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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 72 

Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, rumah sakit 

merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, 

rawat jalan dan rawat gawat darurat. Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha 

di bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat 

kesehatan  masyarakat secara optimal. 

Rumah sakit terbagi menjadi dua berdasarkan pengelolaannya, yaitu rumah 

sakit publik, dan rumah sakit privat. Daerah Sukabumi terdapat dua rumah sakit 

publik yaitu rumah sakit yang di kelola oleh pemerintah daerah, dan badan hukum 

yang bersifat nirlaba. Dua rumah sakit yang termasuk rumah sakit publik yaitu 

RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sekarwangi merupakan rumah sakit kelas B 

yang terletak di kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, lalu ada RSUD 

(Rumah Sakit Umum Daerah) R. Syamsudin SH merupakan rumah sakit kelas B 

yang terletak di Kota Sukabumi. Klasifikasi rumah sakit terbagi menjadi tiga, 

yaitu : (1) rumah sakit kelas A, merupakan rumah sakit yang memiliki fasilitas 

serta kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan subspesialis sesuai 

kekhususan yang lengkap, (2) rumah sakit kelas B, merupakan rumah sakit yang 

memiliki fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan 
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subspesialis sesuai kekhususan yang terbatas, (3) rumah sakit kelas C, merupakan 

rumah sakit yang memiliki fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan 

medik spesialis dan subspesialis sesuai kekhususan yang minimal. 

Dalam menjalankan operasional rumah sakit setiap harinya, baik RSUD 

Sekarwangi maupun RSUD R Syamsudin memiliki sumber daya manusia yang 

kompeten di bidangnya. Salah satu sumber daya manusia yang vital di suatu 

rumah sakit yaitu bagian farmasi. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang 

berorientasi pada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, 

dan bahan habis pakai. 

Yang termasuk dalam sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat 

tradisional, dan kosmetika. Obat merupakan bahan panduan bahan, termasuk 

produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelediki sistem 

fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. 

RSUD Sekarwangi memiliki 1500 obat yang ada dalam sediaan farmasi, 

dan RSUD R Syamsudin SH memiliki 3000 obat yang ada dalam sediaan farmasi. 

Dengan banyaknya jenis obat yang termasuk kedalam sediaan farmasi yang harus 

dimiliki sebuah rumah sakit, maka rumah sakit harus memiliki sistem yang 

mengatur mengenai pengadaan obat. Sesuai dengan UU No. 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit yang menghimbau bahwa rumah sakit harus memiliki 

pengadaan yang baik sehingga dapat mencapai pelayanan yang diharapkan.  



3 
 

 
 

Menurut Sheina, Umam dan Solikhah (2010) dalam jurnal Penyimpanan obat 

di gudang instalasi farmasi RS PKU Muhammadiyah menyatakan bahwa 

pengelolaan obat oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) mempunyai peran 

penting dalam pelaksanaan kesehatan di rumah sakit, oleh karena itu pengelolaan 

obat yang kurang efisien pada tahap penyimpanan akan berpengaruh terhadap 

peran rumah sakit secara keseluruhan. Pengadaan obat merupakan salah satu 

faktor penting dalam meningkatkan kinerja kesehatan, dimana jika pengadaan 

obat tidak berjalan dengan baik, maka pelayanan kesehatan pun akan terganggu.  

Setiap rumah sakit terus meningkatkan kualitas dan memberikan pelayanan 

yang terbaik, sehingga penelitian ini ditujukan pada analisis penerapan sistem 

informasi akuntansi persediaan dan pembelian pengadaan obat di RSUD 

Sekarwangi dan RSUD R Syamsudin SH.  

Menurut Fitri (2014) dalam website Liputan6.com mengatakan masih terdapat 

beberapa masalah mengenai distribusi fasilitas kesehatan masih minim dan belum 

merata di beberapa rumah sakit. Kemungkinan terjadinya kekosongan persediaan 

medis menjadi salah satu contoh yang mungkin saja terjadi, dan dapat menjadi 

penghambat pelayanan yang seharusnya di dapatkan oleh pasien. Sehingga 

diperlukan suatu analisis penerapan sistem informasi akuntansi persediaan dan 

pembelian pengadaan obat yang baik serta berkualitas agar mampu memenuhi 

kebutuhan persediaan obat di rumah sakit teresebut. Mengetahui pengadaan obat 

menjadi masalah yang menarik untuk dikaji, maka peneliti memilih RSUD 

Sekarwangi dan RSUD R. Syamsudin, SH milik pemerintah yang lokasinya 

berada di Sukabumi. 
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Sistem informasi terdiri dari dua kata, yaitu sistem yang berarti komponen 

yang saling berinteraksi serta memiliki tujuan yang sama, sedangkan informasi 

merupakan fakta dari data yang sudah diproses yang memiliki kegunaan bagi 

penggunanya dalam proses pengambilan keputusan. 

Sistem informasi fungsional merupakan sistem informasi yang ditunjukan 

untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian 

tertentu dalam organisasi/perusahaan. Beberapa sistem informasi fungsional yang 

umum, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem 

informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi SDM. 

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan sistem yang menyediakan 

informasi akuntansi dan keuangan beserta informasi lainnya yang diperoleh dari 

proses rutin transaksi akuntansi. Informasi – informasi yang dihasilkan oleh 

sistem informasi akuntansi antara lain informasi mengenai penjualan, penerimaan 

kas, pembelian, penerimaan barang, pembayaran serta penggajian. 

Terdapat berbagai sistem informasi akuntansi, salah satunya yaitu sistem 

informasi akuntansi pembelian. Siklus pembelian biasanya meliputi kejadian 

seperti meminta informasi tentang produk/jasa, permintaan pembelian, membuat 

kesepakatan dengan pemasok, menerima barang/jasa dari pemasok, mencocokan 

dokumen permintaan barang dengan tagihan/faktur serta membayar tagihan/faktur 

tersebut. Sistem informasi persediaan merupakan sistem informasi mengenai 

persediaan dari awal peroses masuk ke dalam persediaan sampai keluar dari 

persediaan. 
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Sistem yang berkaitan dengan tersediannya obat-obatan dalam hal ini adalah 

sistem informasi akuntansi persediaan dan pembelian pengadaan obat, dimana hal 

tersebut merupakan salah satu pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) R. Syamsudin, SH dan RSUD. Sekarwangi untuk menunjang 

pelayanan dalam pengobatan pasien. Sistem informasi akuntansi persediaan dan 

pembelian pengadaan obat terdiri atas prosedur perencanaan dan penentuan 

kebutuhan, prosedur pembelian, prosedur pemilihan pemasok, prosedur 

penyimpanan, prosedur perhitungan fisik persediaan, dan prosedur pembayaran 

kepada pemasok.  

Dengan banyaknya jenis obat-obatan serta banyaknya arus keluar masuknya 

obat-obatan, dapat menjadikan kendala dalam proses pengadaan obat-obatan tidak 

tersedia pada saat dibutuhkan. Sehingga untuk mempercepat proses pengadaan 

obat di rumah sakit, pemerintah mengadakan pengadaan obat berdasarkan katalog 

elektronik guna memudahkan rumah sakit dalam mencari pemasok untuk 

pemenuhan permintaan pengadaan obat dan memfasilitasi penyedia/pemasok 

dalam memenuhi setiap kebutuhan di rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No. 63 Tahun 2014 tentang pengadaan obat 

berdasarkan katalog elektronik (e-catalogue) menyatakan bahwa pengaturan obat 

berdasarkan katalog elektronik (e-catalogue) bertujuan untuk menjamin 

transparansi/keterbukaan, efektifitas dan efisiensi proses pengadaan obat dalam 

rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan dan dapat diakses melalui website 

www.inaproc.lkpp.go.id .Dalam hal pengadaan obat melalui e-purchasing 

http://www.inaproc.lkpp.go.id/
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berdasarkan katalog elektronik (e-catalogue) mengalami kendala operasional 

dalam aplikasi (offline) maka pembelian dapat dilaksanakan secara manual. 

Tabel 1.1 

Indikator Area Manajemen 

RSUD Sekarwangi Bulan September-November 

No Indikator Standar Capaian 

September Oktober November 

1 Persentase tidak terealisasinya 

pengadaan obat dan alkes sesuai 

perencanaan kebutuhan farmasi 

10% 40% 34% 13% 

2 Kejadian keterlambatan penyerahan 

laporan SPM 

0% 5% 5% 0% 

3 Kejadian Pasien pulang Atas 

Permintaan Sendiri (APS) 

0% 3% 2% 7% 

4 Utilisasi ruang VIP ruang Karttini 80% 55% 65% 69% 

5 Survey kepuasan pasien rawat jalan 90% 80% 87% 96% 

6 Survey kepuasan staf terhadap 

penyedia makan karyawan 

80% 50% 64% 71% 

7 Demografi pasien dengan diagnosis 

klinis HIV di poli Melati 

100% 93% 96% 100% 

8 Ketepatan waktu pemberian insentif 

sesuai kesepakatan waktu 

100% 40% 40% 100% 

10 Kepatuhan penggunaan APD >70% 53% 57% 61% 

Sumber : rsudsekarwangi.sukabumikab.go.id/profile/mutu 

Dari grafik indikator area manajemen di atas, dapat disimpulkan bahwa 

presentase tidak terealisasinya pengadaan obat dan alkes sesuai perencanaan 

kebutuhan di RSUD Sekarwangi masih dibawah presentase yang diharapkan 

manajemen. Pada tahun 2019, terdapat perencanaan obat yang berbeda dari tahun 

sebelumnya, dikarenakan untuk menghindari keterlambatan dalam proses 

pemenuhan sediaan farmasi. Pengadaan obat merupakan salah satu hal yang vital 

bagi rumah sakit, dimana setiap harinya terjadi perputaran obat yang sangat cepat. 
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Jika adanya pengadaan obat yang tidak terealisasi maka dapat mengganggu 

kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh rumah sakit. 

 

Gambar 1.1 

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 

(Sumber: rsudsyamsudin.org/indeks-kepuasan-masyarakat) 

 

Dari hasil survei kepuasan masyarakat, RSUD R Syamsudin SH 

mengalami kenaikan sebesar 10,2% dalam periode Juni 2018 sampai Desember 

2018. Kenaikan presentase pelayanan farmasi dapat diakibatkan oleh faktor 

persediaan farmasi yang baik, dan pendistribusian sediaan obat yang baik pula.  
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Tabel 1.2 

Tabel Penelitian Terdahulu 
No Peneliti Judul Hasil Penelitian Persamaaan Perbedaan 

Sebelum  Sekarang  

1 Nur Azizah 

Achmad 

(2017) 

Analisis peranan 

sistem informasi 

akuntansi 

persediaan alat-

alat kesehatan 

dalam rangka 

memenuhi 

kebutuhan 

pelayanan rawat 

inap pada RSU 

Bahteramas 

Provinsi 

Sulawesi 

Tenggara 

Sistem iformasi 

akuntansi 

persediaan yang 

diterapkan 

cukup memadai. 

Dilihat dari 

aspek 

pelaksanaan 

serta peranan 

sistem informasi 

akuntansi 

persediaan guna 

memenuhi 

pelayanan rawat 

inap pada rumah 

sakit. 

Meneliti bagaimana 

analisis peranan 

sistem informasi 

akuntansi 

persediaan. 

Peneliti hanya 

meneliti dari 

aspek sistem 

informasi 

akuntansi 

persediaan. 

Peneliti akan 

menambahkan 

variabel yaitu 

dengan sistem 

informasi 

akuntansi 

pembelian 

pengadaan obat. 

2 Rini Nuryanti 

(2018) 

Analisis peranan 

pengendalian 

internal 

persediaan 

terhadap 

efektivitas 

pengelolaan 

persediaan obat-

obatan studi 

kasus pada RS 

Jasa Kartini 

Tasikmalaya. 

Pengendalian 

internal di RS 

Jasa Kartini 

Tasikmalaya 

sudah berjalan 

efektif. 

Pengaruh terhadap 

efektivitas 

pengadaan obat. 

Penelitian 

dihubungan 

dengan 

pengendalian 

internal. 

Penelitian akan 

dihubungan 

antara sistem 

informasi 

pembelian dan 

persediaan 

pengadaan obat. 

3 Dana Nastari 

Permata, 

Linda 

Lambey, 

Steven 

Tangkuman 

(2017) 

Analisis 

penerapan sistem 

informasi 

akuntansi 

pembelian suku 

cadang pada PT 

Hasjrat Abadi 

Sudirman 

Manado 

PT Hasjrat 

Abadi Sudirman 

Manado sudah 

menggunakan 

sistem 

komputerisasi 

untuk 

melakukan 

perbaikan yang 

lebih efektif dan 

efisien.  

Persamaan 

penelitian mnegenai 

sistm informasi 

akuntansi 

pembelian. 

Penelitian 

tersebut 

menganalisis 

mengenai sistem 

informasi 

akuntansi 

pembelian. 

Penelitian 

menggunakan 2 

variabel, 

dilengkapi 

dengan sistem 

informasi 

persediaan 

pengadaan obat. 

4 Daniar 

Khansa 

Oktaviana 

(2017) 

Analisis 

Efektivitas 

Pengadaan 

Fasilitas Medis 

dan Obat-Obatan 

(Studi Kasus 

Pada RSUD 

Lawang 

Kabupaten 

Malang.  

Hasil penelitian 

yang diperoleh 

pengadaan yang 

dilakukan dapat 

dikatakan cukup 

efektif, yang 

ditujukkan: 

1)transparansi 

sudah terpenuhi 

dengan baik, 

2)sudah  

memenuhi akses 

Persamaan 

penelitian mengenai 

pengaruh sistem 

informasi akuntansi 

persediaan. 

Peneliti hanya 

meneliti 

bagaimana 

pengaruh sistem 

informasi 

akuntansi 

persediaan 

barang. 

Peneliti 

menggunakan 2 

variabel, dan 

pengaruh sistem 

informasi 

akuntansi 

pembelian dan 

persediaan 

pengadaan obat. 
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pasar dan 

persaingan yang 

sehat, 3) proses 

pengadaan 

sudah efisien, 

4)sistem yang 

digunakan 

mendukung 

monitoring dan 

audit, 

5)kebutuhan 

akses informasi  

5 Hanny 

Juwitasary, 

Marlene 

Martani, Arya 

Nata Gani 

Putra (2015) 

Analisis Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Pembelian dan 

Persediaan Pada 

PT.XYZ 

Hasil penelitian 

ini bahwa 

analisis dan 

perancangan 

sistem informasi 

akuntansi 

pembelian, 

pengeluaran kas 

dan persediaan 

yang dapat 

membantu 

perusahaan 

dalam 

menjalankan 

kegiatan usaha 

dan 

mengorganisir 

pengendalian 

internal terkait 

pembelian dan 

persediaan. 

Penelitian ini 

memiliki 

persamaan yaitu 

dalam analisis 

sistem informasi 

akuntansi 

pembelian dan 

persediaan. 

Peneliti hanya 

menggunakan 2 

variabel dan 

tempat penelitian 

dilakukan di 

perusahaan. 

Tempat 

penelitian akan 

dilakukan di 

BLUD RS 

Sekarwangi, 

lalu dengan 

meneliti analisis 

penerapan 

system 

informasi 

akuntansi 

persediaan dan 

pembelian 

pengadaan obat. 

 

Dhika Permana (2015) penelitian yang berjudul Perancangan Sistem 

Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku pada UD Utama Jati Yogyakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem informasi akuntansi persediaan 

bahan baku yang ada pada UD. Utama Jati Yogyakarta dan merancang sistem 

informasi akuntansi persediaan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan UD. 

Utama Jati Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data metode 

System Development Life Cycle (SDLC) yang meliputi analisis sistem, desain 

sistem dan implementasi sistem. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) 
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Sistem Informasi Akuntansi persediaan bahan baku masih manual. (2) Bagan alir 

yang ada meliputi : (a) prosedur pembelian, (b) prosedur retur pembelian, (3) 

perancangan sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku menggunakan 

metode SDLC sebagai berikut : (a) analisis sistem meliputi analisis PIECES, 

analisis kebutuhan sistem dan kelayakan sistem. Hasil dari analisis sistem 

menunjukkan bahwa sistem layak untuk dikembangkan, layak karena sistem baru 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam menghasilkan laporan terkait 

persediaan bahan baku. Secara ekonomi, sistem juga layak dikembangkan, dengan 

masa payback period 7 bulan, NPV Rp 3.027.510. (b) desain sistem menggunakan 

software Microsoft access sebagai pengolah database dan Microsoft visual basic 6 

sebagai desain interface, dari desain tersebut terdapat 8 tabel meliputi : tabel jenis 

barang, supplier, pembelian, pembelian detail, order barang, retur pembelian, 

transaksi serta login dan 6 form yang meliputi : jenis barang, pemasok, pembelian, 

retur pembelian, order barang, serta pengeluaran bahan baku. (c) implementasi 

sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku dimulai dengan tahapan 

persiapan  implementasi, pelatihan  kepala calon  user, dan pengujian sistem. Pada 

saat melakukan pengujian sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku 

terbukti mampu memberikan informasi yang dibutuhkan, yaitu : (a) laporan 

persediaan bahan baku, (b) laporan pembelian, (c) laporan retur pembelian, (d) 

laporan transaksi pengeluaran bahan baku, (e) laporan supplier, (f) laporan order 

barang. Metode konversi yang dilakukan adalah metode konversi langsung. 

Nugraha, Miktam Satria dalam penelitian yang berjudul Analisis Sistem 

Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku studi kasus di Loh Jinawi Coffee and 
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Bean. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis PIECES, 

analisis kebutuhan sistem dan analisis TELOS, dinyatakan sebagai berikut : (a) 

analisis PIECES menyatakan belum layak dan masih memiliki kelemahan, 

sehingga perusahaan perlu untuk melakukan  perbaharuan  sistem, terutama dalam 

masalah  keefisienan dan ketepatan waktu penyajian informasi persediaan. (b) 

analisis kebutuhan sistem, secara fungsional dan non fungsional, perancangan 

sistem informasi akuntansi persediaan yang baru diusulkan bagi loh jinawi. (c) 

analisis TELOS menyatakan layak untuk diterapkan dilihat dari aspek teknis, 

ekonomi, legal, operasional, dan penjadwalan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dank arena luasnya 

pembahasan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pokok masalah maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan 

Sistem Informasi Akuntansi Persediaan dan Pembelian dalam Pengadaan 

Obat Studi Kasus pada BLUD RS Sekarwangi dan RSUD R. Syamsudin, SH 

” 
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1.2.  Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang sering ditemukan dalam suatu rumah sakit yang 

berdampak pada tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit 

yaitu terjadinya kekosongan dalam pengadaan obat. 

Berdasarkan  latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat di 

identifikasikan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat persentase tidak terealisasinya kebutuhan obat dan alkes RSUD 

Sekarwangi masih di bawah standar yang ditetapkan manajemen. 

2. Masalah mengenai distribsi fasilitas kesehatan yang masih minim dan 

belum merata di beberapa rumah sakit mengakibatkan kemungkinan 

terjadinya kekosongan persediaan. 

3. Masih adanya keterlambatan pengiriman pengadaan obat. 

4. Keterbatasan tempat penyimpanan obat di rumah sakit membuat 

penyimpanan obat belum maksimal. 

5. Untuk menaikan standar dalam  ketidakpenuhinya pengadaan obat maka 

harus diimbangi dengan sistem informasi akuntansi pembelian dan 

persediaan yang berjalan dengan baik. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  identifikasi  masalah diatas maka peneliti menyusun rumusan 

masalah  sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan sistem informasi akuntansi persediaan obat ? 

2. Bagaimanakah penerapan sistem informasi akuntansi pembelian 

pengadaan obat ? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti diatas maka 

yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi 

persediaan di  RSUD Sekarwangi dan RSUD R Syamsudin SH. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi 

pembelian pengadaan obat di RSUD Sekarwangi dan RSUD R Syamsudin 

SH. 
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1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi kegunaan 

teoritis dan kegunaan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi Pembelian dan Persediaan Pengadaan Obat 

RSUD Sekarwangi dan RSUD R Syamsudin SH. 

b. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui kemampuan mahasiswa 

dalam memahami dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu serta pengalaman baru 

bagi peneliti terutama dalam Sistem Informasi Akuntansi Pembelian 

dan Persediaan dalam sudut pandang Pengadaan Obat. 

b. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi para 

mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada topik yang sama 

yaitu Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan 

Persediaan Pengadaan Obat. 

c. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi saran atau masukkan 

untuk instansi guna mencapai standar pengadaan obat yang diinginkan 

oleh RSUD Sekarwangi dan RSUD R Syamsudin SH. 


