredit adalah: 

Pembelian     xxx 

  Utang usaha      xxx 

Dapat disimpulkan bahwa jurnal yang digunakan belum sesuai 

dengan PSAK yang berlaku, maka perlu dilakukannya pengecekan kembali 

untuk mencegah kecurangan yang tak terduga di masa yang akan datang. 


