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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era sekarang pemerintah memfokuskan kesejahteraan untuk rakyat, 

khususnya dibidang kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat dituntut supaya 

bisa meningkatkan kualitasnya. Hal tersebut karena rumah sakit sudah menjadi 

kebutuhan seluruh masyarakat. Demikian pula dengan Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Kota Dumai, sebagai salah satu rumah sakit yang memiliki peranan yang 

sangat penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat daerah Kota Dumai. 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai adalah sebuah rumah sakit milik 

pemerintah Kota Dumai yang telah ditetapkan menjadi Bahan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) berdasarkan keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009, 

tentang penetapan status BLUD-RSUD Kota Dumai. Penetapan sebagai rumah 

sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah adalah sesuai persyaratan Undang-

Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 pada bab 5 pasal 7 ayat (3). Dalam 

usaha peningkatan kualitas dan pelayanan di bidang kesehatan serta untuk 

mendapat kepercayaan dari masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Dumai 

berusaha sebaik mungkin melayani dan menyediakan kebutuhan masyarakat yang 

berkaitan dengan jasa medis serta jasa persediaan obat. 

Persediaan merupakan bagian yang signifikan dan merupakan salah satu 

bagian terbesar dari aktiva lancar. Persediaan juga merupakan aktiva yang paling 

sensitive terhadap kerusakan, pencurian dan penurunan nilai pasar. Tanpa adanya 

persediaan yang optimal instansi akan dihadapkan pada resiko bahwa suatu waktu 

instansi tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Selain memerlukan 

pengawasan, persediaan juga membutuhkan pengendalian internal yang baik,  yang 

bertujuan untuk menjaga keamanan milik suatu organisasi, memeriksa kebenaran 

dan ketelitian data akuntansi, memajukan efisiensi dan operasi, membantu menjaga 

agar tidak ada penyimpangan dari kebijakan manajemen 
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telah ditetapkan lebih dulu, dan memudahkan pelacakan kesalahan baik ya 

disengaja maupun yang tidak disengaja sehingga dapat memperlancar proses audit. 

Pengendalian internal persediaan dapat dilakukan dengan tindakan 

pengamanan untuk mencegah tindakan-tindakan yang menyimpang. Kerusakan, 

pemasukan yang tidak benar, lalai untuk mencatat permintaan, barang yang tidak 

dikeluarkan tidak sesuai dengan pesanan, dan semua kemungkinan lainnya yang 

menyebabkan catatan persediaan berbeda dengan persediaan yang sebenarnya ada 

di gudang. Karena cukup banyak jenis produk dan mobilitas keluar masuk barang 

sehingga dikhawatirkan akan terjadi kehilangan atau pencurian stock barang, 

akibatnya diperlukan pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi 

penyelewengan dalam menjalankan tugas. Untuk itu diperlukan pemeriksaan 

persediaan secara periodik atas catatan persediaan dengan perhitungan yang 

sebenarnya. Kebanyakan perusahaan melakukan perhitungan fisik sekali dalam 

setahun. Namun ada juga yang melakukan sekali sebulan, sekali tiga bulan atau 

sekali sehari. 

Mempelajari serta menganalisa pengendalian internal terhadap persediaan 

obat pada instalasi farmasi rumah sakit menjadi menarik, karena pada umumnya 

barang-barang farmasi secara relative mempunyai harga yang tinggi dengan ukuran 

fisik yang kecil, sehingga dapat memicu penyelewengan. Disamping itu barang-

barang farmasi mempunyai batas waktu, apabila batas waktu itu lewat, otomatis 

dapat dikatakan rusak (expired) dan tidak layak digunakan. Oleh sebab itu, 

pengendalian internal persediaan obat pada instalasi farmasi ini haruslah 

diperhatikan. Karena bila terjadi kesalahan pengelolaan persediaan akan 

mengakibatkan kerugian besar bagi rumah sakit. 

Menurut berita online Riaupos.co Rumah Sakit kota Dumai bahwasanya 

minimnya ketersediaan obat-obatan paten, berdasarkan pantauan riau pos di Rumah 

sakit kota Dumai banyak warga mengeluh mengenai persediaan obat-obatan yang 

kosong seperti obat kolesterol, tensi, gangguan jantung dan yang lain-lainya, 

menyebabkan warga harus membeli obat-obatan di apoteker luar dan ada mengantri 

dari sejak pagi agar mendapatkan obat-obatan tersebut ditambah 
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sebelumnya permasalahan dialami oleh rumah sakit yaitu pelayanan yang kurang 

baik terdapat di rumah sakit kota dumai yaitu terkait aksi mogok kerja yang 

dilakukan oleh dokter-dokter, aksi mogok ini merupakan kesalahfahaman dalam 

penunjukan komite kesehatan oleh pihak Rumah sakit kota Dumai, pihak dokter 

merasa tidak dilibatkan dalam menetapkan komite Rumah sakit kota Dumai, 

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengendalian Internal Terhadap 

Persediaan Obat-obatan Pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Dumai”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana pengelolaan persediaan obat pada instalasi farmasi RSUD Kota 

Dumai? 

2. Bagaimana penerapan unsur-unsur pengendalian internal pada instalasi 

farmasi RSUD Kota Dumai? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, batasan masalah yang akan diteliti adalah yaitu 

bagaimana pengendalian internal terhadap persediaan obat-obatan yang ada di 

instalasi farmasi RSUD kota Dumai. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan persediaan obat-obatan yang ada pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Dumai. 

2. Untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur pengendalian internal terhadap 

persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan dan informasi yang berguna kepada peneliti dalam penerapan 

ilmu yang diperoleh kuliah tentang pengendalian internal terkait persediaan 

obat-obatan. 

2. Bagi akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti 

selanjutnya terkait pengendalian internal terhadap persediaan obat-obatan. 

3. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan menjadi sumber masukan akuntansi mengenai pengendalian 

internal terhadap persediaan agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat 

mengevaluasi kinerja instansi dan mengambil keputusan yang tepat mengenai 

pengendalian persediaan barang dagang dimasa mendatang. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 
BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat peneliti dan sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori 

pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan 

sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, 

jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, 

teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi 

konsep dan operasional 

 
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari 

penelitian yang telah dilakukan 

 
BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang 

menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti. 

 


