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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Dimasa ini sistem akuntansi persedian sangat dibutuhkan di setiap 

perusahan karena dengan sistem akuntansi pesedian bisa memudahkan untuk 

mencatat mutasi setiap jenis persedian yang di simpan. Sistem ini berkaitan erat 

dengan sistem penjualan, sistem retur penjualan, sistem pembelian dan sistem retur 

pembelian. Sistem di definisikan secara berbeda menurut para ahli. Romney dan 

Steinbart (2006) memberikan pengertian sistem merupakan sekumpulan dua atau 

lebih bagian-bagian yang saling terkait satu sama lain, yang bersama-sama 

mencapai suatu tujuan yang sama. Sistem terdiri dari subsistem-subsistem yang 

lebih kecil dan masing-masing memiliki fungsi tersendiri untuk mendukung sistem 

yang lebih besar. Menurut Wilkinson Et Al. (2000) sistem merupakan gabungan 

dari bagian-bagian yang saling berinteraksi satu sama lain yang memiliki fungsi 

bersama-sama untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Sistem memiliki sebuah 

ikatan yang memisahkan mereka pada lingkungan. Sistem yang terbuka menerima 

input(masukan) dari lingkungannya dan menyediakan output (pengeluaran) kepada 

lingkungan. Secara umum, sistem di artikan sebagai kumpulan komponen-

komponen yang lebih kecil, atau yang biasa di sebut dengan subsistem, yang 

berkaitan satu sama lainya dan saling saling berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan. Didalam sistem juga memiliki proses input dan output.  
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Perkembangan sistem informasi membutuhkan adanya sistem yang 

terkomputerisasi pada setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk mendapatkan tujuan 

yang diinginkan dan juga sebagai pendukung penunjang keputusan. tidak terkecuali 

dalam bidang persediaan obat. Semakin meningkatnya kebutuhan informasi dan 

peranan sistem yang harus berkembang, maka dibutuhkan suatu sistem manajemen 

yang baik. Kekurangan persediaan obat dapat berakibat terhentinya proses transaksi 

dan suatu ketika bisa mengalami kehabisan stok obat, hal ini dapat terjadi bila 

perusahaan tersebut tidak memiliki persediaan obat yang mencukupi.   

Sistem informasi persediaan obat merupakan sistem yang digunakan untuk 

mengelola dan mengolah data obat, distributor atau pelanggan, pengadaan obat, 

penjualan obat, retur pengadaan obat, dan retur penjualan obat maupun laporan 

pengadaan obat, laporan penjualan obat, laporan retur pengadaan obat, dan laporan 

retur penjualan obat dalam periode tertentu secara akurat dan tepat waktu serta 

relevan dengan kebutuhan sistem.  

Prosedur ialah suatu cara atau langkah - langkah, dimana pembuatan cara 

tersebut di persiapkan untuk jangka watu mendatang dan bisa digunakan secara 

terus menerus jika cara tersebut sudah digunakan secara efektif dan efisien. 

Menurut A.S. Moenir (1982:110), “prosedur adalah sauatu rangkaian tindakan, 

langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai 

suatu tahap tertentu dalam hubungan pencapaian tujuan akhir” 

Sistem dan prosedur akuntansi ini tidak dapat lepas dari adanya 

pengendalian internal yang baik. Suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur agar 
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sistem berfungsi secara efisien dan efektif, dengan itu subsistem ataupun prosedu-

prosedur harus saling beriteraksi satu sama lain. Interaksi ini dapat terwujud melalui 

komunikasi inpormasi yang baik dan relevan antara subsistem. 

Untuk menjaga persediaan obat-obatan dari resiko kehilangan dan 

kerusakan maka perusahaan harus memeriksa ketelitian dan kebenaran data 

akuntansinya, meningkatkan efisiensi, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan 

dan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi yang dapat merugilkan 

perusahaan. Serta membantu menjaga dipenuhinya kebijakan manajemen yang 

telah di tetapkan. Karena itu untuk mewujudkannya  di perlukan adanya sistem dan 

prosedur akuntansi yang baik dan memadai.  

Berdasarkan hal diatas bisa disimpulkan bahwa analisis sistem merupakan 

penguraian dari sistem yang utuh kedalam bagian komponen-komponennya. Sistem 

akuntansi diciptakn untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, mencatat, 

menganalisis, dan melaporkan sebuah transaksi serta menyelenggarakan 

pertanggungjawaban sesuai dengan perubahan dan masalah yang timbul  akibat 

ketidak wajaran sistem akuntansi. 

permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pesediaan obat di sebuah 

puskesmas itu sangat meresahkan diantaranya kehabisan obat-obatan, seperti yang 

terjadi di sebuah puskesmas pekanbaru di kota Riou dikutif dari Antaranews (2017). 

Kepala dinas kesehatan kota pekanbaru, Helda S Munir di Pekanbaru, 

membenarkan laporan puskesmas yang kehabisan stok obat tersebut. Ia menuturkan 

kekosongan itu di sebabkan adanya kebijakan pengadaan obat dari pusat yang di 

terima oleh dinas kesehatan pekanbaru. Sedangkan disitu puskesmas sebagai 
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pelayanan kesehatan bagi masyarakat sewajarnya memberikan obat-obatan yang 

sesuaai dengan prosedur kesehatan yang ada, akan tetapi jika persediaan obat-

obatannya telah habis maka puskesmas tidak akan bisa memberikan pertolongan 

dengan maksimal kepada masyarakat. 

Begitupun kasus yang terejadi di puskesmas ciracap kabupaten sukabumi 

masih ada persediaan obat yang kurang dari kebutuhanannya. Pihak puskesmas 

memaparkan bahwa kekurangan obat tersebut dikarenakan kebutuhan persediaan 

obat yang di ajukan puskesmas kepada pihak dinas kesehatan terkadang tidak sesuai 

dengan nominal yang dipesan. Hal ini dapat di ketahui dari data persediaan obat  

yaitu sebagai berikut:  

TABEL 1. KEBUTUHAN OBAT TABLET UMUM DAN OBAT TABLET 

BPJS PUSKESMAS CIRACAP 

Tahun Kebutuhan Persediaan 

 Umum BPJS Umum BPJS 

2018 7460 8900 7400 8560 

2019 8450 8950 8355 8850 

2020 8500 8900 8400 8700 
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Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa persediaan obat pada 

tahun 2018 kebutuhan untuk umum 7460, kebutuhan untuk BPJS 8900 sedangkan 

persediaan untuk umum 7400, persediaan untuk BPJS 8560. dan pada tahun 2019 

kebutuhan untuk umum sebanyak 8450, kebutuhan untuk BPJS 8950 sedangkan 

persediaan untuk umum 8355, persediaan untuk BPJS 8850. Dan pada tahun 2020 

kebutuhan untuk umum 8500, kebutuhan untuk BPJS 8900 sedangkan persediaan 

umum untuk 8400, persediaan untuk BPJS 8700.  

dari uraian di atas tersebut, di puskesmas ciracap terdapat perbedaan antara 

ketersediaan obat dengan yang di butuhkan yaitu dari data kebutuhan untuk umum 

dan persediaannya tahun 2018 data kebutuhan persediaan obat untuk umum sebesar 

7460 dan realiasi persedian obat untuk umumnya sebesar 7400 sehingga 

puskkesmas ciracap masih kekurangan obat untuk umum sebesar 60, pada tahun 

2019 puskesmas memiliki data kebutuhan persedian obat untuk umum sebesar 8355 

dengan realisasi kebutuhan obat untuk umum nya sebesar 8455 jadi di tahun ini 
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juga puskesmas masih kekurangan obat untuk umum sebesr 90 dan pada tahun 2020 

puskesmas memiliki data kebutuhan persediaan obat untuk umum sebesar 8440 

sedangkan realisasi kebutuhannya sebesar 8500 maka di tahunn ini juga puskesmas 

masih kekurangan obat untuk umum sebesar 100 sedangkan dari data BPJS tahun 

2018 puskesmas  memiliki data kebtuhkan persediaan obat untuk  BPJS sebesar 

8560 sedangkan realisasi kebutuhannya sebesar 8900 maka kekurangan obat pada 

puskesmas dengan kebutuhan obat untuk BPJS sebesar 340, pada tahun 2019 data 

kebutuhan persediaan obat untuk BPJS sebesar 8850  sedangkan realisasi 

kebutuhan obat untu BPJS sebesar 8950 maka tahun 2019 puskesmas kekurangan 

obat untuk BPJS sebesar 100 dan tahun 2020 data kebutuhan persediaan obat untuk 

BPJS sebanyak 8900 sedangkan realisasi kebutuhan yang ada sebanyak 8700 maka 

tahun ini juga puskesmas kekurangan obat untuk BPJS sebanyak 200. Dari data 

tersebut dapat di ketahui bahwa permasalahan yang terjadi mengenai persediaan 

obat yang ada di puskesmas ciracap banyak sekali persediaan obat yang kurang 

seperti persediaan lebih sedikit dibanding dengan kebutuhan yang seharusnya 

dimiliki oleh puskesmas tersebut. Hal ini juga di perkuat dengan penelitian yang di 

lakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti 

Dan Judul Peneliti 

Terdahulu 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 
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1 Cindy Eka (2011) 

‘’Analisis Sistem 

dan Prosedur 

Persediaan Obat-

obatan dalam 

upaya mendukung 

pengendalian 

inetrn 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa 

pelaksanaan 

sistem dan 

prosedur 

persediaan obat-

obatan pada 

Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Kanjuruhan 

Kepanjeng 

Kabupaten 

Malang’’ bahwa 

masih terdapat 

beberapa 

kekurangan. 

Unsur-unsur 

pengendalian 

intern seperti 

struktur 

organisasi 

instalasi farmasi 

Analisis 

sisitem dan 

prosedur 

persediaan 

obat - obatan 

Dalam 

upaya 

mendukung 

pengendalia

n internal 



8 

 

 

,asih terdapat 

kelengkapan 

fungsi seperti 

fungsi 

penyimpanan 

dan fungsi 

operasi yang 

seharusnya di 

pisahkan, pada 

sistem otorisasi 

2 Asmaul 

mukaromah 

(2013) 

‘’Analisis Sistem 

Akuntansi 

Persediaan Obat-

obatan untuk 

Meningkatkan 

Efektivitas 

Pengendalian 

Intern pada RSUD 

Kota Madiun’’ 

bahwa 

pelaksanaan 

sistem akuntansi 

persediaan 

dalam 

pengadaan atau 

pembelian, 

penyimpanan, 

dan 

pendistribusian 

obat-obatan 

dalam instalasi 

farmasi RSUD 

Analisis sistem 

dan persediaan 

obat 

Pengendalia

n internal 

pada RSUD 
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Kota Madiun 

sudah di 

laksanakan 

dengan baik 

namun belum 

mendukung 

efektivitas 

pengendalian 

intern. Karena 

masih adanya 

kerangkapan 

fungsi yaitu 

fungsi 

pengadaan 

merangkap 

dengan fungsi 

penerimaan 

sehingga akan 

terjadi tumpang 

tindih wewenang 

dan tanggung 

jawab pada satu 

fungsi serta 
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informasi yang 

di hasilkan tidak 

terjamin 

keandalan dan 

kebenaarannya. 

3 Irfani Surya 

Permana (2013) 

‘’Analisis Sistem 

dan Prosedur 

Obat-obatan pada 

Rumah Sakit 

Islam Yarsi 

Pontianak 

di 

simpulkan 

bahwa  hasil 

analisis data 

menunjukan 

bahwa 

kurangnya 

sistem 

pengadaan obat-

obatan yang ada 

pada instalasi 

farmasi di 

Rumah Sakit 

Islam tidak 

adanya prosedur 

tertulis yang 

berlaku dalam 

pengadaan obat-

Analisis sistem 

dan prosedur 

persedian obat 

Tempat di 

rumah sakit 

islam yasri 
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obatan. Hal ini 

menyebabkan 

sistem yang ada 

belum lengkap, 

menyebabkan 

terjadinya 

kerangkapan 

tugas. Dan 

efektivitas 

sistem prosedur 

pengadaan obat-

obatan kurang 

efektif karena 

kurangnya 

kelengkapan 

dokumen dan 

catatan yang 

diperlukan di 

dalam 

pengadaan obat-

obatan. 

4 Sitio (2014) dalam 

judul ‘’Sistem dan 

yaitu 

menganalisis 

’Sistem dan 

Prosedur obat 

Permintaan 

dan 
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Prosedur 

Permintaan dan 

Pengelolaan Obat 

pada Puskesmas 

Siantan Hulu’’ 

sistem dan 

prosedur 

permintaan dan 

pengelolaan obat 

pada Puskesmas 

Siantan Hulu 

dimana sistem 

dan prosedur 

terhadap 

pengendalian 

obat-obatan pada 

Puskesmas 

Siantan Hulu 

sudah berjalan 

dengan cukup 

baik dan efektif, 

namun masih 

terdapat 

beberapa 

kelemahan yaitu 

terdapat stock 

obat yang 

kosong atau 

Pengelolaan 

Obat pada 

Puskesmas 

Siantan 

Hulu’’ 
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berlebih dan 

kesalahan dalam 

penghitungan 

dan pendataan 

serta proses 

penyimpanan 

obat dan 

pembersihan 

yang dilakukan 

hanya sebulan 

sekali. Penelitian 

ini bertempat di 

Puskesmas 

Dinoyo di Kota 

Malang selaku 

Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) 

bagi masyarakat 

yang dalam tugas 

utamanya adalah 

melayani 

kesehatan warga 

Kota Malang, 
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khususnya warga 

Kelurahan 

Dinoyo. 

5 Nuril Yatim 

(2015) 

‘’Analisis Sistem 

Pengendalian 

Intern Prosedur 

Pengelolaan 

Persediaan Di 

Klinik Rawat Inap 

Aisyiyah 

Pandaan’’ 

menyatak

an bahwa sistem 

otorisasi dalam 

prosedur 

pencatatan. 

Setiap 

pelaksanaan 

prosedur sudah 

dilakukan 

dengan baik hal 

ini di tunjukan 

dengan adanya 

otorisasi pada 

setiap aktivitas 

yang berkaitan 

dengan 

persediaan, 

mulai dari 

pengadaan 

Analisis sistem 

dan prosedur 

persediaan 

Pengendalia

n internal 

tempat 

Klinik 

Rawat Inap 

Aisyiyah 

Pandaan 
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sampai dengan 

pendistribusian. 

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa obat merupakan komponen penting 

dalam pelayanan kesehatan, seperti dalam kebijakan obat nasional bahwa biaya 

obat merupakan bagian yang cukup besar dalam biaya kesehatan yaitu sebesar 40%-

50% dari jumlah operasional pelayanan kesehatan (Istinganah, 2006:32). Sehingga 

sangat dibutuhkan pengendalian persediaan terhadap obat-obatan pada puskesmas, 

mengingat obat merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. 

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis sistem dan prosedur terkomputerisasi 

pada fungsi persediaan yang dimiliki puskesmas, dengan ini maka judul yang akan 

di ambil “ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGADAAN PERSEDIAAN OBAT-OBATAN PADA PUSKESMAS 

CIRACAP’’ 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1  Identifikasi Masalah  

1. Sistem informasi pengelolaan obat dalam perlengkapan medis mencakup 

tahap pengajuan pembelian, penerimaan, penyimpanan, dan 

pendistribusian. Sistem tersebut menyajikan informasi mengenai dokumen 

apa saja yang digunakan secara lengkap, fungsi yang terkait beserta 

pemisahan tanggung jawab fungsional secara bener, dan jaringan prosedur 

yang dilakukan secara beruntun. Artinya puskesmas di tuntut untuk dapat 

mengelola obat secara optimal agar sistem yang di terapkan dapat di 

katakam efektif. Namun pada kenyataannya sistem pengadaan obat yang 
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ada di puskesmas masih belum berjalan sesuai dengan sistem yang 

seharusnya. Kekosongan barang atau penumpukan barang di gudang 

merupakan contoh masalah yang sering dihadapi dalam sistem pengelolaan 

obat.    

2. Prosedur pengadaan obat merupakan suatu urutan kegiatan yang melibatkan 

beberapa orang di dalam suatu departemen atau lebih dan merupakan 

komponen penting yang tidak dapat tergantikan. Akan tetapi pusekesmas 

sering mengalami kehabisan stok obat yang ada di karenakan kegiatan 

prosedur pengadaan obat masih belum optimal.  

3. Persedian  obat ialah salah satu bagian aset paling penting dan harus menjadi 

perhatian utama karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan 

puskesmas itu sendiri. Dengan persediaan obat yang baik maka puskesmas 

akan mampu memberikan kualitas layanan yang baik bagi pasennya. Akan 

tetapi masih ada puskesmas yang memiliki persediaan obat yang terbatas 

sehinga mengakibatkan terkendalanya pelayanan obat-obatan terhadap 

masyarakat 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat di rumuskan menjadi 

beberapa masalah yang akan di ungkapkan di dalam penelitian ini adalah 

sebagai beikut : 

1. Bagaimana penerapan sistem dan prosedur pengadaan persediaan obat-

obatan di Puskesmas? 
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2. Apakah penerapan pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan persediaan 

obat-obatan di Puskesmas sudah sesuai ?  

3. Apakah kendala di dalam melaksanaakan penerapan sistem dan prosedur 

pengadaan persediaan obat-obatan pada puskesmas ? 

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.  untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penerapan sistem dan 

prosedur pengadaan persedian obat-obatan pada puskesmas. 

2. untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sudah sesuai atau tidaknya 

pelaksanaan penerapan sistem dan prosedur pengadaan persedian obat-obatan 

pada puskesmas.  

3. untuk mengetahui tatacara dalam penerapan sistem dan prosedur pengadaan 

persediaan obat-obatan pada puskesmas. 

1.3.2  Kegunaan Penelitian  

Kegunaan yang diberikan adalah  

1. Kegunaan teoritis 

a. Bagi peneliti 

penelitian ini sangat bermanfaat, menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai sistem dan prosedur pengadaan persediaan obat-obatan pada 

puskesmas 
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b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan bahan referensi 

bagi peneliti selanjutnya serta ilmu pengetahuan dan wawasan kususnya 

mengenai sistem dan prosedur pengadaan persediaan obat-obatan di 

puskesmas 

c. Bagi Akademisi  

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi yang positif serta 

gambaran yang jelas mengenai sistem dan prosedur pengadaan dan 

persediaan obat-obatan pada puskesmas. Peneitian ini juga di harapkan 

dapat mengembangkan wawasan mahasiswa serta sebagai bahan referensi 

bagi peneliti lain yang berhubungan dengan masalah yang di teliti dalam 

rangka pengembangan ilmu pengetahuan. 

1. Kegunaan Praktis 

a. Bagi puskesmas  

Dengan penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi puskesmas guna 

membangun dan menciptakan pelayanan lesehatan ke arah yang lebih baik 

lagi,  serta mampu membantu puskesmas untuk bisa menyelesaikan masalah 

dalam mengevaluasi sistem dan prosedur pengadaan persediaan obat-

obatan.  

b. Bagi Praktisi  

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk menganalisis 

masalah yang berhubungan dengan pelaksaan sistem dan prosedur 

pengadaan persediaan obat-obatan di puskesmas. Serta memberikan solusi 
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atau jalan pemecah dari masalah-masalah yang ada dengan menggunakan 

pengetahuan dan teori-teori yang ada. Adanya jalan pemecah dari masalah-

masalah yang ada, di harapkan sistem dan prosedur akuntansi persediaan 

obat-obatan lebih baik dan memadai.   

Dengan penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi puskesmas guna 

membangun dan menciptakan pelayanan lesehatan ke arah yang lebih baik lagi,  

serta mampu membantu puskesmas untuk bisa menyelesaikan masalah dalam 

mengevaluasi sistem dan prosedur pengadaan persediaan obat-obatan.  

 


