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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa tahun belakangan ini, sebagian besar perusahaan-perusahaan 

yang bergerak dalam bidang jasa maupun pihak swasta (yayasan) mengalami 

perkembangan yang begitu pesat, demikian pula aktivitas yang ada dalam 

perusahaan jasa kesehatan secara garis besar adalah rumah sakit. Tidak hanya 

pada hal-hal itu saja, tempat pelayanan juga tidak luput dari perkembangan 

tersebut. Kebijakan pemerintah tentang pendirian rumah sakit, poliklinik, dan 

puskesmas telah sampai ke berbagai daerah, keberadaan rumah sakit pada saat ini 

menjadi sangat penting seiring dengan semakin menigkatnya kesadaran dan 

kepedulian masyarakat tentang pentingnya kesehatan. 

Rumah Sakit merupakan organisasi nirlaba yang bidang usahanya 

bergerak dalam hal pemberian pelayanan kesehatan, akan tetapi ada juga rumah 

sakit yang bertujuan pada pencapaian laba yang maksimal. Ukuran prestasi dalam  

organisasi nirlaba tidak hanya dilihat dari tingkat perolehan laba  melainkan juga 

dari kualitas pelayanan. Rumah Sakit dapat dipandang baik  apabila kualitas 

pelayanan yang diberikan benar-benar mampu memberikan kepuasan serta 

kenyamanan kepada pasiennya (masyarakat), untuk  mewujudkannya salah satu 

hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Rumah Sakit mengelola 

persediaan obat  sehingga pelaksanaan pelayanan medis berjalan dengan lancar. 

Persediaan adalah meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan pada 

saat tertentu, dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi 



2 
 

normal perusahaan. Aktiva lain yang dimiliki perusahaan, tetapi tidak untuk dijual 

atau dikonsumsi tidak termasuk kedalam klasifikasi persediaan. Persediaan untuk 

setiap perusahaan akan berbeda tergantung pada jenis perusahaan yang 

bersangkutan. Pada perusahaan dagang, persediaan berupa persediaan barang 

dagangan (merchandise inventory). Sementara pada perusahaan manufaktur 

persediaan terdiri atas persediaan bahan baku (Direct materials inventory), 

persediaan barang dalam proses (Work in process inventory), dan persediaan 

barang jadi (Finished goods inventory).  

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru merupakan salah satu bentuk 

perusahaan milik swasta  yang bergerak dalam bidang jasa. Salah satu bentuk 

permasalahan yang terjadi di rumah sakit islam ibnu sina pekanbaru adalah  sering 

terjadinya kekosongan stok untuk beberapa jenis obat di instalasi farmasi. 

dikarenakan dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan perencanaan 

pengadaaan obat.  Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa, Rumah Sakit 

Islam Ibnu Sina tentunya juga menerapkan sistem akuntansi guna untuk mengatur 

jalannya aktivitas yang terdapat di dalam rumah sakit. Sistem akuntansi yang 

berkaitan dalam hal ini adalah sistem akuntansi persediaan obat-obatan. Obat 

merupakan komponen yang tak tergantikan dalam menunjang pelayanan 

kesehatan. Penyediaan obat-obatan tersebut dilakukan oleh bagian farmasi yang 

telah dibentuk oleh manajemen rumah sakit. Meskipun diluar rumah sakit banyak 

tempat-tempat yang menjual obat, tetapi akan lebih baik jika obat-obatan tersebut 

dapat disediakan pihak rumah sakit itu sendiri agar obat yang diperlukan lebih 

mudah dan cepat didapat, harga yang terjangkau dan terjamin mutu dan 

kualitasnya. Persediaan akan kebutuhan obat-obatan bersifat tidak pasti. Oleh  
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karena itu penting bagi rumah sakit untuk mengadakan pengelolaan persediaan 

obat-obatan dengan baik 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 

2014. Proses pengelolaan persediaan obat dimulai dari perencanaan, permintaan,  

penerimaan, pengadaan, penyimpanan, sampai pendistribusian/pengeluaran 

barang. Tingkat perputaran obat-obatan yang tinggi pada rumah sakit 

menyebabkan  diperlukannya pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian yang 

baik terhadap  persediaan obat-obatan. Untuk mewujudkannya diperlukan adanya 

system yang baik dan memadai. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya 

kekosongan stok persediaan obat-obatan saat dibutuhkan. Sehingga tidak 

merugikan rumah sakit. 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud akan mengadakan 

penelitian atau survei di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina untuk mengetahui 

bagaimana penerapan sistem akuntansi persediaan dalam pengadaan obat-obatan 

di rumah sakit tersebut. Berdasarkan latar Belakang Diatas, Maka Saya Tertarik 

Untuk Melakukan Penelitian Yang Berjudul “Analisis Sistem Akuntansi 

Persediaan Obat-Obatan Pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbau’’ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dalam peyusunan tugas akhir penulis 

memerlukan pokok permasalahan yang digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian ini. Pokok permasalahan tersebut sebagai berikut :  

1. Bagaimana Sistem Akuntansi Pembelian Persediaan Obat-Obatan Pada 

RSI Ibnu Sina Pekanbaru? 
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2. Apakah Sistem Akuntansi Pembelian Persediaan Obat Obatan Pada Pada 

RSI Ibnu Sina Pekanbaru Telah Efektif Dan Efesien? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin penulis peroleh dari penelitian ini adalah :  

1.  Untuk Mengetahahui Bagaimana Sistem Akuntansi Pembelian Persediaan 

Obat-Obatan Pada RSI Ibnu Sina. 

2. Untuk Menilai Apakah Sistem Akuntansi Pembelian Persediaan Obat 

Obatan Pada RSI Ibnu Sina Telah Efektif dan Efesien? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian dilakukan sebagai aplikasi dari teori sistem akuntansi yang telah 

dipelajari di bangku kuliah dalam kehidupan bisnis yang nyata. Dalam penelitian 

ini penulis berharap adanya manfaat sebagai berikut: 

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. 

Penelitian ini juga dapat memotivasi penulis untuk menambah atau 

meninggkatkan penegetahuan akuntansi maupun sistemnya. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan bagi perusahaan mengenai sistem 

akuntansi persediaan yang tepat sebagai informasi yang penting untuk 

bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan. 
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3. Bagi pembaca 

Dengan diadakan penelitian ini penulis berharap laporan yang dibuat 

dapat menambah referensi bacaan bagi mahasiswa dan pembaca lainnya, 

khususnya bagi para peneliti lain yang permasalahannya saling berkaitan. 

1.5 Metode Penelitian  

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dilokasi obyek penelitian yaitu pada 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru dengan waktu penelitian mulai 

dari bulan April-Mei  2018 

2. Sumber dan Jenis Data  

a. Jenis Data  

Jenis data yag digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak perusahaan dalam 

bentuk jadi, seperti struktur organisasi, kegiatan usaha perusahaan serta 

data yang mencakup pembukuan dan catatan-catatan akuntansi dan data 

yang berhubungan dengan sistem akuntansi persedian obat. 

b.  Sumber Data  

Sumber data data untuk penelitian ini diperoleh dari bagian 

instalasi farmasi dan keuangan berupa beberapa data akuntansi 

persediaan obat-obatan. Sedangkan sejarah struktur organisasi dan 

uraian tugas perusahaan didapat dari bagian administrasi umum. 
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3. Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 

langsung dan dokumentasi. Penulis menemui bagian instalasi farmasi, 

bagian keuangan dan bagian administrasi umum secara langsug untuk 

dapat memperoleh dan melengkapi beberapa data pendukung. 

4. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan tergolong kedalam penelitian 

deskriftif kualitatif yang dalam proses penelitian dan pengolahan datanya 

tidak menggunakan perhitungan, hanya memberikan gambaran dan 

penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti. Metode penggumpulan 

data yang digunakan adalah dokumentasi. 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: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar            

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistemika penulisan. 
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BAB II  : Gambaran Umum Perusahaan  

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singgkat perusahaan, falsafah, 

visi, misi, motto perusahaan, struktur organisasi perusahaan,  

BAB III : Tinjauan Teori dan Praktek 

Bab ini akan diuraikan mengenai teori tentang akuntansi, 

pengertian sistem, pengertian akuntansi, pengertian sistem 

akuntansi, pengertian persediaan, pengertian sistem akuntansi 

pembelian, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian, 

jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian, 

dokumen yang digunkan dalam transaksi pembelian, catatan 

akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian. 

BAB IV  : Penutup  

Bab ini merupakan bab yang terakhir dimana berisi Kesimpulan 

dan Saran dimana penulis akan mengambil kesimpulan dan 

memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca.  

 

 

 

 

 


