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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode, dan

ukuran-ukuran yang dikoordikasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2008). Pengendalian

Intern menjalankan tiga fungsi penting, yaitu : Pengendalian Preventif (preventif

control), pengendalian yang mencegah masalah sebelum timbul, Pengendalian

Detektif (detective control), pengendalian yang didesain untuk menemukan

masalah pengendalian yang tidak terelakkan, Pengendalian Korektif (corrective

control), pengendalian yang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta

memperbaiki dan memulihkan dari kesalahan yang dihasilkan (Marshall, 2013).

Apotik Kedamaian Farma merupakan apotik yang bergerak dalam bidang

farmasi dan obat-obatan dalam menghadapi tuntunan akan pelayanan kesehatan

yang berkualitas. Ketersediaan obat dalam memenuhi kebutuhan merupakan

acuan penting dalam industri kesehatan agar dapat dipercaya. Untuk mencapai

tahap tersebut Apotik Kedamaian Farma tentunya harus melakukan tindakan

pengamanan untuk mencegah terjadinya kerusakan, pencurian maupun tindakan

penyimpangan lainnya.

Permasalahan yang dihadapi pada Apotik Kedamaian Farma adalah

kurangnya pembaruan kartu stock obat secara otomatis yang disesuaikan

berdasarkan bukti pengeluaran obat dan bukti penerimaan obat, sehingga
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terjadinya keterlambatan pemesanan yang menimbulkan keluhan pelanggan

karena harus menunggu. Pemisahan tugas pada Apotik Kedamaian Farma telah

disusun dengan baik, namun terdapat kelemahan-kelemahan dalam pengendalian

karena belum mencerminkan adanya pemisahan fungsi penyimpanan dan fungsi

pencatatan yang berpengaruh dalam penentuan stock obat dengan mencatat setiap

adanya transaksi penerimaan obat dan pengeluaran oba yang menjumlahkan atau

mengurangi stock obat pada kartu stock obat. Kartu stock yang belum otomatis

akan berpengaruh dalam kegiatan stock opname dalam merekap data obat-obatan

pada saat melakukan pencatatan fisik untuk dicocokkan antara kartu stock obat

dengan fisik obat yang terdapat pada tempat penyimpanan obat sebagai penyajian

informasi untuk laporan kartu stock di Apotik Kedamaian Farma. Pengecekan

yang dilakukan pada saat pemeriksaan obat kadaluarsa, petugas apotek harus

mengecek setiap obat yang terdapat pada rak obat apotek maupun tempat

penyimpanan obat digudang terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena proses

dokumentasi keluar masuknya obat masih dilakukan dengan tulis tangan sehingga

berpengaruh dengan aktivitas pergudangan yaitu pengendalian expired date yang

tidak cepat diketahui pada aktivitas kegiatan pada kartu stock obat. Maka dari itu

dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengolah data stock obat secara

terkomputerisasi, tanpa harus mencatat didalam buku besar, mampu menyimpan

jutaan data, memiliki integrasi yang baik, sehingga pengolahan dan pencarian data

obat menjadi lebih baik secara waktu dan proses penyajiannya dengan

menggunakan metode First In First Out (FIFO) didalam sebuah sistem untuk

mengatur obat-obatan yang pertama kali masuk pada saat penerimaan obat, agar
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pada saat terjadinya transaksi pengeluaran obat akan dikeluarkan terlebih dahulu

serta mengelola data penerimaan obat yang datang akan disesuaikan dengan stock

obat serta pengendalian expired date pada saat penerimaan obat dari supplier dan

menginputkan semua data obat obat yang diterima beserta tanggal kadaluarsa

sehingga cepat diketahui secara otomatis obat-obat yang telah memasuki masa

kadaluarsa.

Berdasarkan kajian teori dan permasalahan yang telah diuraikan, maka

peneliti mengambil judul “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi

Pengendalian Internal Terhadap Persediaan Obat pada Apotik Kedamaian

Farma”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat

dirumuskan permasalahan, yaitu sebagai berikut :

a. Bagaimana penerapan pengendalian internal terhadap persediaan obat-

obatan pada Apotik Kedamiaan Farma ?

b. Bagaimana mengatasi keterlambatan pemesanan obat pada Apotik

Kedamaian Farma ?

c. Bagaimana memisahkan fungsi penyimpanan dan fungsi pencatatan pada

Apotik Kedamaian Farma ?
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1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah masalah yang telah diuraikan, maka penulis

membatasi permasalahan yang ada sebagai berikut :

a. Sistem ini hanya membahas tentang kartu   stock  obat  secara

otomatis.

b. Sistem ini hanya membahas tentang penerimaan obat dari supplier,

pengeluaran obat ke customer, informasi tentang detail obat, persediaan

obat yang expired date, persediaan obat minimal dan cetak laporan.

c. Penerapan pengendalian internal ini hanya di implementasikan dengan

bahasa pemrograman Borland Delphi 7.0.

d. Penyajian informasi hasil pengendalian internal untuk persediaan obat –

obatan hanya dalam bentuk kartu stock.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian yang dilakukan pada Apotik Kedamaian Farma

adalah :

a. Untuk menerapkan pengendalian internal terhadap persediaan obat pada

Apotik Kedamaian Farma.

b. Untuk mengatasi keterlambatan pemesanan obat pada Apotik Kedamaian

Farma.

c. Untuk memisahkan fungsi penyimpanan dan fungsi pencatatan pada

Apotik Kedamaian Farma.
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1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian yang dilakukan pada Apotik Kedamaian Farma

adalah :

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau pertimbangan dalam

pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kegiatan pengendalian

internal terhadap persediaan obat.

b. Setelah menggunakan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi yang cepat dan tepat mengenai data persediaan obat.

c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian

selanjutnya yang berkaitan dengan sistem informasi pengendalian internal

terhadap persediaan obat.

1.6 Keaslian Penelitian

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

a. Sistem yang dibangun dalam penelitian ini menggunakan konsep

pemrograman terstruktur.

b. Sistem yang dibangun menggunakan metode First In First Out (FIFO)

adalah metode yang mengamsusikan untuk persediaan yang pertama dibeli

maka akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga unit yang

tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi

kemudian.

c. Sistem yang dibangun Sistem yang dibangun ini untuk menerapkan

pengendalian internal terhadap persediaan obat agar mengatasi
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keterlambatan pemesanan obat dengan terdapatnya fungsi penyimpanan

dan fungsi pencatatan sehingga pengolahan data persediaan obat-obatan

menjadi lebih baik secara waktu dan proses penyajiannya.


