
Analisis Pengendalian Manajemen Persediaan Obat  

pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Daerah 

(Studi kasus pada RSUD RAA Soewondo Pati) 

 

SKRIPSI 

 

Disusun Oleh: 

Dian Listyasari 

0710233035 

 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat 

Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

MALANG 

2011 









RIWAYAT HIDUP 
 
 
Nama   : Dian Listyasari 
Tempat, tanggal lahir : Pati, 28 November 1988 
NIM   : 0710233035 
Fakultas  : Ekonomi Universitas Brawijaya 
Jurusan  : S-1 Akuntansi 
Alamat   : Randukuning - Pati 
 
Riwayat Pendidikan 
1. TK Pertiwi Pati (Tahun 1993 - 1995) 
2. SD Pati Lor 4 (Tahun 1995 - 1998) 
3. SD Pati Kidul 01 (Tahun 1998 - 2001) 
4. SMP Negeri 03 Pati (Tahun 2001 – 2004) 
5. SMA Negeri 01 Pati (Tahun 2004 – 2007) 
 
Pengalaman Organisasi 
1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Periode 2007 - 2011 
2. Anggota Formasi UB (Forum Mahasiswa Studi Inggris) Periode 2007 – 2008 
3. Anggota UABV-UB (Unit Aktivitas Bola Voli) Periode 2007 – 2011 
4. Bendahara UABV-UB (Unit Aktivitas Bola Voli) Periode 2008-2009 
5. Ketua Umum UABV-UB (Unit Aktivitas Bola Voli) Periode 2009-2010 
 
Pengalaman Kepanitiaan 
1. Sie Konsumsi untuk Buka Bersama (Buber) Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi 

Tahun 2007 
2. Sebagai Panitia dalam Unibraw Cup III (Turnamen Bola Voli Antar Mahasiswa 

se-Malang Raya) Tahun 2008  
3. Bendahara Umum Open House Universitas Brawijaya Tahun 2009 
4. Sebagai Penanggung Jawab atas Turnamen Rektor Cup VIII (Turnamen Bola 

Voli Antar Fakultas Universitas Brawijaya) Tahun 2010 
5. Sebagai Panitia dalam Olimpiade Brawijaya Tahun 2010 
6. Sebagai Penanggung Jawab atas Penyelenggaraan Open House untuk UABV-UB 

Tahun 2010 
 
Pengalaman Kerja dan Penelitian 
1. Kuliah Kerja Nyata-Profesi (KKNP) di PT. BRI Persero Tbk. Cabang Kawi – 

Malang Periode Agustus 2010 
2. Penelitian Skripsi di RSUD RAA Soewondo Pati Periode Desember 2010 – 

Januari 2011 
 



 i

KATA PENGANTAR 

  

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul 

“ANALISIS PENGENDALIAN MANAJEMEN PERSEDIAAN OBAT 

PADA INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT DAERAH (STUDI KA SUS 

PADA RSUD RAA SOEWONDO PATI)” . Penyusunan Skripsi  ini ditujukan 

untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang. 

Penelitian skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, 

dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Gugus Irianto, SE., MSA., PhD., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya. 

2. Bapak Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

3. Bapak Drs. Bambang Hariadi, SE., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang 

telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini 

sehingga dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.  

4. Ibu Dra Saleha Monoarfa M.kes, selaku Kepala Instalasi Farmasi yang telah 

memberi ijin pelaksanaan penelitian skripsi di RSUD RAA Soewondo Pati. 

5. Bapak Drs Kun Iskandar dan Bapak Drs Susanto Nugroho Apt. ASFR sebagai 

pembimbing penulis dalam pengumpulan data skripsi. 

6. Bu Menik dan Bu Indah yang telah banyak memberikan bantuan selama 

berada di tempat penelitian. 

 

 

 



 ii

7. Kedua orang tuaku, Ayahandaku Sumaryadi dan Ibundaku Eny Akustia, 

SKM., M.Kes. yang senantiasa tanpa lelah memberi kasih sayang, masukan, 

acuan dan nasehat sehingga penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana sesuai 

harapan mereka. 

8. Omy Irawan- Nia dan Vidya Oktaviana, kakak penulis, yang selalu menjadi 

motivator untuk segera lulus dan bekerja. 

9. Denny Prasetyo, yang selalu dan selalu menemani, memberikan motivasi, 

arahan dan nasehat, serta semangat agar bisa selesai tepat waktu. 

10. Fessa Laila Dilliarti, teman seperjuangan dalam bimbingan skripsi, selalu 

bersama untuk lebih maju dalam proses penyelesaian skripsi. 

11. Serta teman- teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

membantu terselesaikannya skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan 

Skripsi ini dan penelitian-penelitian selanjutnya. Akhirnya penulis berharap 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, baik penulis maupun pembaca. 

 

 

       Malang, Maret 2011 

 

 

       Penulis 

 



 iii 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR .........................................................................................  i 
DAFTAR ISI............................................. ...........................................................  iii 
DAFTAR GAMBAR...........................................................................................  v 
DAFTAR TABEL ...............................................................................................  vi 
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................  vii 
ABSTRAKSI ........................................................................................................  viii 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang........................................................... ..................................  1 
1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................  5 
1.3 Batasan Masalah...........................................................................................  5 
1.4 Tujuan Penelitian .........................................................................................  5 
1.5 Manfaat Penellitian ......................................................................................  6 
1.6 Sistematika Penulisan ..................................................................................  6 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pengertian Pengendalian ..............................................................................  9 
2.2 Pengendalian Manajemen ............................................................................  10 

2.2.1 Definisi Pengendalian Manajemen ..................................................  10 
2.2.2 Lingkungan Pengendalian Manajemen ............................................  12 

2.3 Persediaan ....................................................................................................  14 
2.3.1 Definisi Persediaan...........................................................................  14 
2.3.2 Faktor Biaya Persediaan ...................................................................  15 
2.3.3 Metode Pencatatan Persediaan .........................................................  16 
2.3.4 Metode Perhitungan Persediaan .......................................................  17 
2.3.5 Sistem Persediaan.............................................................................  19 

2.4 Pengendalian Manajemen atas Persediaan ...................................................  29 
2.5 Budaya Organisasi .......................................................................................  32 

2.5.1 Definisi Budaya Organisasi..............................................................  32 
2.5.2 Fungsi Budaya ..................................................................................  33 

2.6 Hubungan antara Pengendalian Manajemen dan Budaya Organisasi ..........  35 
 
BAB III METODE PENELITIAN 
3.1 Objek Penelitian ...........................................................................................  37 
3.2 Jenis Penelitian .............................................................................................  37 
3.3 Sumber Data .................................................................................................  37 
3.4 Metode Pengumpulan Data ..........................................................................  38 
3.5 Metode Analisis Data ...................................................................................  38 
 
 
 



 iv

BAB IV PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Rumah Sakit ...................................................................  40 

4.1.1 Sejarah Singkat RSUD RAA Soewondo Pati ..................................  40 
4.1.2 Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit ..........................  40 
4.1.3 Struktur Organisasi Rumah Sakit .....................................................  42 
4.1.4 Ketenagaan .......................................................................................  42 

4.2 Instalasi Farmasi...........................................................................................  42 
4.2.1 Falsafah dan Tujuan .........................................................................  42 
4.2.2 Tugas Pokok Instalasi Farmasi.........................................................  43 
4.2.3 Kebijakan dan Prosedur pada Instalasi Farmasi...............................  44 
4.2.4 Struktur Organisasi Instalasi Farmasi ..............................................  48 
4.2.5 Ketenagaan .......................................................................................  48 
4.2.6 Budaya Organisasi Instalasi Farmasi ...............................................  49 
4.2.7 Cakupan Pelayanan ..........................................................................  50 

4.3 Pengendalian Manajemen di Instalasi Farmasi ............................................  51 
4.3.1 Persediaan Obat dan Stok Minimal ..................................................  51 
4.3.2 Proses Akuntansi ..............................................................................  55 
4.3.3 Proses Administrasi ..........................................................................  56 
4.3.4 Proses Penyusunan Anggaran ..........................................................  57 

4.4 Evaluasi Proses Pengendalian Manajemen ..................................................  60 
4.4.1 Evaluasi Persediaan Obat dan Stok Minimal ...................................  60 
4.4.2 Evaluasi Proses Akuntansi ...............................................................  64 
4.4.3 Evaluasi Proses Administrasi ...........................................................  66 
4.4.4 Evaluasi Proses Penganggaran .........................................................  67 
4.4.5 Evaluasi Ketenagaan ........................................................................  68 
4.4.6 Evaluasi Sarana dan Prasarana .........................................................  69 

 
BAB V KESIMPULAN 
5.1 Kesimpulan ..................................................................................................  71 
5.2 Keterbatasan Penelitian ................................................................................  72 
5.3 Saran .............................................................................................................  73 
 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 



 v

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Hubungan Umum antara Fungsi Perencanaan dan Fungsi 

Pengendalian....................................................................................... 11 

Gambar 2.2 Proses Pengendalian secara Formal.................................................... 14 

Gambar 2.3 Bagaimana Bentuk Budaya Organisasi.............................................. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Kelebihan dan Kekurangan Metode Konsumsi dan Epidemiologi............23 

Tabel 2.2 Pedoman Waktu Tunggu Tingkat Persediaan Pengaman..........................31 

Tabel 4.1 Tenaga Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati.............................49 

Tabel 4.2 Jumlah Pengunjung....................................................................................50 

Tabel 4.3 Pendapatan RSUD RAA Soewondo Pati...................................................58 

Tabel 4.4 Belanja RSUD RAA Soewondo Pati.........................................................58 

Tabel 4.5 Anggaran Instalasi Farmasi Tahun 2010...................................................59 

Tabel 4.6 Pendapatan dan Belanja di Instalasi Farmasi.............................................68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Bagan Struktur Organisasi RSUD RAA Soewondo Pati 

Lampiran 2  Data Ketenagaan Rumah Sakit di RSUD RAA Soewondo Pati 

Lampiran 3 Bagan Struktur Organisasi Instalasi Farmasi RSUD RAA  

  Soewondo Pati 

Lampiran 4 Daftar Nama Pedagang Besar Farmasi (PBF) 

Lampiran 5 Sampel Data Obat (Diambil Penggunaan Terbanyak dalam 1 tahun) 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Cita- cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 

Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan  kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai 

salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkaan melalui berbagai upaya 

kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu 

yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Sejalan dengan amanat UUD RI 

tahun 1945 setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara 

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan dan fasilitas pelayanan umum 

yang layak. 

       Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian 

dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung 

penyelenggaraan upaya kesehatan. Rumah sakit merupakan sebuah institusi 

perawatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan 

tenaga ahli kesehatan lainnya.  Rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dengan berbagai kasus penyakit disebut rumah sakit umum, dan biasanya 

memiliki instalasi gawat darurat yang siaga 24 jam (unit/ instalasi darurat) untuk 

mengatasi bahaya dalam waktu secepatnya dan memberikan pertolongan pertama 



 2

 
 

pada pasien. Rumah sakit umum selain melayani pasien rawat inap juga melayani 

bagi pasien tanpa menginap atau yang disebut pelayanan rawat jalan yang dilakukan 

di poliklinik- poliklinik.  

       Upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang 

berkualitas yaitu dalam pengelolaan rumah sakit, dengan menerapkan manajemen 

pengelolaan yang baik dan professional. Kedua hal ini mutlak dilaksanakan agar 

mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta eksis dan 

unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat 

cepat, sehingga rumah sakit harus selalu melakukan perubahan kearah perbaikan. 

       Untuk menjamin pencapaian tujuan, pengelolaan rumah sakit memerlukan 

adanya pengendalian manajemen yang baik atas sumber daya yang tersedia sehingga 

tidak perlu terjadi kebocoran- kebocoran yang merugikan. Salah satu masalah yang 

terjadi yaitu pada sistem persediaan. Persediaan merupakan salah satu kunci pokok 

kegiatan operasional rumah sakit selain tenaga medis. Dalam sebuah rumah sakit, 

persediaan terdiri persediaan farmasi (obat- obatan dan alat kesehatan) dan persediaan 

non-farmasi (alat rumah tangga, alat tulis, bahan makanan,dll). 

       Pengadaan persediaan yang dilakukan oleh rumah sakit melibatkan jumlah yang 

sangat besar dalam setiap tahunnya sehingga tentu saja menyangkut jumlah 

penggunaan dana yang tidak sedikit. Selain itu, perputaran persediaan cukup tinggi, 

sehingga diperlukan sistem yang memadai dan informasi yang cukup mengenai 

tingkat harga, pilihan supplier dan kualitas persediaan yang baik.  

       Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit, yakni pelayanan obat 

merupakan bagian yang bersifat essensial karena memegang peranan penting dalam 
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kegiatan operasional rumah sakit. Pelayanan obat ini mempunyai pengaruh yang 

sangat besar pada perkembangan rumah sakit, karena untuk pelayanan obat 

membutuhkan anggaran yang sangat besar dari anggaran rumah sakit dan kebutuhan 

obat yang diperlukan harus memenuhi kebutuhan pasien dengan stok minimal 1 bulan 

untuk pemakaian.  

       Untuk mengontrol persediaan obat, rumah sakit membentuk satu divisi khusus. 

Divisi tersebut bertanggung jawab atas supply obat dari Pedagang Besar Farmasi 

(PBF) ke pasien dengan mempertimbangkan keuangan rumah sakit agar tetap dalam 

kondisi stabil. Divisi ini disebut Instalasi Farmasi, yang memegang peranan penting 

dalam kegiatan operasional rumah sakit. Selain memberikan pelayanan yang baik, 

divisi ini juga memperhatikan mutu kesehatan yang diberikan pada pasien.  

       Sistem persediaan merupakan sistem yang dirancang untuk mengatur persediaan 

mulai dari barang itu akan dipesan, diterima sampai dengan barang itu terjual ke 

tangan konsumen. Dalam rumah sakit, proses pengelolaan persediaan obat ini adalah 

suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan, pengadaan, 

penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penggunaan obat dengan 

memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia seperti tenaga, dana, sarana dan 

perangkat lunak ( metode dan tata laksana ) dalam upaya mencapai tujuan yang 

ditetapkan diberbagai unit. Oleh karena itu, keberadaan persediaan obat sangat 

penting dan perlu diperhatikan mulai dari masalah perencanaan, pengadaan, 

penerimaan, cara penyimpanan, pendistribusian, pengawasan, dan catatan di gudang.   

       Perencanaan dan pengadaan obat yang kurang tepat akan mengakibatkan 

ketidaksesuaian pada jumlah kebutuhan obat yang diperlukan, serta dapat terjadinya 
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kekosongan persediaan obat. Selain itu, dalam melakukan penyimpanan obat juga 

diperlukan perlakuan khusus. Hal ini karena dimungkinkan akan terjadi banyak risiko 

dalam penyimpanan apabila sistem penyimpanan obat ini tidak tepat. Demikian juga 

dengan penilaian dan pencatatan persediaan yang salah akan mempengaruhi harga 

pokok pendistribusian. Permasalahan lain yang sering terjadi biasanya perbedaan 

antara jumlah fisik dengan catatan yang diselenggarakan. Perbedaan ini disebabkan 

kesalahan pembukuan, pencurian atau kasus- kasus. Oleh karena itu diperlukannya 

suatu pengendalian manajemen yang baik untuk meminimalisir adanya risiko yang 

akan terjadi sehingga dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan. 

Pengendalian ini melibatkan semua aspek mulai dari obat itu direncanakan sampai 

didistribusikan kepada pasien.  

       Pengendalian manajemen merupakan rencana struktur organisasi dan semua 

metode serta kebijaksanaan yang bertujuan untuk mengamankan harta, serta menguji 

ketepatan metode yang sudah ada. Sistem pengendalian manajemen tidak hanya 

metode pengendalian bagian akuntansi dan keuangan, akan tetapi sistem 

pengendalian tersebut meliputi pengendalian terhadap anggaran analisis statistik, dan 

program- program latihan sehingga memberikan keyakinan pada pemimpin bahwa 

prosedur yang telah ditetapkan telah dijalankan dengan benar.  

       Penerapan sistem pengendalian manajemen yang baik bersifat relatif, karena 

sistem pengendalian manajemen yang diterapkan pada suatu instansi belum tentu 

akan baik dan memadai jika diterapkan pada instansi lain. Selain itu pengendalian 

manajemen harus didukung oleh adanya sistem dan prosedur yang memadai, tenaga 
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pelaksana yang penuh integritas, serta adanya pemisahan tugas yang jelas masing- 

masing bagian dan pejabat yang menanganinya.  

       Dengan demikian keberadaan sistem pengendalian manajemen adalah untuk 

media perbandingan antara rencana dan pelaksana pekerjaan sehingga target 

pekerjaan dapat dicapai dengan baik. Dari uraian tersebut maka peneliti terdorong 

untuk melakukan penelitian lebih rinci di rumah sakit daerah dengan mengambil 

judul “Analisis Pengendalian Manajemen Persediaan Obat pada Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit Daerah” (Studi Kasus pada RSUD RAA Soewondo Pati). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Rumusan masalahnya adalah “Bagaimana implikasi pengendalian manajemen 

terhadap ketersediaan obat pada instalasi farmasi di rumah sakit daerah ini?”  

 

1.3 Batasan Masalah 

       Analisis pengendalian manajemen meliputi aktivitas pengendalian, dan 

lingkungan pengendalian yang hanya dilakukan sebatas pada persediaan obat 

mengenai perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian 

obat yang terdapat pada instalasi farmasi di RSUD RAA Soewondo Pati.    

    

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implikasi pengendalian manajemen persediaan obat pada 

instalasi farmasi RSUD RAA Soewondo. 
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2. Untuk mengetahui masalah apa yang dihadapi pihak rumah sakit sehubungan 

dengan pengendalian manajemen persediaan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

• Bagi instansi terkait (rumah sakit), skripsi ini diharapkan dapat berguna sebagai 

dasar pemikiran dalam merumuskan strategi pengendalian internal dan 

memberikan masukan berupa informasi yang mungkin dapat dijadikan 

perbandingan dan pertimbangan dalam menata sistem pengendalian manajemen 

untuk masa yang akan datang. 

• Bagi peneliti, skripsi ini merupakan penerapan atas teori yang telah diperoleh 

selama kuliah. 

• Bagi pembaca, skripsi ini diharapkan dapat membantu memahami tentang 

pengendalian manajemen mengenai persediaan obat pada instalasi farmasi rumah 

sakit umum daerah. 

• Bagi pihak lain, skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat 

menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

       Skripsi ini disusun secara sistematis dan secara keseluruhan terdiri dari lima bab. 

Uraian ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab adalah sebagai berikut :   
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BAB I : PENDAHULUAN 

       Bab ini membahas mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu, 

pengendalian manajemen persediaan obat pada instalasi farmasi Rumah Sakit Daerah 

RAA Soewondo. Nantinya hasil dari penelitian ini berupa sebuah pelaporan yang 

dapat membantu dalam evaluasi kinerja manajemen rumah sakit. Rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah “Bagaimana implikasi pengendalian manajemen terhadap 

ketersediaan obat pada instalasi farmasi di rumah sakit daerah ini?”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implikasi pengendalian 

manajemen persediaan obat pada instalasi farmasi RSUD RAA Soewondo dan untuk 

mengetahui masalah yang dihadapi sehubungan dengan pengendalian manajemen 

persediaan obat. Sistematika skripsi dalam penelitian ini merupakan penguraian ide 

pokok masing-masing bab dalam penelitian ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

       Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka konsep atau teori yang melandasi 

permasalahan yang telah dirumuskan, meliputi : konsep pengendalian manajemen, 

konsep persediaan, pengendalian manajemen atas persediaan, dan budaya organisasi. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

       Bab ini menggambarkan jalannya penelitian di lapangan (RSUD RAA Soewondo 

Pati), meliputi objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan 

data dan analisa data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

       Bab ini berisi mengenai: gambaran umum RSUD RAA Soewondo; deskripsi 

hasil penelitian, pengelolaan perbekalan farmasi (obat) yang meliputi kegiatan 
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perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, 

dan pelaporan untuk menilai kinerja manajemen yaitu akuntansi, administrasi dan 

penyusunan anggarannya. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

       Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil terhadap evaluasi yang telah 

dilakukan pada bab pembahasan serta saran yang perlu diberikan kepada pihak 

Rumah Sakit.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pengendalian 

       Salah satu fungsi manajemen adalah pengendalian. Pengendalian merupakan 

bagian pokok dan proses manajemen dan merupakan bagian dari semua usaha 

manajemen dalam suatu organisasi. Untuk mengetahui dengan jelas pengertian 

auditing, maka berikut ini akan dikemukakan definisi pengauditan yang diambil dari 

beberapa sumber, yaitu : 

1. Menurut Anthony, et.al (1989:5), pengendalian adalah  

“Proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan atau 
sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam organisasi, pengendalian 
meliputi berbagai proses perencanaan dan pengendalian. Bagian yang penting 
dari proses ini berbentuk pengendalian manajemen: tindakan- tindakan yang 
dilakukan manajemen untuk mengarahkan orang, mesin, dan fungsi- fungsi 
guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi.” 

 
2. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:3), pengendalian organisasi adalah 

“Pengarahan terhadap perangkat-perangkat untuk memastikan bahwa tujuan 
organisasi dapat tercapai. Akan tetapi mengendalikan suatu organisasi adalah 
lebih sulit dibandingkan dengan yang lain. Elemen-elemen yang meliputi 
sistem pengendalian ini adalah detector (informasi mengenai apa yang 
terjadi), assesor (perbandingan ukuran standar), effector (perubahan perilaku 
jika diperlukan), dan sistem komunikasi.” 

 

       Suadi (1995:3), kemundian juga menguraikan definisi pengendalian yaitu proses 

untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya.  

       Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

merupakan usaha mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota organisasi 
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agar sesuai dengan perencanaan dan mencapai sasaran organisasi serta memperbaiki 

tindakan-tindakan yang menyimpang untuk menjamin efisiensi usaha pencapaian 

tujuan, sasaran, kebijakan dan standar organisasi atau perusahaan.  

 

2.2 Pengendalian Manajemen 

2.2.1 Definisi Pengendalian Manajemen 

       Menurut Anthony (1989:13), pengendalian manajemen adalah proses 

memotivasi, memberi semangat orang- orang yang melaksanakan kegiatan- kegiatan 

demi mencapai tujuan organisasi. Ini juga merupakan proses untuk mendeteksi dan 

mengoreksi kesalahan- kesalahan untuk kerja yang tidak disengaja, seperti pencurian 

ataupun penyalahgunaan sumber daya.  

       Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:8), pengendalian manajemen 

merupakan suatu proses yang mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi 

lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi.  

Pengendalian manajemen terdiri atas berbagai kegiatan, meliputi : 

• Merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. 

• Mengkoordinasikan aktivitas- aktivitas dari beberapa bagian organisasi. 

• Mengkomunikasikan informasi. 

• Mengevaluasi informasi. 

• Memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada. 

• Mempengaruhi orang- orang untuk mengubah perilaku mereka.  
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       Pengendalian manajemen tidak berarti mengharuskan agar semua tindakan sesuai 

dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. Rencana seperti itu didasarkan pada 

situasi yang dipercaya ada pada saat rencana tersebut diformulasikan. Jika situasi ini 

telah berubah pada waktu penerapannya, maka tindakan yang ditentukan oleh rencana 

mungkin tidak lagi sesuai.  

        Pengendalian manajemen terletak antara formulasi strategi dan pengendalian 

tugas dalam beberapa hal. Formuasi strategi memfokuskan pada jangka panjang, 

sementara pengendalian tugas memfokuskan pada kegiatan jangka pendek, sementara 

pengendalian manajemen terletak diantaranya. Formulasi strategi merupakan 

perkiraan kasar akan masa depan, pengendalian tugas menggunakan data akurat saat 

ini, dan pengendalian manajemen terletak diantaranya. Masing- masing kegiatan 

meliputi perencanaan dan pengendalian.  

Gambar 2.1 

Hubungan Umum antara Fungsi Perencanaan dan Fungsi Pengendalian 

 Aktivitas   Sifat Akhir Produk 

                                                              Tujuan, strategi, dan kebijakan 

             

                                                                Penerapan Strategi 

 

                                                              Kinerja yang efisien dan efektif 

                                                               Dari tugas- tugas individual 

Sumber : Anthony dan Govindarajan (2005:8)        

                    

Formulasi 
Strategi 

Pengendalian 
Tugas 

Pengendalian 
Manajemen 
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2.2.2 Lingkungan Pengendalian Manajemen 

       Lingkungan pengendalian manajemen menggambarkan beberapa karakteristik 

organisasi yang mempengaruhi proses pengendalian manajemen, dengan fokus utama 

pada perilaku individu dalam organisasi dan juga menggambarakan pusat-pusat 

pertanggungjawaban yang berbeda. Karakteristik organisasi dapat berupa struktur 

organisasi, keselarasan tujuan dan sistem manajemen formal dan informal. 

1. Struktur Organisasi 

Strategi suatu perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap strukturnya. 

Jenis struktur akan mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen 

organisasi. Meskipun kualitas dan ukuran organisasi itu sangat beragam, 

setidaknya organisasi bisa dikelompokkan ke dalam tiga kategori umum: 

a. Struktur fungsional, di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas 

fungsi- fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Alasan di 

balik bentuk fungsional melibatkan gagasan mengenai seorang manajer yang 

membawa pengetahuan khusus untuk mengambil keputusan yang berkaitan 

dengan fungsi spesifik.  

b. Struktur unit bisnis, di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas 

aktivitas- aktivitas dari masing- masing unit, dan unit bisnis berfungsi sebagai 

bagian yang semi-independen dari perusahaan. Bentuk organisasi unit bisnis 

dari organisasi dirancang untuk menyelesaikan masalah- masalah yang 

terdapat pada struktur fungsional. Unit bisnis bertanggung jawab untuk 

melakukan perencanaan dan koordinasi kerja dari berbagai fungsi yang 

terpisah.  
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c. Struktur matriks, di dalamnya unit- unit fungsional memiliki tanggung jawab 

ganda. Dalam organisasi matriks, manajer suatu proyek selain bertanggung 

jawab terhadap keberhasilan proyeknya, juga bertanggung jawab terhadap 

unit-unit fungsional 

2. Keselarasan Tujuan 

Manajemen senior menginginkan agar organisasi mencapai tujuan organisasi. 

Tetapi anggota individual organisasi mempunyai tujuan pribadi masing- masing 

yang tidak selalu konsisten dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, tujuan 

utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan (sejauh mungkin) 

tingkat “keselarasan tujuan” yang tinggi. Dalam proses yang sejajar dengan 

tujuan, manusia diarahkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan 

kepentingan pribadi mereka sendiri, yang sekaligus juga merupakan kepentingan 

perusahaan.  

a. Faktor Informal yang Mempengaruhi Keselarasan Tujuan 

Baik sistem formal maupun informal mempengaruhi perilaku manusia dalam 

organisasi perusahaan. Aspek- aspek yang berkaitan dengan proses informal, 

seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang melingkupi, karena 

untuk menjalankan strategi organisasi secara efektif mekanisme formal harus 

berjalan seiring dengan mekanisme informal.  

b. Faktor Formal yang Mempengaruhi Keselarasan Tujuan 

Faktor informal memiliki pengaruh besar pada efektivitas sistem pengendalian 

manajemen. Pengaruh besar lainnya adalah sistem yang bersifat formal. 

Sistem ini bisa diklasifikasikan ke dalam dua jenis : (1) sistem pengendalian 
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manajemen itu sendiri, dan (2) aturan- aturan yang meliputi pengendalian 

fisik, pengamanan sistem, sistem pengendalian tugas.  

Gambar 2.2 

Proses Pengendalian secara Formal 

 

 

                                                                             Penghargaan (umpan balik) 

                                                                                                                        Ya 

 

 

    

    Revisi                       Revisi          Tindakan koreksi                            Pengukuran                                      Tidak 

                                                                                                                                Umpan balik 

                                                                                     Komunikasi 

Sumber : Anthony dan Govindarajan (2005:117)                          

 

2.3 Persediaan 

2.3.1 Definisi Persediaan 

       Pengertian persediaan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 2009: No 14) adalah: 

1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal  

2. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan atau 

3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies), untuk digunakan di dalam 

proses produksi atau pemberian jasa 

Tujuan dan 
strategi 

Peraturan Informasi 
lainnya 

Perencanaan 
strategis 

Anggaran Kinerja pusat 
tanggung jawab 

Laporan actual 
vs rencana 

Apakah kinerja 
memuaskan? 
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       Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. 

Persediaan juga mencakup barang jadi yang telah diproduksi, atau barang dalam 

penyelesaian yang sedang diproduksi dan termasuk bahan serta perlengkapan yang 

akan digunakan dalam proses produksi.  

       Menurut Warren, et.al (2005: 452), persediaan (inventory) digunakan untuk 

mengindikasikan (1) barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam 

operasi bisnis perusahaan, dan (2) bahan yang digunakan dalam proses produksi atau 

yang disimpan untuk tujuan itu.  

      Menurut Ristono (2009: 1), persediaan adalah barang- barang yang disimpan 

untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Untuk 

persediaan produk jadi, persediaan diperlukan untuk mengantisipasi fluktuasi 

permintaan sehingga tidak terjadi lost sales (pelanggan tidak terpenuhi permintaan).  

       Dari pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahan persediaan adalah 

aktiva milik perusahaan yang akan dijual dalam kegiatan normal perusahaan, 

persediaan juga sangat berpengaruh besar dalam laporan laba- rugi di dalam suatu 

perusahaan.  

 

2.3.2 Faktor Biaya Persediaan  

       Dikarenakan persediaan merupakan salah satu faktor yang menentukan 

kelancaran produksi dan penjualan, maka persediaan harus dikelola secara tepat. 

Dalam hal ini perusahaan harus dapat menentukan jumlah persediaan optimal, 

sehingga dapat terjaga persediaan itu dan di sisi lain perusahaan dapat memperoleh 

keuntungan, karena perusahaan dapat memenuhi setiap permintaan yang datang. 
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Karena persediaan yang kurang akan sama tidak baiknya dengan persediaan yang 

berlebihan, sebab kondisi keduanya memiliki beban dan akibat masing- masing.  

       Apabila persediaan kurang, maka perusahaan tidak dapat memenuhi semua 

permintaan sehingga akibatnya pelanggan akan kecewa. Sebaliknya, bila persediaan 

berlebih, ada beberapa beban yang harus ditanggung, yaitu: 

1. Biaya penyimpanan di gudang, semakin banyak barang yang disimpan maka akan 

semakin besar biaya penyimpanannya. 

2. Risiko kerusakan barang, semakin lama barang tersimpan di gudang maka risiko 

kerusakan barang semakin tinggi. 

3. Risiko keusangan barang, barang yang tersimpan lama akan “out of date”. 

 

2.3.3 Metode Pencatatan Persediaan 

       Ada dua sistem akuntansi atau pencatatan persediaan, yakni sistem persediaan 

periodik dan sistem persediaan perpetual.  

1. Sistem Persediaan Periodik 

Menurut Warren, et.al (2005: 463) :  

“Jika perusahaan menggunakan sistem persediaan periodik, hanya pendapatan 
yang dicatat setiap kali penjualan dilakukan. Pada akhir periode akuntansi, 
perhitungan fisik dilakukan untuk menentukan biaya atau harga pokok persediaan 
dan harga pokok penjualan.  Sistem persediaan periodik biasanya digunakan oleh 
perusahaan- perusahaan yang menjual barang relatif murah. Dalam sistem ini 
tidak dilakukan pencatatan atas mutasi persediaan barang dagangan, dengan 
pertimbangan biaya pencatatan yang sangat besar. Akibatnya, untuk memperoleh 
informasi jumlah persediaan yang akan digunakan untuk menyusun laporan 
keuangan, perusahan harus melakukan perhitungan persediaan secara periodik, 
sekurang- kurangnya sekali dalam setahun.” 
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2. Sistem Persediaan Perpetual 

Menurut Warren, et.al (2005: 459) : 

“Sistem persediaan perpetual, semua kenaikan dan penurunan barang dagang 
dicatat dengan cara yang sama seperti mencatat kenaikan dan penurunan kas. 
Akun persediaan barang dagang pada awal periode akuntansi mengindikasikan 
jumlah stok pada tanggal tersebut. Dalam metode ini, pencatatan persediaan 
dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan. Saldo perkiraan 
persediaan akan menunjukkan saldo persediaan yang sebenarnya. Dengan 
demikian pada saat penyusunan laporan keuangan tidak diperlukan ayat jurnal 
penyesuaian. Pencatatan transaksi ke dalam perkiraan persediaan adalah 
berdasarkan harga pokok produksi, baik transaksi pembelian maupun penjualan. 
Walaupun sistem perpetual menyediakan data persediaan secara terus menerus 
namun tetap diperlukan perhitungan fisik yang berfungsi untuk mencocokan fisik 
dengan catatan buku.”  

 

2.3.4 Metode Perhitungan Persediaan 

Metode pencatatan nilai persediaan adalah sebagai berikut: 

1. Metode FIFO 

Sebagian besar perusahaan mengeluarkan barang sesuai dengan urutan 

pembeliannya. Hal ini terutama untuk barang- barang yang tidak tahan lama dan 

produk- produk yang modenya cepat berubah. Metode first-in, first-out (FIFO) 

dikatakan konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang dagang. Dalam hal 

ini metode FIFO memberikan hasil yang sama dengan yang diperoleh melalui 

pengidentifikasian biaya khusus setiap barang yang dijual dan yang ada dalam 

persediaan. Dengan metode FIFO, biaya dimasukkan dalam harga pokok 

penjualan sesuai dengan urutan terjadinya. Dari penjelasan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa metode penetapan harga pokok persediaan didasarkan atas 

anggapan barang- barang yang dibeli pertama merupakan barang yang akan dijual 
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pertama kali dan metode ini yang digunakan oleh rumah sakit dalam pengelolaan 

persediaan obat. 

2. Metode LIFO 

Jika sebuah perusahaan menggunakan metode last-in, first-out (LIFO) dalam 

sistem persediaan, maka biaya dari unit yang dijual merupakan biaya pembelian 

paling akhir. Pada saat perusahaan menggunakan metode LIFO, buku besar 

perusahaan kadang- kadang dicatat hanya dalam unit barang. Unit- unit tersebut 

dikonversikan menjadi nilai uang ketika laporan keuangan dibuat pada akhir 

periode. Dengan menggunakan LIFO, biaya dari unit yang dijual merupakan 

biaya pembelian paling akhir. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

metode penetapan harga pokok persediaan yang didasarkan atas anggapan barang- 

barang terakhir dibeli yang akan dijual pertama kali. 

3. Rata- Rata Tertimbangan (Average)  

Apabila metode biaya rata- rata digunakan, biaya- biaya dibandingkan terhadap 

pendapatan sesuai dengan rata- rata per unit harga pokok penjualan. Biaya rata- 

rata tertimbang per unit yang sama digunakan dalam menentukan biaya 

persediaan barang dagang pada akhir periode. Bagi perusahaan yang persediaanya 

berasal dari berbagai pembelian unit- unit yang identik, metode rata- rata akan 

mendekati arus fisik barang. Dengan demikian, metode penetapan harga pokok 

persediaan dimana dianggap bahwa harga pokok rata- rata dari barang yang 

tersedia dijual akan digunakan untuk menilai harga pokok yang dijual dan yang 

terdapat dalam persediaan.  
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       Dari ketiga metode penilaian persediaan di atas dapat dipertimbangkan untuk 

digunakan dan dipilih salah satunya secara konsisten. Dalam situasi harga stabil 

ketiga metode penilaian akan menghasilkan nilai yang sama, tetapi dalam harga 

inflasi akan menghasilkan nilai yang berbeda.  

 

2.3.5 Sistem Persediaan 

       Sistem persediaan yang akan dibahas yakni sistem persediaan farmasi rumah 

sakit yang berupa obat- obatan. Secara umum, kegiatan sistem persediaan obat ini 

meliputi aktivitas perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan 

pendistribusian. (Depkes, 1990:12) 

1. Perencanaan Persediaan Obat 

Perencanaan adalah suatu proses kegiatan seleksi obat dan menentukan jumlah 

obat dalam rangka pengadaan.  

Tujuan dari perencanaan obat ini adalah untuk mendapatkan : 

- Jenis dan jumlah obat yang tepat sesuai kebutuhan 

- Menghindari terjadinya kekosongan obat 

- Meningkatkan penggunaan obat secara rasional 

- Meningkatkan efisiensi penggunaan obat 

Kegiatan pokok dalam perencanaan pengadaan obat adalah sebagai berikut : 

a) Pemilihan obat yang akan dibeli 

(1) Pemilihan jenis obat 

Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan RI No 

125/Menkes/SK/II/1988 tentang dafatr obat esensial Nasional 1987 dan 
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Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalm Negeri No 

394/MenKes/SK/VII/1981 dan No 196 tahun 1981 tentang pengadaan 

obat untuk unit pelayanan kesehatan, maka pengadaan dan penggunaan 

obat- obatan di rumah sakit harus sesuai dengan jenis obat yang terdapat 

dalam daftar obat esensial nasional 1987. 

(2) Kriteria pemilihan  

Idealnya memilih obat dilakukan setelah mengetahui gambaran pola 

penyakit di wilayah kerja masing- masing, karakteristik pasien yang 

dilayani maupun tenaga kesehatan yang melayani pasien. Selanjutnya 

informasi yang perlu diperhatikan dalam memilih obat antara lain: 

- Obat/ daftar obat yang tersedia 

- Masalah logistik 

- Harga Obat 

- Pola penggunaan obat 

Petugas yang bertanggung jawab untuk memilih obat harus 

memperhatikan data tersebut di atas. 

(3) Proses memilih jenis obat 

Ada beberapa cara memilih obat, ada yang dilakukan oleh seorang 

petugas, ada yang dilakukan oleh suatu komite yang khusus dibentuk 

untuk melaksanakan pemilihan obat. Cara yang banyak dipakai yaitu 

dibentuknya suatu komite yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu antara 

lain: dokter, perawat, apoteker, asisten apoteker, petugas administrasi, 

petugas kesehatan lainnya. Komite ini ditugaskan untuk memilih obat dan 
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mengevaluasi daftar obat. Keuntungan dibentuknya suatu komite adalah 

untuk mencegah keputusan yang sifatnya subjektif. 

(4) Obat generik 

Penggunaan berbagai nama dagang dipasaran selama ini menimbulkan 

persaingan- persaingan yang semakin ketat yang mengarah ke kegiatan- 

kegiatan promosi yang tidak etis dan menimbulkan beban tambahan pada 

harga obat yang harus ditanggung oleh konsumen. Sebagai akibat dari 

usaha promosi pabrik farmasi, pasar obat lebih berorientasi pada nama 

dagang dengan biaya promosi sebagai salah satu komponen pembentuk 

harga yang relatif cukup besar. Dengan demikian persaingan pabrik 

farmasi cenderung meningkatkan biaya promosi dengan akibat harga obat 

menjadi mahal. Obat dengan nama resmi yang telah ditetapkan lazimnya 

disebut obat generik. Sedangkan obat yang menggunakan nama dagang 

yaitu pemberian pabrik yang membuatnya disebut obat nama dagang, 

selanjutnya disebut obat paten.  

(5) Memilih bentuk obat 

Obat tersedia dalam berbagai bentuk obat. Bentuk obat yang berbeda 

mempunyai harga yang berbeda. Apabila dalam pengadaan obat dipilih 

obat- obat yang harganya mahal karena bentuk obat, maka jumlah obat 

yang diperoleh akan lebih sedikit dibandingkan apabila memilih obat yang 

sama dengan bentuk obat yang lebih murah. Dengan kata lain 

menggunakan obat dengan bentuk obat yang mahal dimana tersedia 

bentuk obat yang lebih murah akan menghamburkan dana yang terbatas. 
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b) Menentukan jumlah obat 

Untuk menentukan jumlah obat diperlukan data dan informasi yang lengkap, 

akurat, dan dapat dipercaya. Pengadministrasian, pencatatan, dan pengelolaan 

data diarahkan untuk mendukung pengelolaan yang dititik beratkan pada 

aspek dinamika logistik obat. Sejalan dengan pendekatan ini, pencatatan, 

pelaporan dan pengolahan data obat yang berkaitan dengan perencanaan, 

diarahkan untuk mendukung metode perhitungan kebutuhan obat.  

Menentukan kebutuhan obat merupakan tantangan yang berat yang harus 

dihadapi oleh dokter, apoteker, atau staf pengelola obat dimana penggunaan 

obat yang belum rasional terus berlangsung. Masalah kekosongan obat atau 

kelebihan obat dapat terjadi apabila informasi semata- mata hanya 

berdasarkan informasi yang teoritis kebutuhan pengobatan.  

Tidak ada cara yang terbaik untuk menentukan kebutuhan obat. Pendekatan 

dapat dilakukan berdasarkan informasi obatnya, informasi dari segi pelayanan 

kesehatannya, tujuan estimasi dan kebiasaan suplai obatnya. Metode untuk 

menyusun perkiraan kebutuhan obat di tiap unit pelayanan kesehatan, 

lazimnya digunakan : 

- Metode konsumsi, metode konsumsi ini didasarkan atas analisa data 

konsumsi obat tahun sebelumnya. Metode konsumsi inilah yang 

digunakan rumah sakit untuk menentukan perencanaan kebutuhan obat. 

Langkah pelaksanaan perhitungan rencana kebutuhan obat menurut pola 

konsumsi adalah sebagai berikut : 

� Pengumpulan dan pengolahan data 
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� Analisa data untuk informasi dan evaluasi 

� Perhitungan perkiraan kebutuhan obat 

� Penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana 

- Metode epidemiologi, metode epidemiologi ini didasarkan pada data 

jumlah kunjungan, frekuensi penyakit dan standar pengobatan yang ada. 

       Metode konsumsi dan metode epidemiologi ini mempunyai kelebihan dan 

kekurangan, namun kedua- duanya dapat dipakai bersamaan agar hasilnya 

dapat diperbandingkan dan disesuaikan dengan jumlah alokasi dana yang 

tersedia. Kelebihan dan kekurangan kedua metode tersebut adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 

Kelebihan dan Kekurangan  

Metode Konsumsi dan Epidemiologi  

Kelebihan Kekurangan 

� Metode Konsumsi 

- Data konsumsi akurat – metode 
paling mudah 

 

- Tidak memerlukan data 
epidemiologi maupun standar 
pengobatan 

- Bila data konsumsi lengkap, pola 
preskripsi tidak berubah dan 
kebutuhan relatif konstan maka 
kemungkinan kekurangan atau 
kelebihan obat sangat kecil 

 

 

� Metode Konsumsi 

- Data konsumsi, data obat dan data 
jumlah kontak pasien yang dapat 
diandalkan mungkin sulit diperoleh. 

- Tidak dapat dijadikan dasar dalam 
mengkaji penggunaan obat dan 
perbaikan preskripsi 

- Tidak dapat diandalkan jika terjadi 
kekurangan stok obat lebih dari 3 
bulan, obat yang berlebih atau 
adanya kehilangan 

- Tidak memerlukan pencatatan data 
morbiditas yang baik 
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� Metode Epidemiologi 

- Perkiraan kebutuhan yang mendekati 
kebenaran 

- Dapat digunakan pada program- 
program yang baru 

 

- Standar pengobatan dapat 
mendukung usaha memperbaiki pola 
penggunaan obat. 

� Metode Epidemiologi 

- Membutuhkan waktu dan tenaga 
yang terampil 

- Data penyakit sulit diperoleh secara 
pasti dan kemungkinan terdapat 
penyakit yang tidak termasuk dalam 
daftar/ tidak melapor 

- Memerlukan sistem pencatatan dan 
pelaporan 

- Pola penyakit dan pola preskripsi 
tidak selalu sama 

- Dapat terjadi kekurangan obat karena 
ada wabah atau kebutuhan insidentil 
tidak terpenuhi 

- Variasi obat terlalu luas 

Sumber : Depkes RI (1990: 29) 

2. Pengadaan Persediaan Obat 

Pengadaan adalah suatu proses untuk pengadaan obat yang dibutuhkan di unit 

pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah tersedianya obat dengan jenis dan jumlah 

yang tepat dengan mutu yang tinggi dan dapat diperoleh pada waktu yang tepat.  

Pengadaan ini merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah 

direncanakan dan disetujui, melalui : 

a) Pemilihan metode pengadaan: 

- Secara tender (Oleh panitia pembelian barang farmasi), penunjukkan 

langsung dibawah Rp. 500.000.000, pemilihan langsung antara Rp. 

500.000.000 – Rp. 1.000.000.000, dan lelang untuk Rp. 1.000.000.000 ke 

atas. 
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- Secara langsung dari pabrik/ distributor/ pedagang besar farmasi/ rekanan. 

Cara ini yang digunakan oleh rumah sakit untuk melakukan pengadaan 

sediaan farmasi (obat) yang pembeliannya di bawah Rp. 50.000.000 

Selain melakukan pemilihan metode pengadaan, pihak instalasi farmasi juga 

melakukan produksi/ pembuatan sediaan farmasi yakni produksi steril dan 

produksi non steril. 

b) Pemilihan pemasok 

Pemilihan pemasok secara hati- hati adalah penting karena dapat 

mempengaruhi baik kualitas maupun biaya obat yang dibutuhkan 

c) Pemantauan status pesanan 

� Pemantauan status pesanan bertujuan untuk mempercepat pengiriman 

sehingga efisiensi suplai dapat ditingkatkan. 

� Pemantauan dimana obat- obatan yang sangat esensial perlu mendapatkan 

prioritas yang lebih besar dalam pemantauan.  

� Pesanan yang terlambat perlu segera ditangani. 

� Pemantauan status pesanan juga dapat dilakukan dengan menggunakan 

suatu daftar atau bagan, antara lain: nama obat dan satuan kemasan, jumlah 

obat, obat- obatan yang sudah diterima, dan obat- obatan yang belum 

diterima. 

d) Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan obat 

Waktu pengadaan dan waktu kedatangan obat dari berbagai sumber anggaran 

perlu ditetapkan atau diusulkan berdasarkan hasil analisa data : sisa stok, 
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jumlah obat yang akan diterima sampai dengan akhir tahun anggaran, 

frekuensi pemakaian, dan waktu tunggu. 

3. Penerimaan obat 

Penerimaan obat adalah suatu rangkaian kegiatan dalam menerima obat- obat baik 

dari pemasok atau dari unit pelayanan kesehatan kepada unit pelayanan kesehatan 

lainnya dalam rangka memenuhi pesanan/ permintaan obat dari yang 

bersangkutan. Tujuannya adalah obat yang diterima baik jenis dan jumlahnya 

sesuai dengan dokumen yang menyertainya. Kegiatan penerimaan: 

a. Penyusunan rencana pemasukan barang 

Berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Kantor/ satuan kerja mengenai akan 

datangnya obat- obatan dari pemasok, maka disusun rencana pemasukan obat, 

personil, peralatan dan tempat penyimpanan. 

b. Berita acara dan penerimaan obat 

Obat- obatan yang diterima dibuatkan berita acara penerimaan obat sesuai 

dengan hasil pemeriksaan. Selain itu juga dibuatan berita acara pemeriksaan 

penerimaan obat adalah dokumen tanda bukti pemeriksaan pada penerimaan 

obat yang mencantumkan tanggal penerimaan, jenis keadaan, banyaknya, 

sumber dan lain- lain yang bersangkut paut dengan obat tersebut. 

c. Untuk obat- obatan yang tidak memenuhi syarat baik dari segi mutu, tanggal 

daluarsa, jumlah isi dalam satuan kemasan diajukan klaim. 
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d. Pencatatan harian penerimaan obat. 

Obat- obatan yang telah diterima dan diperiksa harus segera dicatat dan 

dibukukan pada buku harian penerimaan obat mengenai data obat dan 

dokumen obat tersebut.  

4. Penyimpanan persediaan obat 

Penyimpanan adalah suatu kegiatan pengamanan dengan cara menempatkan obat- 

obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman.  

Tujuan penyimpanan obat- obatan adalah untuk : 

- Memelihara mutu obat 

- Menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab 

- Menjaga kelangsungan persediaan 

- Memudahkan pencairan dan pengawasan 

Kegiatan penyimpanan : 

Kegiatan penyimpanan merupakan mata rantai yang penting dalam proses 

pengelolaan obat. Upaya- upaya yang dilakukan pada seluruh rangkaian 

pengelolaan obat akan sia- sia kalau penyimpanan obat tidak dilaksanakan dengan 

baik. Kegiatan penyimpanan obat meliputi : 

a. Pengaturan tata ruang dan penyusunan stok obat 

Untuk mendapatkan kemudahan dalam penyimpanan,  penyusunan, pencairan 

dan pengawasan obat- obat, maka diperlukan pengaturan tata ruang gudang 

dengan baik.  
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b. Pengamatan mutu obat 

Mutu obat yang disimpan di gudang dapat mengalami perubahan baik karena 

faktor fisik maupun kimiawi. Perubahan mutu obat dapat diamati secara 

visual. Tanda- tanda perubahan mutu obat adalah sebagai berikut : 

(1) Tablet : Terjadi perubahan warna, bau atau rasa, kerusakan berupa noda, 

berbintik- bintik lubang, pecah, kaleng atau botol rusak sehingga dapat  

mempengaruhi mutu obat. 

(2) Kapsul : Perubahan warna isi kapsul, kapsul terbuka, kosong, rusak atau 

melekat satu dengan yang lain. 

(3) Tablet salut : Pecah- pecah, basah dan lengket satu sama yang lain, kaleng 

atau botol rusak sehingga menimbulkan kelainan fisik. 

(4) Cairan : Menjadi keruh atau timbul endapan, konsistensi berubah, warna 

atau rasa berubah, botol rusak atau bocor. 

(5) Salep : Warna berubah, pot rusak atau bocor. 

(6) Injeksi : Kebocoran wadah (vial, ampul), terdapat partikel asing pada 

serbuk injeksi, larutan yang seharusnya kering tampak keruh atau ada 

endapan, warna larutan berubah 

c. Pencatatan stok obat 

Pencatatan stok obat yakni dalam kartu persediaan yang terletak di gudang 

farmasi. Kartu stok ini berguna untuk mengetahui seberapa banyak persediaan 

obat yang ada di gudang dan untuk mencegah terjadinya kecurangan. 
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5. Pendistribusian obat 

Distribusi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan 

pengiriman obat- obatan yang bermutu dari gudang obat secara merata dan teratur 

untuk memenuhi pesanan atau permintaan unit- unit pelayanan kesehatan. 

Tujuanya adalah (1) Terlaksananya penyebaran obat secara merata, teratur dan 

dapat diperoleh pada saat dibutuhkan, (2) Terjaminnya mutu dan keabsahan obat 

serta ketepatan, kerasionalan dan efisiensi penggunaan obat.  

 

2.4 Pengendalian Manajemen atas Persediaan  

       Pengendalian pengadaan persediaan perlu diperhatikan karena berkaitan 

langsung dengan biaya yang harus ditanggung perusahaan sebagai akibat adanya 

persediaan. Oleh sebab itu, persediaan yang ada harus seimbang dengan kebutuhan, 

karena persediaan yang terlalu banyak akan mengakibatkan perusahaan menanggung 

risiko kerusakan dan biaya penyimpanan yang tinggi di samping biaya investasi yang 

besar. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pengendalian 

persediaan merupakan suatu usaha memonitor dan menentukan tingkat komposisi 

bahan yang optimal dalam menunjang kelancaran dan efektivitas serta efisiensi dalam 

kegiatan perusahaan. Pengendalian manajemen atas persediaan adalah sangat penting 

karena: 

a. Persediaan adalah suatu aktiva yang signifikan dan pada kebanyakan perusahaan 

biasanya persediaan merupakan unsur yang terbesar dalam aktiva. 
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b. Persediaan berkaitan dengan kegiatan utama dalam perusahaan dagang dan 

perusahaan manufaktur. 

c. Kesalahan dalam menentukan biaya persediaan dapat menyebabkan kesalahan 

dalam menyajikan laporan keuangan. 

d. Persediaan secara fisik harus dilindungi dari risiko- risiko seperti kebakaran, 

pencurian juga kecurangan. 

       Tujuan pengendalian manajemen terhadap persediaan adalah untuk memastikan 

bahwa persediaan diamankan dan dilaporkan secara benar dalam laporan keuangan. 

Pengendalian manajemen dapat bersifat preventif maupun detektif. Pengendalian 

preventif dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan. Pengendalian detektif 

dirancang untuk mendeteksi setiap kesalahan yang terjadi.  

       Pengendalian persediaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memastikan 

tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah 

ditetapkan. Masalah utama dalam pengendalian persediaan adalah bagaimana 

menjaga keseimbangan antara besarnya manfaat yang diperoleh dari penyediaan obat 

dengan biaya yang dikeluarkan.  

       Pengendalian persediaan dilakukan melalui pengadaan dan pendistribusian obat 

dan ditunjang dengan kegiatan pencatatan dan pelaporan. Tujuannya adalah 

tersedianya obat- obatan dalam jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan pada tempat 

dan waktu yang tepat secara berdaya guna dan berhasil guna.  

Manfaat adanya persediaan adalah : 

- Ketidakpastian suplai obat dapat dihindarkan 

- Adanya potongan harga karena pembelian dilakukan dalam jumlah besar. 
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- Fluktuasi harga dapat dihindari 

- Kemungkinan terjadinya stok kosong dapat dikurangi melalui penyediaan stok 

pengaman. 

       Kerugian adanya persediaan adalah diperlukan biaya persediaan dan biaya 

modal, lalu adanya biaya penyimpanan, dan kemungkinan adanya obat- obatan yang 

rusak, kadaluarsa. Persediaan minimum dapat berfungsi sebagai persediaan 

penyangga. Persediaan penyangga diperlukan untuk menghindari terjadinya 

kekosongan obat karena ketidakpastiani pemakaian. Besarnya persediaan pengaman 

dapat ditentukan dengan berbagai cara antara lain sebagai pedoman dapat digunakan 

waktu tunggu sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Pedoman Waktu Tunggu Tingkat Persediaan Pengaman 

Waktu Tunggu Stok Pengaman 

1 bulan 

2 bulan 

3 bulan 

4 bulan 

6 bulan 

8 bulan 

12 bulan 

2 minggu pemakaian 

4 minggu pemakaian 

5 minggu pemakaian 

6 minggu pemakaian 

8 minggu pemakaian 

9 minggu pemakaian 

12 minggu pemakaian 

Sumber : Depkes RI (1990: 63) 
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2.5 Budaya Organisasi 

2.5.1 Definisi Budaya Organisasi 

       Menurut Robbins (2006:721), budaya organisasi adalah sistem makna bersama 

yang dianut oleh anggota- anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi- 

organisasi yang lain.  

       Adapun berikut tujuh karakteristik primer mengenai hakikat budaya organisasi. 

1. Inovasi dan pengambilan risiko. Sejauh mana para karyawan didorong agar 

inovatif dan mengambil risiko. 

2. Perhatian terhadap detail. Sejauh mana para karyawan diharapkan 

memperlihatkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. 

3. Orientasi hasil. Sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil 

bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil itu.  

4. Orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan dampak 

hasil- hasil pada orang- orang di dalam organisasi itu. 

5. Orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan berdasar tim, bukan 

berdasar individu. 

6. Keagresifan. Sejauh mana orang- orang itu agresif dan kompetitif bukannya 

santai- santai. 

7. Kemantapan. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya 

status quo bukannya pertumbuhan. 
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2.5.2 Fungsi Budaya 

       Budaya menjalankan sejumlah fungsi di dalam organisasi. Pertama, budaya 

mempunyai peran menetapkan tapal batas, artinya budaya menciptakan pembedaan 

yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. Kedua, budaya memberikan rasa 

identitas ke anggota- anggota organisasi. Ketiga, budaya mempermudah timbulnya 

komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri pribadi seseorang. 

Keempat, budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya merupakan 

perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan 

standar- standar yang tepat mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh 

para karyawan. Akhirnya, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan 

mekanisme pengendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para 

karyawan.  

       Fungsi budaya organisasi manajemen dapat menerapkan bagaimana sistem 

budaya organisasi yang baik bagi perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah 

bagi perusahaan tersebut sehingga dapat tercapai tujuannya. 

       Tiga kekuatan yang memainkan bagian sangat penting dalam mempertahankan 

budaya adalah sebagai berikut: 

• Praktik Seleksi. Tujuan dari proses seleksi adalah mengidentifikasi dan 

mempekerjakan individu- individu yang mepunyai pengetahuan, keterampilan, 

dan kemampuan melakukan pekerjaan dengan sukses di dalam organisasi itu. 

• Tindakan Manajemen Puncak. Tindakan manajemen puncak juga mempunyai 

dampak besar pada budaya organisasi. Lewat apa yang mereka katakan dan 
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bagaimana mereka berperilaku, eksekitif senior menegakkan norma- norma yang 

mengalir ke bawah sepanjang organisasi.  

• Metode Sosialisasi. Tidak peduli betapa baik yang telah dilakukan organisasi itu 

dalam perekrutan dan seleksi, karyawan baru tidak sepenuhya teridoktrinasi oleh 

budaya organisasi itu. Oleh karena itu, organisasi akan membantu karyawan baru 

menyesuaikan diri dengan budayanya. Proses penyesuaian ini disebut sosialisasi. 

 

Gambar 2.3 

Bagaimana Bentuk Budaya Organisasi  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Robbins (2006: 734) 

 

       Budaya asli diturunkan dari filsafat pendirinya. Selanjutnya budaya ini sangat 

mempengaruhi kriteria yang digunakan dalam mempekerjakan karyawan. Tindakan 

manajemen puncak dewasa ini menentukan iklim umum perilaku yang dapat diterima 

dan yang tidak. Bagaimana cara mensosialisasikan karyawan akan tergantung, pada 

tingkat sukses yang dicapai dalam mencocokkan nilai- nilai karyawan baru dengan 
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nilai- nilai organisasi dalam proses seleksi dan juga pada kelebih-sukaan manajemen 

puncak akan metode- metode sosialisasi.  

       Proses penciptaan budaya terjadi dalam tiga cara. Pertama, para pendiri hanya 

mempekerjakan dan mempertahankan karyawan yang berpikir dan merasakan cara 

yang mereka tempuh. Kedua, mereka mengindoktrinasikan dan mensosialisasikan 

para karyawan ini dengan cara berpikir dan cara berperasaan mereka. Dan akhirnya 

perilaku pendiri itu sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan 

mengidentifikasikan diri dengan mereka dan oleh karenanya menginternalisasikan 

keyakinan, nilai, dan asumsi. Bila organisasi berhasil, visi pendiri menjadi terlihat 

sebagai penentu utama keberhasilan. Pada titik ini, keseluruhan kepribadian pendiri 

menjadi tertanam ke dalam budaya organisasi.  

 

2.6 Hubungan Antara Pengendalian Manajemen dan Budaya Organisasi 

       Konsep awal dari pengendalian manajemen adalah mempengaruhi perilaku 

manusia. Pengendalian manajemen yang baik akan mempengaruhi perilaku 

sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras; artinya tindakan- tindakan 

individu yang dilakukan untuk meraih tujuan- tujuan pribadi juga akan membantu 

untuk mencapai tujuan- tujuan organisasi.  

       Manajer melaksanakan aktivitas-aktivitas penyusunan jangka panjang maupun 

jangka pendek, pengorganisasian sumber-sumber daya perusahaan, pengarahan 

karyawan, dan pengendalian kegiatan perusahaan melalui mekanisme formal dan 

informal. Keseluruhan aktivitas manajemen tersebut dapat diringkas dalam sebuah 

model yang disebut sebagai siklus perencanaan dan pengendalian. 
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       Manajer harus memiliki kemampuan untuk memotivasi dan mengarahkan 

karyawan secara efektif. Karyawan selalu dilibatkan karena manajer tidak dapat lepas 

dari para karyawan yang bekerja membantu manajer dalam mencapai tujuan 

organisasi. Motivasi tersebut merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perilaku 

manusia. Oleh karena itu, manajer perlu memahami orang- orang yang berperilaku 

tertentu agar dapat mempergunakannya untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan 

organisasi. Selanjutnya apabila rencana telah ditetapkan dilakukan analisis untuk 

dijadikan sebagai rekomendasi tahap selanjutnya. 

       Pada tahap perencanaan dan pengendalian inilah peran dari budaya sebuah rumah 

sakit ini sebagai sosial kontrol. Secara formal, instalasi farmasi pada RSUD RAA 

Soewondo ini menggunakan perencanaan, pengadaan- penerimaan, penyimpanan 

sampai dengan tahap pendistribusian sebagai pengendalian manajemen terhadap 

rencana yang dipilih. Sedangkan secara informal, dilakukan dengan budaya rumah 

sakit tersebut yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mengelola 

persediaan farmasi secara profesional, memupuk rasa tanggung jawab atas komitmen 

yang telah ditetapkan. 

       Adanya budaya perusahaan tersebut karyawan dapat menemukan tuntutan 

perilaku yang semestinya dan perilaku yang tidak semestinya di instalasi farmasi 

rumah sakit ini. Dengan adanya pengendalian formal dan informal ini maka instalasi 

farmasi RSUD RAA Soewondo ini dapat mencapai tujuan sesuai dengan sasaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

       Objek penelitian difokuskan hanya pada pembatasan permasalahan yang telah 

diuraikan. Penelitian ini difokuskan pada pengendalian manajemen terhadap 

ketersediaan obat yang membahas mengenai perencanaan, pengadaan, penerimaan, 

penyimpanan, dan pendistribusian obat serta mengenai budaya organisasi yang 

terdapat pada instalasi farmasi di RSUD RAA Soewondo Pati.   

 

3.2 Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang dipergunakan pada penulisan skripsi ini yaitu studi kasus 

pada rumah sakit daerah. Studi kasus merupakan pengujian secara intensif dan rinci 

terhadap suatu latar belakang dan kondisi instansi yang terkait, dengan cara yang 

sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan 

pelaporan hasilnya. Studi kasus ini menggunakan bukti baik yang bersifat kualitatif 

maupun kuantitatif.  

 

3.3 Sumber Data 

1. Data Primer  

Data yang diperoleh secara langsung dari RSUD RAA Soewondo Pati dimana 

peneliti melakukan penelitian. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan 

observasi dengan pihak- pihak yang terlibat di dalam instalasi farmasi. 
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2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan literature yang terkait serta data 

yang diperoleh dengan catatan- catatan 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Melakukan kunjungan dan pengamatan langsung ke RSUD RAA Soewondo Pati 

dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan rumah sakit 

secara umum termasuk sejarah perusahaan dan kondisi rumah sakit saat ini. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sumber informasi yang digunakan sebagai literature 

(studi pustaka) untuk memperoleh landasan teori dalam penulisan skripsi. Sumber 

dokumentasi yang digunakan relevan dengan masalah yang akan dibahas. 

3. Penelitian Lapangan 

Tahapan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap 

objek yang diteliti dengan menggunakan teknik wawancara. Informasi ini 

dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan 

beberapa pihak yang terkait dengan bagian persediaan obat di instalasi farmasi 

RSUD RAA Soewondo. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

       Metode analisis data yang penulis pergunakan dalam skripsi ini adalah metode 

deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus, dimana data dan informasi yang 
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diperoleh, dianalisis, dan diolah untuk proses lebih lanjut dengan dasar teori yang 

telah dipelajari guna mengetahui pengendalian manajemen yang ada di instalasi 

farmasi dan mengetahui hubungan antara pengendalian manajemen dengan budaya 

organisasi yang terdapat di instalasi farmasi RSUD RAA Soewondo Pati. Metode 

analisis data yang digunakan meliputi langkah- langkah sebagai berikut:  

1. Melakukan analisa terhadap pengendalian manajemen yang direncanakan atas 

persediaan obat mengenai perencaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan 

pendistribusian obat dan membandingkan dengan kasus nyata di dalam rumah 

sakit tersebut. 

2. Melakukan analisa adanya pengaruh pengendalian manajemen dengan budaya 

organisasi yang telah ada di rumah sakit tersebut khususnya di instalasi farmasi. 

3. Mengidentifikasi kelemahan dan memberikan saran untuk perbaikan terhadap 

kelemahan yang telah ditemukan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Rumah Sakit 

4.1.1 Sejarah Singkat RSUD RAA Soewondo Pati 

       RSUD RAA Soewondo Pati dibangun mulai tahun 1932, sumber dana 

pembangunan berasal dari Bupati Pati (RAA Soewondo), Sekretaris Daerah (Aris 

Munandar), Penasehat Rumah Sakit (dr.Beerfoed) dan sumbangan masyarakat. 

Sejarah nama rumah sakit sebelum menjadi RSUD RAA Soewondo ini mengalami 

banyak sekali perubahan yaitu dari tahun 1934 sampai dengan tahun 1940 bernama 

Rumah Sakit “MARDI OESODO” Pati. Lalu pada tahun 1940 sampai 1942 terjadi 

perubahan nama yaitu Rumah Sakit “SOEWONDO ZIAKEN HUIS” Pati dan tahun 

tahun 1942-1945 berganti nama Rumah Sakit “PATI KEN BYOIN”. Tahun 1945-

1959 berubah lagi menjadi Rumah Sakit Umum “SOEWONDO” Pati dan pada tahun 

1960-1965 Rumah Sakit Umum DASWATI II Pati. Selanjutnya tahun 1965 sampai 

dengan tahun 1972 berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum Kab. Pati, setelah itu 

sampai tahun 2000 bernama Rumah Sakit Umum RAA Soewondo Kab Pati. Tahun 

2000 sampai tahun 2009 bernama Badan RSD RAA Soewondo Pati. Terakhir dan 

sampai sekarang rumah sakit ini bernama RSUD RAA Soewondo Pati 

 

4.1.2 Visi, Misi, Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit 

       Visi RSUD RAA Soewondo Pati ini adalah menjadi pusat pelayanan kesehatan 

terbaik di wilayah Pati, yang menjadi tumpuan dan kebanggaan masyarakat serta 
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karyawan tahun 2015. Sedangkan untuk misinya yaitu memberikan pelayanan yang 

bermutu, profesional, terjangkau serta dijiwai moral dan etika demi kepuasan 

maasyarakat. 

       Rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya 

kesehatan. Adapun tujuan dari rumah sakit ini adalah untuk mempermudah akses 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu juga untuk 

memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan 

rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit, meningkatkan mutu dan 

mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, dan memberikan kepastian hukum 

kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit. 

RSUD RAA Soewondo Pati merupakan lembaga teknis daerah, yang dipimpin oleh 

seorang direktur secara teknis medis dan operasional bertanggung jawab kepada 

Bupati Kepala Daerah. 

       Tugas pokok RSUD RAA Soewondo Pati adalah membantu Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan melalui upaya kegiatan 

peningkatan, pencegahan, penyembahan dan pemulihan kesehatan serta 

melaksanakan upaya rujukan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, RSUD 

mempunyai fungsi, yaitu menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan 

kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, pemeliharaan dan 

peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna 

tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis, menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam 

pemberian pelayanan kesehatan, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan 
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serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan 

kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi Rumah Sakit 

       Struktur organisasi dibuat untuk mempermudah aktivitas kelancaran rumah sakit. 

Pengorganisasian berarti mengusahakan hubungan secara efektif antar orang- orang 

dan melahirkan kerja sama yang efisien sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan. Di 

dalam struktur organisasi ini terdapat pembagian tugas berupa wewenang dan 

tanggung jawab yang masing- masing bagian berbeda. Struktur Organisasi yang 

terdapat pada RSUD RAA Soewondo Pati ini adalah struktur organisasi garis dan 

staf. Gambar struktur organisasi RSUD RAA Soewondo Pati dapat dilihat di dalam 

lampiran 1. 

 

4.1.4 Ketenagaan 

       Jumlah tenaga yang ada di RSUD RAA Soewondo Pati sebanyak 696 orang. 

Terbagi tenaga medis 44 orang (dokter spesialis 27 orang), dokter spesialis konsultan 

1 orang, tenaga non kesehatan 259 orang, Data ketenagaan secara lebih lengkap 

tercantum dalam lampiran 2. 

 

4.2 Instalasi Farmasi 

4.2.1 Falsafah dan Tujuan  

       Pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 

pelayanan kesehatan rumah sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan pasien 
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dengan memperdayakan semua sumber daya yang ada dalam memberikan pelayanan 

obat yang baik, bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat dan mitra 

kerja.  

       Tujuan pelayanan farmasi yaitu melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal, 

baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, menyelenggarakan 

kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etika profesi, 

memberikan informasi yang akurat mengenai obat, menjalanan pengawasan obat 

berdasarkan peraturan yang berlaku, melakukan dan memberi pelayanan farmasi yang 

bermutu melalui analisis, telaah dan evaluasi pelayanan, meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) di Instalasi Farmasi, mengadakan penelitian pelayanan 

farmasi. 

 

4.2.2 Tugas Pokok Instalasi Farmasi 

       Tugas pokok yang ada Instalasi Farmasi ini yaitu bertanggungjawab terhadap 

semua kegiatan pelayanan farmasi yang meliputi perencanaan, pembelian, 

penyimpanan, dan pendistribusian. Selain itu bertanggungjawab terhadap mutu 

pelayanan farmasi, pelaporan penggunaan perbekalan farmasi dan terhadap 

pembinaan staf. 

       Adapun uraian tugasnya adalah menjabarkan dan menyebarluaskan kebijakan 

Direktur maupun Kepala bidang Penunjang, merencanakan pemakaian perbekalan 

farmasi dengan unit lain, membuat rencana tahunan, mengusulkan permintaan 

perbekalan farmasi dengan unit pengadaan, melakukan pembelian perbekalan 

farmasi, melakukan pengawasan, pengendalian dari penerimaan sampai distribusi, 
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meningkatkan mutu layanan farmasi, dan memberikan saran dan pertimbanga kepada 

atasan.  

 

4.2.3 Kebijakan dan Prosedur pada Instalasi Farmasi 

       Semua kebijakan dan prosedur yang ada harus tertulis dan dicantumkan tanggal 

dikeluarkannya peraturan tersebut. Peraturan dan prosedur yang ada harus 

mencerminkan standar pelayanan farmasi yang sesuai dengan tujuan dari pelayanan 

farmasi itu sendiri. Berikut mengenai kebijakan- kebijakan dalam Instalasi farmasi 

dan prosedurnya. 

       Kebijakan mengenai Staf dan Pimpinan yaitu Instalasi Farmasi dipimpin oleh 

apoteker dengan kualifikasi PNS (Pegawai Negeri Sipil), mempunyai SIK (Surat 

Informasi Kesehatan), dan berpengalaman di Rumah Sakit selama 3 tahun atau lebih. 

Kebijakan ini juga mengenai jumlah dan kualifikasi staf Instalasi Farmasi disesuaikan 

dengan kondisi Rumah Sakit, serta penugasan Kepala dan Staf Instalasi Farmasi 

ditetapkan SK Direktur. Selain mengenai kebijakan tersebut terdapat juga kebijakan 

mengenai fasilitas dan peralatan yang menyangkut tersedianya sarana dan prasarana 

yang dapat mendukung terselenggaranya pelayanan farmasi sesuai standar yang 

ditentukan, serta tersedianya fasilitas yang memadai. 

       Selanjutnya kebijakan penggunaan obat dan BHP  di Rumah Sakit yaitu obat dan 

BHP yang digunakan di rumah sakit adalah obat dan BHP yang tercantum dalam 

formularium dan suplemen, Kepala Instalasi Farmasi berwenang mengganti obat/ 

BHP sejenis yang ada di formularium bila dokter menulis obat dan BHP yang tidak 

tercantum dalam formularium, Kepala Instalasi Farmasi berwenang membuat copi 
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resep bila obat/ BHP tidak tercantum dalam formularium, pola peresepan secara rutin 

akan dievaluasi oleh Panitia Farmasi dan Terapi, serta atas pertimbangan medis 

dokter terpaksa menggunakan obat/ BHP yang tidak tercantum dalam formularium 

maka dokter dapat mengajukan kepada Ketua Panitia Farmasi dan Terapi/ Ketua 

Komite Medik. 

       Kebijakan mengenai perencanaan perbekalan farmasi yaitu perencanaan harus 

mengikutsertakan Kamar Bedah, Kamar Bersalin, Instalasi Radiologi, Laboratorium, 

perencanaan dihitung dengan metode pola konsumsi, perencanaan dibuat tiap bulan, 

tribulan, dan setiap tahunnya. Akan tetapi dalam Instalasi Farmasi RSUD ini 

menggunakan perencanaan yng setiap tahunnya. Prosedur yang digunakan dalam 

perencanaan perbekalan farmasi yaitu Kepala Gudang membuat usulan perencanaan 

kebutuhan perbekalan farmasi berdasarkan pola konsumsi, formularium RS, kartu 

stock barang serta perkiraan stok pengaman. Lalu Kepala Instalasi Farmasi membuat 

perencanaan kebutuhan berdasarkan usulan dari Kepala Gudang, rencana kebutuhan 

diajukan kepada Panitia Pengadaan Barang yang akan meneliti rencana kebutuhan 

dan melakukan pengadaan. 

       Kebijakan mengenai pengadaan perbekalan farmasi meliputi pengadaan 

perbekalan farmasi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSUD RAA 

Soewondo Pati, pengadaan untuk jumlah kecil dilakukan secara rutin dengan 

pemesanan seminggu sekali, pengadaan untuk jumlah pemakaian banyak akan 

dilakukan pemesanan sebulan sekali, pengadaan perbekalan farmasi ke gudang 

farmasi Kabupaten Pati sesuai dengan ketentuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 

untuk pengadaan bahan- bahan berbahaya, distributor wajib melampirkan MSDS 
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(Matery Safety Data Sheet), dan untuk pengadaan obat Narkotika dengan 

menggunakan Surat Pesanan Narkotika ke PBF PT. Kimia Farma. Untuk prosedur 

dalam pengadaannya yaitu setiap awal bulan petugas Narkotika dan Psikotropika 

mengajukan permintaan ke Kepala Gudang, lalu membuat perencanaan, dan 

menyerahkan perencanaan kepada Instalasi Farmasi. Lalu Kepala Instalasi Farmasi 

membuat surat pesanan khusus narkotika dan psikotropika yang diserahkan ke 

rekanan atau PBF/ distributor yang ditunjuk, dan PBF selanjutnya mengirim obat 

Narkotika dan Psikotropika yang dipesan. Panitia pemeriksa menerima dan 

memeriksa obat yang datang, dan menyerahkan Obat Narkotika dan Psikotropika 

kepada Kepala Gudang yang selanjutnya menyerahkan Obat Narkotika dan 

Psikotropika kepada petugas khusus Narkotika dan Psikotropika. 

       Kebijakan mengenai produksi dan pengemasan kembali meliputi produksi 

dilakukan hanya pada pengeceran, alkohol, perhidral, formulir, dan atau pembuatan 

talk sesuai permintaan, dan pengemasan kembali dilakukan pada resep campuran 

menjadi puyer/ kapsul, campuran salep dan campuran syrup. Sedangkan prosedurnya 

adalah petugas menghitung bahan yang diperlukan sesuai dosis pada resep, lalu 

menimbang, dan menghaluskan/ mencampur bahan. Setelah bahan halus dan 

homogen, petugas mengemas kembali dan memberi etiket. Petugas menyerahkan obat 

yang telah dikemas kembali kepada pasien.  

       Kebijakan mengenai penerimaan perbekalan farmasi yaitu perbekalan farmasi 

yang diterima harus sesuai dengan Surat Pesanan dan Faktur Pembelian, perbekalan 

farmasi yang diterima harus teliti kondisi barangnya rusak atau tidak serta tanggal 

kadaluarsanya. Bila perbekalan farmasi yang diterima tidak sesuai dengan pesanan 
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atau rusak segera dikembalikan kepada distributor/ rekanan. Penerimaan perbekalan 

farmasi ini dilakukan oleh Penanggung Jawab Unit Logistik melalui Kepala Gudang 

dan setiap penerimaan perbekalan farmasi dicatat pada Buku Penerimaan. Sedangkan 

mengenai prosedurnya yaitu perbekalan farmasi dari PBF (rekanan) diserahkan 

kepada Panitia Pembeli Barang, lalu mencocokkan perbekalan farmasi tersebut 

dengan SP/ faktur, dan menandatangani faktur. Perbekalan farmasi diperiksa kembali 

oleh Panitia Pemeriksa lalu ditandatangani pada faktur/ Berita Acara Pemeriksaan. 

Perbekalan farmasi diserahkan ke Unit Logistik yang bertugas meneliti dan 

mencocokan perbekalan farmasi tersebut dengan faktur/ tanda terima barang, lalu 

menandatangani Berita Acara Penerimaan/ Faktur dan mencatat pada Buku 

Penerimaan Barang dan Kartu Stok. 

       Yang terakhir mengenai kebijakan dalam peyimpanan perbekalan farmasi yaitu 

penyimpanan perbekalan farmasi di Instalasi Farmasi diletakkan pada rak didalam 

ruang tertutup dan sesuai peraturan Departemen Kesehatan, penyimpanan perbekalan 

farmasi disusun dengan sistem FIFO yaitu barang yang datang terdahulu dikeluarkan 

lebih dahulu. Sedangkan prosedurnya yaitu perbekalan farmasi yang sudah diterima 

sesuai dengan prosedur penerimaan, disimpan pada tempat yang tersedia oleh petugas 

Unit Logistik menurut abjad, jenis dengan sistem FIFO. Lalu Kepala Gudang menulis 

jumlah perbekalan farmasi yang disimpan pada kartu stok barang dan Buku 

Penerimaan Barang. 
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4.2.4 Struktur Organisasi Instalasi Farmasi 

       Struktur organisasi dibuat untuk mempermudah aktivitas kelancaran rumah sakit. 

Pengorganisasian berarti mengusahakan hubungan secara efektif antar orang- orang 

dan melahirkan kerja sama yang efisien sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan. Di 

dalam struktur organisasi ini terdapat pembagian tugas berupa wewenang dan 

tanggung jawab yang masing- masing bagian berbeda. Struktur Organisasi yang 

terdapat pada Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati ini adalah struktur 

organisasi garis dan staf. Gambar struktur organisasi Instalasi Farmasi RSUD RAA 

Soewondo Pati dapat dilihat di dalam lampiran 3. 

 

4.2.5 Ketenagaan 

       Jumlah tenaga yang ada di Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati 

sebanyak 17 orang, dimana terdapat 5 apoteker. Apoteker mempunyai andil yang 

besar dalam ruang lingkup Instalasi Farmasi. Apoteker mempunyai peran yakni 

dalam menyediakan produk obat, memastikan penggunaan obat yang tepat dan 

memberi konsultasi dan atau konseling. Selain kepada perorangan, apoteker juga 

harus secara aktif memberikan informasi obat kepada kelompok atau tim atau 

kepanitiaan. Kompetensi apoteker ini dibagi menjadi dua bagian yakni sebagai 

pimpinan dan sebagai tenaga fungsional yang masing- masing mempunyai tugas yang 

berbeda. Ketenagaan pada Instalasi Farmasi berdasarkan kualifikasi pendidikan 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Tanaga Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati 

KUALIFIKASI PENDIDIKAN  Jumlah 
TENAGA KEFARMASIAN  
S2 Farmasi/ Apoteker 1 
S1 Farmasi (Apoteker)+ S2 Mkes 1 
S1 Farmasi/ Apoteker 1 
S1 Farmasi 1 
Ak Farmasi 3 
Asisten Apoteker/ SMF 10 
     Jumlah Tenaga Kefarmasian 17 

 

Sumber: Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati 

 

4.2.6 Budaya Organisasi Instalasi Farmasi 

       Setiap organisasi memiliki budaya organisasi yang membedakan antara yang satu 

dengan yang lainnya. Begitu juga budaya organisasi yang ada pada Instalasi farmasi 

RSUD RAA Soewondo Pati. Budaya ini mencakup sistem nilai, kebiasaan, pola pikir, 

norma, kaidah dan perilaku tertentu yang dipandang merupakan nilai yang dihargai. 

Budaya ini juga dipengaruhi oleh kondisi, status, karakteristik dan pertimbangan- 

pertimbangan lain.  

       Budaya organisasi kinerja pada Instalasi Farmasi ini yakni memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara profesional, dengan pelayanan 24 jam yang 

cepat dan akurat. Selain itu adanya semangat kebersamaan dan kejujuran dalam diri 

individu masing- masing sehingga membentuk individu yang mempunyai rasa 

bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Oleh karena itu budaya organisasi yang 

diterapkan secara baik akan menjadi fondasi untuk mencapai tujuan dari Instalasi 

Farmasi itu sendiri.  
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4.2.7 Cakupan Pelayanan 

       Instalasi Farmasi merupakan suatu unit penunjang di bawah Bidang Obat dan 

Alat Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Apoteker. Dalam melaksanakan tugas 

pelayanan, instalasi farmasi melayani obat bagi pasien rawat jalan, rawat inap, 

maupun pasien IGD. Berdasarkan analisa pasar 3 tahun, terlihat terjadi peningkatan 

kunjungan pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap sehingga berdampak pada 

peningkatan pendapatan. Usaha yang dilakukan instalasi farmasi dalam 

mempertahankan maupun meningkatkan pelayanan adalah pelayanan obat 24 jam, 

pelayanan yang cepat dan akurat, obat lengkap, melengkapi kebutuhan perbekalan 

farmasi, membuka pelayanan obat satelit di unit IBS dan IGD.   

Tabel 4.2 

Jumlah Pengunjung 

Segmen Jumlah Pengunjung Rata-rata 
% Trend 

Pasar 2008 2009 2010 Per Tahun 

IGD 
         
18.360  

        
18.878  

          
25.189  

        
20.809  

            
16   Naik 

Rawat Jalan 
         
82.431  

        
86.535  

          
88.272  

        
85.746  

            
68   Naik 

Rawat Inap 
         
18.560  

        
20.332  

          
21.798  

        
20.230  

            
16   Naik 

  
       
119.351  

       
125.745  

        
135.259  

       
126.785  

           
100    

 

Sumber : Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati 

 

       Dari data di atas terlihat Instalasi Farmasi dimanfaatkan oleh pasien rawat jalan 

sebesar 68%, rawat inap 16%, dan IGD 16%. Hasil analisa pasien rawat jalan 

mengambil obat atas keinginan sendiri dikarenakan obat hanya ada di rumah sakit 

sehingga merupakan peluang bagi Instalasi Farmasi. 
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4.3 Pengendalian Manajemen di Instalasi Farmasi 

4.3.1 Persediaan Obat dan Stok Minimal 

       Persediaan obat merupakan hal yang sangat penting dalam suatu Rumah Sakit. 

Mulai dari anggaran yang sangat besar untuk persediaan obat ini sampai dengan obat 

itu didistribusikan. Persediaan obat ini perlu dijaga, dipelihara, dan dipantau secara 

berkala sesuai dengan ketentuannya. Oleh karena itu, persediaan obat perlu 

mendapatkan perhatian yang khusus. Perhatian ini merupakan bagian dari tahapan- 

tahapan dalam pengelolaan obat. Untuk melakukan pengelolaan persediaan obat 

secara baik, perlu mendapatkan suatu bentuk pengendalian yang telah dibuat oleh 

manajemen. Pengendalian ini bertujuan untuk menjaga keamanan persediaan obat 

dari risiko- risiko yang tidak diinginkan.  

1. Perencanaan Persediaan Obat 

Persediaan obat itu dimulai ketika obat itu direncanakan. Perencanaan obat pada 

Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati ini menggunakan perencanaan 

yang dilakukan setiap tahunnya dan menggunakan metode konsumsi. Metode ini 

mempunyai keuntungan yaitu data konsumsi akurat sehingga disebut metode 

yang paling mudah, tidak memerlukan data epidemiologi maupun standar 

pengobatan, bila data konsumsi lengkap, pola preskripsi tidak berubah dan 

kebutuhan relatif konstan maka kemungkinan kekurangan atau kelebihan obat 

sangat kecil. Selanjutnya metode ini didasarkan pada penggunaan obat yang 

digunakan tahun lalu dan diprediksikan dengan pemakaian obat yang sekarang. 

Perencanaan obat ini harus benar- benar diperhatikan terutama dalam pemilihan 
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jenis dan bentuk obat, serta penentuan jumlah obat. Adapun pengendalian 

perencanaan persediaan obat ini yaitu dari kartu stok yang ada. Kartu stok ini 

digunakan untuk mengendalikan persediaan obat agar tidak berlebihan ataupun 

kekurangan. Kartu ini mencatat obat yang masuk dan keluar menggunakan sistem 

persediaan FIFO. Kartu ini menjadi tanggung jawab Kepala Gudang. Dalam 

pengendalian perencanaan persediaan obat, harus diperhatikan tanggal 

kadaluarsanya. Apabila jangka waktunya pendek, maka perencanaan 

persediaannya juga hanya sedikit saja. Untuk dokumen pengarsipan dalam proses 

perencanaan persediaan obat ini, maka Kepala Gudang mempunyai formulir 

permintaan obat bagi unit- unit di rumah sakit yang membutuhkan persediaan 

obat, misalnya bagian unit rawat inap.  

2. Pengadaan persediaan obat 

Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati ini melakukan pengadaan atau 

pembelian obat secara langsung kepada PBF. Pengendalian yang ada yaitu 

pengendalian mengenai penentuan waktu pengadaan dan kedatangan obat 

(leadtime). Apabila akan melakukan pemesanan maka hal yang paling penting 

diperhatikan adalah leadtime nya. Jika persediaan obat itu hampir habis, tetapi 

pesanan ke rekanan dapat segera dikirimkan, maka diperlukan jangka waktu yang 

pendek untuk melakukan pemesanan. Akan tetapi apabila waktu pesan dan obat 

datang itu membutuhkan waktu yang lama, maka jauh- jauh hari sudah harus 

memesannya, supaya tidak terjadi kekosongan stok obat.   

3. Penerimaan persediaan obat 



 53

 
 

Penerimaan obat yang ada pada Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati ini 

dinamakan penerimaan yang berjenjang. Karena penerimaan ini sesuai dengan 

pemesanan yang telah dilakukan ke rekanan. Proses penerimaan ini mulai dari 

barang (obat) itu datang, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang 

diterima. Pengendalian akan terjadi saat barang itu diterima. Pengendaliannya 

berupa pengoreksian terhadap jenis obat, jumlah, harga, tanggal kadaluarsa, dan 

kesesuaian surat pesanan (formulirnya). Setiap obat yang datang harus 

mencantumkan nama obat tersebut, no urut, isi (volume), nomor batch, tanggal 

manufaktur, tanggal kadaluarsa, berat dan yang terakhir paraf. Apabila sudah 

dicocokkan dan ternyata sudah benar maka pihak penerima yakni Kepala Gudang 

menandatangani faktur yang pembelian. Akan tetapi, apabila tidak sesuai karena 

adanya kekurangan atau kelebihan, maka akan dikonfirmasikan atau 

dikembalikan kepada rekanan. Namun apabila terjadi kerusakan terhadap obat itu 

karena salah rekanan, maka berhak mengklaim dan meminta ganti untuk obat 

tersebut. Setelah selesai Kepala Gudang menulis/ mencatat penerimaan obat 

tersebut pada buku penerimaan obat untuk dijadikan arsip. Selain itu, Kepala 

Gudang juga mempunyai buku khusus yang dinamakan buku habis. Buku habis 

ini digunakan untuk pemesanan obat ke PBF dan apabila telah datang obat 

tersebut maka data obat bersangkutan yang dibutuhkan itu akan dicoret. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi pemesanan yang berulang.  

4. Penyimpanan persediaan obat 

Apabila barang (obat) tersebut sudah diterima melalui prosedur yang telah sesuai 

maka obat tersebut disimpan. Penyimpanan persediaan obat ini berada di Gudang 
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Obat. Penyimpanannya harus sesuai dengan sifat dan jenis obat. Untuk itu 

diperlukan beberapa pengendalian dalam proses penyimpanan persediaan obat. 

Demi keamanan persediaan obat, yang memasukkan dan mengeluarkan obat 

adalah petugas Gudang. Selain itu dibuatlah kartu stok obat. Kartu ini untuk 

memantau persediaan obat dan ditempatkan harus sesuai dengan abjad karena 

untuk memudahkan pencarian obat. Persediaan obat harus ditata rapi agar obat 

tersebut tidak mudah rusak dan hilang. Apabila obat tersebut rusak sebelum 

tanggal kadaluarsa, maka obat itu dikembalikan pada rekanan. Namun apabila 

obat tersebut rusak dalam kondisi terbuka dan sudah lewat tanggal kadaluarsa, 

maka obat tersebut akan dimusnahkan/ dibuang. Dalam penyimpanan persediaan 

obat ini, maka rutin dilakukan pengecekan, yaitu pada saat barang itu datang, saat 

barang tersebut akan digunakan dan setiap 3 bulanan.  

5. Pendistribusian obat 

Pendistribusian obat pada Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati ini ada 2 

siklus yaitu distribusi ke rawat jalan dan distribusi ke rawat inap. Proses distribusi 

ke rawat inap dan rawat jalan ini menjadi tanggung jawab Koordinator Distribusi 

Rawat Inap dan Koordinator Distribusi Rawat Jalan. Selain itu, obat juga 

didistribusikan pada unit kebutuhan lain untuk  intern rumah sakit misalnya 

kebutuhan operasi. Dalam melakukan pendistribusian obat ini juga diperlukan 

adanya suatu pengendalian yakni pendistribusian obat selain diketahui oleh 

Kepala Instalasi Farmasi juga perlu diketahui pejabat struktural.  
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6. Stok minimal 

Stok minimal pada Instalasi Farmasi yang utama yaitu dapat memenuhi 

kebutuhan vital rumah sakit seperti ICU, UGD, dan kamar operasi. Selanjutnya 

pemenuhan yang kedua dalam Instalasi Farmasi ini yaitu kebutuhan rawat inap. 

Kebutuhan rawat jalan menjadi aspek yang berikutnya (bukan yang utama) karena 

dimungkinkan pasien rawat jalan dapat membeli obat tersebut pada apotek lain. 

Akan tetapi tidak menuntut kemungkinan apabila setelah kedua prioritas yang 

disebutkan sudah dipenuhi, maka pemenuhan obat pada kebutuhan rawat jalan ini 

menjadi penting. Oleh karena itu, untuk pemenuhan kebutuhan obat intern rumah 

sakit ataupun yang didistribusikan, diperlukan  stok minimal 1 bulan pemakaian 

untuk memenuhi kebutuhan pasien.  

 

4.3.2 Proses Akuntansi 

       Dalam melaksanakan proses pencatatan akuntansi, RSUD RAA Soewondo Pati 

ini menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan Buku Pedoman Sistem 

Akuntansi. Bagian yang menangani Akuntansi bertanggung jawab terhadap 

pencatatan transaksi keuangan yang terjadi pada operasi harian RSUD RAA 

Soewondo Pati. Pencatatan atas terjadinya transaksi ini dicatat menggunakan metode 

akrual aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya dicatat dan diakui pada saat 

terjadinya transaksi, walaupun penerimaan atas aktiva dan pendapatan serta 

pengeluaran untuk kewajiban dan biaya dapat terjadi dalam periode yang tidak sama.  

       Proses pencatatan data akuntansi yang ada secara umum telah dilakukan oleh 

RSUD RAA Soewondo Pati ini adalah sebagai berikut : 
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1. Data yang diperlukan yakni data berupa transaksi- transaksi yang terjadi di  

rumah sakit. Kegiatan transaksi keuangan yang terjadi merupakan bukti dasar 

pembukuan (dokumen) yang dicatat dalam buku jurnal. Dan bila diperlukan, 

dokumen pendukung transaksi keuangan yang timbul dicatat dalam buku besar 

pembantu. 

2. Jurnal- jurnal tersebut nantinya akan diposting kedalam buku besar. 

3. Selanjutnya dari buku besar dibuat neraca lajur sebagai media perantara untuk 

memudahkan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa 

neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Selain itu pihak akuntansi ini juga 

membuat catatan atas laporan keuangan rumah sakit.   

 

4.3.3 Proses Administrasi 

       Administrasi perbekalan farmasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan 

pencatatan manajemen perbekalan farmasi serta penyusunan laporan yang berkaitan 

dengan perbekalan farmasi rutin atau tidak rutin dalam periode bulanan, triwulan, 

semesteran atau tahunan. 

       Administrasi keuangan pelayanan farmasi merupakan pengaturan anggaran, 

pegendalian dan analisis biaya, pengumpulan informasi keuangan, penyiapan laporan, 

penggunaan laporan yang berkaitan dengan semua kegiatan pelayanan farmasi secara 

rutin atau tidak rutin dalam periode bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. 

       Administrasi penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan 

farmasi yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar 
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dengan cara membuat usulan penghapusan perbekalan farmasi kepada pihak terkait 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

 

4.3.4 Proses Penyusunan Anggaran 

       Proses penyusunan anggaran merupakan bagian penting dari fungsi perencanaan 

dan pengendalian yang dilakukan manajemen. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk 

mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak 

seefektif dan seefisien mungkin.  

       Untuk meningkatkan pendapatan maka indikator yang paling berpengaruh adalah 

tingkat kunjungan yang semakin besar dengan harga yang relatif lebih murah. Selain 

itu, untuk mendapatkan sasaran efisiensi pembiayaan, maka perencanaan penyusunan 

anggaran harus sesuai dengan kebutuhan atau penggunaan.  

       Proses penyusunan anggaran ini dilakukan setiap awal tahun. Penyusunan 

anggaran ini merupakan perencanaan anggaran dalam satu tahun meliputi anggaran 

belanja dan anggaran pendapatan. Anggaran belanja diperhitungkan berdasarkan 

realisasi tahun yang lalu ditambah dengan 10 % kenaikan harga. Sedangkan untuk 

anggaran pendapatan ini diperhitungkan dari besarnya belanja tahun lalu ditambah 

dengan keuntungan sekitar 15% sampai 20%. Penyusunan anggaran ini juga 

memerlukan suatu pengendalian. Seandainya apabila pertengahan tahun terjadi 

peningkatan jumlah kebutuhan (pasien bertambah) maka diajukan perubahan 

anggaran. Biasanya perubahan anggaran ini pada bulan Juli. 

 

  



 58

 
 

Tabel 4.3 

Pendapatan RSUD RAA Soewondo Pati 

Tahun Target Realisasi Presentase (%) 

2008 
     
34.385.500.000  

   
38.530.267.437  112,05  

2009 
     
32.000.000.000  

   
39.646.044.092  123,89  

2010 
     
52.000.000.000  

   
58.695.267.307  112,88  

 
Sumber: RSUD RAA Soewondo Pati 

 

       Pendapatan RSUD RAA Soewondo Pati ini selama 3 tahun yaitu tahun 2008, 

2009 dan 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Apabila dibandingkan 

dengan target, maka terlihat dalam Tabel 4.3 semua pendapatan selama 3 tahun 

melebihi 100%. Peningkatan pendapatan tahun 2008 dibanding tahun 2009 adalah Rp 

1.115.777.465 atau sebesar 2,89%. Sedangkan untuk tahun 2010 dibanding dengan 

tahun 2009 terjadi peningkatan yaitu Rp 19.049.222.405 atau sebesar 48,04%.  

Tabel 4.4 

Belanja RSUD RAA Soewondo Pati 

Tahun Target Realisasi Presentase (%) 

2008 
     
39.196.230.030  

   
33.824.541.421  86,30  

2009 
     
41.516.456.000  

   
38.382.383.642  92,45  

2010 
     
63.042.086.000  

   
58.079.026.571  92,13  

 
Sumber: RSUD RAA Soewondo Pati 

       Tabel 4.4 menunjukkan belanja RSUD RAA Soewondo selama 3 tahun yaitu 

tahun 2008, 2009, dan 2010. Realisasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 

Tahun 2008 dan tahun 2009 terjadi peningkatan belanja sebesar 13,47%. Sedangkan 
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pada tahun 2009 dan tahun 2010 terjadi peningkatan belanja sebesar 51,31%. Jadi 

dapat disimpulkan apabila belanja dari ke tahun meningkat, berarti terjadi 

peningkatan kebutuhan.  

Tabel 4.5 

Anggaran Instalasi Farmasi Tahun 2010 

  Belanja (Rp) Pendapatan (Rp) 

Target 
       
18.222.300.000      21.480.244.822  

Realisasi 
       
18.218.984.281      26.670.028.652  

 

Sumber: Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati 

       Anggaran untuk Instalasi Farmasi tahun 2010 diperlihatkan Tabel 4.5. Target 

anggaran belanja yang semula hanya sebesar Rp 18.222.300.000 menjadi Rp. 

18.218.984.281, berarti untuk anggaran belanja hanya sedikit mengalami perubahan. 

Anggaran belanja untuk target dan realisasi yang tidak mengalami kenaikan 

menimbulkan penyataan bahwa anggaran belanja untuk tahun 2010 ini memang di 

bawah dari target. Sedangkan untuk pendapatan mengalami perbedaan antara target 

dengan realisasi. Target untuk tahun 2010 sebesar Rp 21.480.244.822, ternyata pada 

realisasinya meningkat dari perkiraan target yakni menjadi Rp 26.670.028.652.   

       Instalasi Farmasi ini mempunyai pengaruh yang sangat besar pada perkembangan 

rumah sakit, karena untuk pelayanan di instalasi ini (pelayanan obat) membutuhkan 

anggaran yang sangat besar dari anggaran rumah sakit. Dapat dilihat dari jumlah 

belanja Instalasi Farmasi tahun 2010 sebesar Rp 18.218.984.281 dibandingkan 

dengan belanja rumah sakit tahun 2010 sebesar Rp 58.079.026.571 adalah 31,4 %. 
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Sehingga pemenuhan kebutuhan untuk instalasi ini harus direncanakan dan diatur 

sesuai dengan kebutuhannya dalam penyusunan anggarannya.  

 

4.4 Evaluasi Proses Pengendalian Manajemen 

4.4.1 Evaluasi Persediaan Obat dan Stok Minimal 

       Melakukan pengelolaan persediaan obat secara baik, perlu mendapatkan suatu 

bentuk pengendalian yang telah dibuat oleh manajemen. Pengendalian ini bertujuan 

untuk menjaga keamanan persediaan obat dari hal- hal yang tidak diinginkan. Apabila 

sebuah pengendalian terssebut telah dibentuk, maka perlu adanya suatu evaluasi 

terhadap pengelolaan persediaan obat ini. Evaluasi ini digunakan untuk memantau 

persediaan dan mengetahui apakah pengelolaan persediaan obat ini telah dilakukan 

sesuai dengan prosedur atau tidak. Evaluasi ini juga sangat berguna bagi manajemen 

dalam mengambil keputusan.   

       Evaluasi dalam perencanaan obat dapat dilihat apakah obat yang sudah 

direncanakan untuk diadakan itu sudah memenuhi semua jenis obat yang dibutuhkan.  

Permasalahan terjadi apabila merencanakan pembelian obat yang terlalu mahal yang 

tidak diperkirakan, di samping itu juga dalam perencanaan pembelian obat yang tidak 

tepat jenis dan jumlahnya. Seharusnya hal-hal seperti ini tidak perlu ada apabila pihak 

manajemen mengadakan evaluasi sebagai bagian dari prosedur yang ada. Evaluasi 

terhadap ketaatan penggunaan obat apakah telah sesuai dengan yang ditetapkan pihak 

rumah sakit ini atau tidak. Oleh karena itu evaluasi terhadap perencanaan sangat 

penting bagi manajemen.  
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       Selain itu, evaluasi juga terdapat pada saat pengadaan barang, yakni evaluasi 

terhadap pemasok obat, dan evaluasi terhadap leadtime. Evaluasi terhadap pemasok 

obat ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pemasok. 

Informasi ini sangat penting karena pemasok yang biasanya disebut PBF (Pedagang 

Besar Farmasi) ini harus mempunyai ijin kesehatan dan atau PAK (Penyaluran Alat 

Kesehatan). Apabila tidak mempunyai ijin tersebut maka tidak diperbolehkan untuk 

menjadi rekanan farmasi. Daftar nama-nama rekanan di rumah sakit ini ada pada 

lampiran 4. 

       Permasalahan akan muncul ketika harga itu dilekatkan pada suatu obat, akan 

terjadi perbedaan harga di masing-masing rekanan, sehingga untuk mengatasi 

permasalahan yang seperti ini, maka pihak instalasi ini harus cermat dalam penetapan 

harga dan pengadaan barangnya. Selain itu, evaluasi ini untuk mengetahui jangka 

waktu dengan pesanan barang itu datang, agar tidak terjadi kekosongan persediaan 

obat. 

       Penerimaan persediaan obat dalam Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati 

ini masih memakai sistem manual. Pencatatannya hanya pada buku penerimaan. 

Walaupun pengarsipan bagian penerimaan ini masih bersifat manual, akan tetapi 

sejauh ini tidak menimbulkan masalah yang besar. Penerimaan akan bermasalah jika 

tidak sesuai dengan pemesanan, sehingga lebih baik dilakukan pengecekan sebelum 

obat tersebut dimasukkan ke penyimpanan. Evaluasi yang dilakukan pada saat 

penerimaan barang datang, yaitu pengecekan atas pemesanan obat tersebut, apakah 

sudah sesuai dengan pesanan atau tidak. 
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       Penyimpanan evaluasi ini juga digunakan yaitu saat dilakukan perhitungan stok 

barang. Apakah stok barang ini jumlahnya telah sesuai dengan yang ada di kartu stok.  

Pengecekan ini sangat berguna untuk mengetahui seberapa banyak penggunaan obat 

dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu dalam proses penyimpanan yang 

bertanggung jawab yaitu petugas Gudang, dimana dalam Instalasi Farmasi RSUD 

RAA Soewondo Pati ini petugas gudangnya hanya ada 1 yakni Kepala Gudang. 

Kepala Gudang yang bertanggung jawab penuh atas persediaan obat di gudang. 

Apabila ada barang datang maka Kepala Gudang lah yang berhak unntuk 

memasukkan ke dalam Gudang dan mencatatnya dalam kartu stok. Hal ini juga 

dilakukan saat barang (obat) itu dikeluarkan harus dilakukan oleh Kepala Gudang. 

Memang dalam kenyataannya tugas Kepala Gudang itu sangat berat apabila tidak 

dibantu. Biasanya memang ada pihak atau petugas farmasi lain yang mengambil obat 

di gudang, akan tetapi harus dengan pemantauan Kepala Gudang agar tidak terjadi 

moral hazard yang tidak diinginkan. Untuk penyimpanan obat dalam gudang, masih 

digunakan manual sistem, yakni pencatatan secara manual dalam arsip gudang. Hal 

ini kurang efektif karena akan merasa kesulitan apabila ingin melihat berapa sisa stok 

yang masih dalam gudang. Alangkah lebih baik apabila sistem penyimpanan 

persediaan obat dalam gudang itu menggunakan sistem komputer, sehingga apabila 

membutuhkan data mengenai obat itu bisa lebih cepat mendapatkannya.  

       Sejauh ini pendistribusian persediaan obat berangsung dengan baik ke rawat 

jalan, rawat inap ataupun ke IGD. Distribusi rawat jalan berarti obat tersebut 

langsung jatuh ke tangan pasien yang membutuhkan. Akan tetapi permasalahan bisa 

saja terjadi pada distribusi rawat inap. Farmasi memberikan obat sesuai dengan resep 
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yang diberikan oleh petugas rawat inap. Jadi setelah obat tersebut sudah sampai di 

tangan petugas rawat inap, maka obat tersebut sudah menjadi tanggung jawabnya, 

dan farmasi tidak mengetahui yang nantinya akan terjadi apakah benar akan langsung 

disampaikan pada pasien atau tidak. Disinilah perlu adanya evaluasi yang mendetail 

apabila memang terjadi perlakuan yang menimbulkan kecurigaan. Data mengenai 

masuk dan keluarnya obat di dalam kartu stok obat di gudang ada pada lampiran 5. 

Akan tetapi sampel data yang diambil tidak secara keseluruhan obat, melainkan 

hanya beberapa obat yang mewakili penggunaan obat terbanyak dalam 1 tahun. 

       Evaluasi pada prosedur persediaan obat selain perencanaan sampai distribusi, ada 

juga yang kasus- kasus lain yang masih harus mendapatkan perhatian khusus dan 

perlu adanya evaluasi oleh Instalasi Farmasi, yaitu masih banyak peresepan yang 

menyimpang dari formularium Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati ini. Hal 

ini sering terjadi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan obat yang diluar formularium, 

maka pihak farmasi mengajukan pengadaan obat tersebut, dan pengadaannya masih 

dalam batas anggaran yang disediakan Instalasi Farmasi. Selain itu juga mengenai 

ketersediaan obat, apabila stok obat habis yang dikarenakan pemesanan ke PBF juga 

masih kosong karena mungkin kesulitan bahan baku, maka pihak Instalasi Farmasi 

harus memesan obat ini ke rekanan lain, agar tidak terjadi kekosongan obat dengan 

jangka waktu yang lama. Terakhir, karena anggaran yang terbatas maka ketersediaan 

obat di Instalasi Farmasi ini juga terbatas padahal terdapat variasi obat yang begitu 

banyak. Sehingga dalam proses perencanaannya dilakukan penyaringan terhadap 

jenis- jenis obat yang mana yang biasa digunakan.  
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       Selanjutnya mengenai stok minimal pada Instalasi Farmasi yang utama yaitu 

dapat memenuhi kebutuhan vital rumah sakit seperti ICU, UGD, dan kamar operasi. 

Dalam pemenuhan semua kebutuhan rumah sakit, Instalasi Farmasi ini selalu 

mengontrol persediaan obat dalam gudang. Stok minimal farmasi untuk lebih 

amannya yang berada di gudang yaitu 1 bulan pemakaian. Akan tetapi apabila dalam 

1 bulan pemakaian obat tersebut meningkat, maka dilakukan pemesanan kembali 

terhadap obat tersebut. Apabila tidak dilakukan pemesanan, maka akan terjadi stok 

kosong. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu memantau jumlah obat dalam 

stok di gudang.  

 

4.4.2 Evaluasi Proses Akuntansi 

       Proses akuntansi dan pengukuran merupakan bagian dari proses pengendalian 

manajemen yang berkaitan dengan proses yang menyediakan informasi tentang 

program dan laporan pusat pertanggungjawaban yang menunjukkan informasi tentang 

anggaran dan realisasinya baik informasi yang bersifat keuangan maupun non 

keuangan, informasi eksternal maupun internal.  

       Tujuan dari proses akuntansi adalah memaksimalkan motivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan mengetahui standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Proses akuntansi 

yang diterapkan rumah sakit berkaitan dengan proses akuntansi yaitu mulai 

pencatatan hingga pelaksanaannya.  

       Dalam pencatatan akuntansi RSUD RAA Soewondo Pati ini telah 

diselenggarakan berdasarkan kebijakan akuntansi yang lazim. Dengan dasar 
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pencatatan metode akrual, maka dapat dihindari pengeluaran-pengeluaran uang yang 

tidak perlu serta memudahkan pencatatan dan penyajian laporan keuangan dengan 

cepat, mudah dilaksanakan dan mudah menyesuaikan bila terjadi perubahan baik 

penambahan maupun pengurangan. 

       Tetapi untuk beberapa serangkaian proses akuntansi, pada saat ini masih dicatat 

dengan menggunakan manual sistem, meskipun data transaksi sebagian dioalah 

menggunakan alat bantu komputer. Tetapi antara satu proses dengan proses yang lain 

belum terhubung menjadi satu kesatuan program, sehingga perlu disusun suatu 

program komputerisasi akuntansi agar proses pelaporan akuntansi akan lebih akurat 

dan kecepatan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dapat lebih terjamin. 

Oleh karena itu dalam menyusun program komputerisasi akuntansi, ada beberapa hal 

yang harus menjadi perhatian yaitu : 

1. Program – program yang ada di rumah sakit ini mampu memberikan kepastian 

bahwa siklus pencatatan akuntansi telah diproses secara benar. Hal ini meliputi 

prosedur penjurnalan, posting ke dalam buku besar dan penyusunan laporan 

keuangan. 

2. Program komputerisasi akuntansi ini dapat dihubungkan dengan program-

program komputer lain yang nantinya dapat membentuk suatu sistem informasi 

manajemen. Selain itu, dapat juga pembuatan program komputer akuntansi ini 

digabung dengan penyusunan anggaran. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana 

pengendalian anggaran. 

3. Program komputerisasi akuntansi ini juga memberikan jaminan mengenai unsur-

unsur pengendalian intern yang terjadi di dalam rumah sakit, seperti pemisahan 
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fungsi antar manajemen user yang dilengkapi dengan password, dan sistem 

otorisasi yang meliputi posting, tutup buku dan pelaporan. 

 

4.4.3 Evaluasi Proses Administrasi 

       Penyusunan administrasi ini akan memudahkan pihak manajemen untuk 

mengontrol catatan manajemen yang berkaitan dengan proses pengadministrasian. 

Evaluasi pengendalian administrasi pada RSUD RAA Soewondo Pati memang belum 

dilaksanakan secara keseluruhan. Karena evaluasi terhadap pengendalian administrasi 

ini baru akan dilaksanakan pada tahun 2011. Efek yang ditimbulkan dari kurang 

lengkapnya dalam proses administrasi ini menyebabkan kurangnya data informasi 

yang seharusnya ada menjadi tidak ada, lalu pihak manajemen lain yang akan 

menggunakan data itu akan kesulitan apabila data yang diperlukan belum ada, 

sehingga seharusnya bagi pihak manajemen terkait itu perlu adanya evaluasi mengapa 

ada proses administrasi yang belum dilakukan secara lengkap. 

       Untuk evaluasi pengendalian administrasi yang sudah dilakukan oleh pihak 

manajemen adalah pengecekan administrasi yang akan di inkaso. Proses ini berawal 

ketika barang datang dan rekanan menitipkan faktur untuk dilakukan pengecekan dan 

tanda tangan maka setelah itu baru di inkaso dan akhirnya dilakukan pembayaran atas 

faktur tersebut. Selain evaluasi terhadap pengecekan administrasi yang akan di inkaso 

yaitu evaluasi terhadap laporan akuntansi obat yang berupa laporan persediaan akhir 

obat.  
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4.4.4 Evaluasi Proses Penganggaran 

       Penyusunan anggaran akan memudahkan pihak manajemen untuk mengadakan 

pengawasan dan pengendalian biaya. Selain itu, penyusunan  anggaran berguna 

sebagai pedoman dalam mengukur pelaksanaan kinerja masing-masing pusat 

pertanggungjawaban, yang selanjutnya manajemen dapat menilai prestasi dari setiap 

manajer pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugasnya. Suatu anggaran 

dapat berjalan apabila anggaran dipakai sebagai salah satu alat penilaian kinerja, yaitu 

dengan cara membandingkan anggaran yang realisasi dengan perencanaan anggaran.  

Jadi yang perlu dilakukan oleh Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Metode penyusunan anggaran yang digunakan menunjukkan program kerja 

sebagai dasar pengendalian kegiatan operasional dan penilaian kinerja pada 

masing-masing bagian (pusat pendapatan dan biaya). Metode ini bersifat flexibel 

karena sewaktu- waktu terjadi dapat perubahan anggaran yang dikarenakan 

adanya kebutuhan yang meningkat. 

2. Laporan perbandingan realisasi anggaran dengan perencanaan anggaran dapat 

dianalisis dan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. 

3. Manajemen berkomitmen bahwa anggaran yang telah disusun dan mendapatkan 

persetujuan harus dijalankan dengan disiplin tinggi. 

 

 

 

 



 68

 
 

Tabel 4.6 

Pendapatan dan Belanja di Instalasi Farmasi 

Tahun Belanja Pendapatan Keuntungan Status 
2008  12.764.617.673   16.315.683.175   3.551.065.502  Untung 
2009  12.527.239.489   16.382.935.802   3.855.696.313  Untung 
2010  18.218.984.281   26.670.028.652   8.451.044.371  Untung 

 

Sumber: Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati 

       Dari tabel di atas, dapat dilihat mengenai pendapatan dan belanja untuk 3 tahun 

terakhir mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Dari tabel tersebut terlihat bahwa 

pada tahun 2008 pendapatan lebih besar dari belanja. Selisih dari keduanya ini 

mendapatkan keuntungan. Begitu juga terjadi pada tahun 2009 dan tahun 2010, 

pendapatan lebih besar dari belanja. Hal ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun 

terakhir pihak Instalasi Farmasi ini mengalami keuntungan, dan keuntungan tersebut 

meningkat dari tahun ke tahun. 

  

4.4.5 Evaluasi Ketenagaan  

       Ketenagaan dalam yang ada di Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati 

sebanyak 17 orang. Untuk pekerjaan kefarmasian dibutuhkan tenaga yakni Apoteker, 

Sarjana Farmasi, dan Asisten Apoteker. Apoteker yang ada di Instalasi Farmasi 

RSUD RAA Soewondo Pati ini berjumlah 5 apoteker. Dalam perhitungan beban kerja 

perlu diperhatikan faktor- faktor yang berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan. 

Untuk pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit, satu apoteker idealnya memegang 30 tempat tidur. Jumlah tempat tidur (TT) di 

RSUD RAA Soewondo Pati ini berjumlah sekitar 300 TT. Apabila dihitung 
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berdasarkan standar yang ada maka memerlukan sebanyak 10 apoteker. Akan tetapi 

dalam kenyataannya RSUD ini hanya memiliki 5 apoteker. Sehingga dalam 

pelayanannya kurang maksimal, karena jumlah apoteker yang sedikit menyebabkan 

apoteker melaksanakan tugas ganda yang seharusnya tidak perlu dilakukan.  

 

4.4.6 Evaluasi Sarana dan Prasarana 

       Fasilitas bangunan, ruangan dan peralatan harus memenuhi ketentuan dan 

perundang-undangan kefarmasian yang berlaku, misalnya mengenai lokasi harus 

menyatu dengan sistem pelayanan rumah sakit, terpenuhinya luas yang cukup untuk 

penyelenggaraan kefarmasian di  rumah sakit, dipisahkan antara fasilitas untuk 

penyelenggaraan manajemen, pelayanan langsung pada pasien, jalur steril, dan 

penanganan limbah, serta persyaratan ruang tetang suhu, pencahayaan, kelembaban, 

tekanan dan keamanan baik dari pencuri maupun binatang pengerat. Fasilitas 

peralatan memenuhi persyaratan yang ditetapkan terutama untuk sediaan steril, non 

steril maupun cair untuk obat luar atau dalam.  

       Pembagian untuk ruang kantor, yakni ruang pimpinan, ruang staf, ruang kerja, 

ruang pertemuan sudah memenuhi standar yang ada. Sedangkan untuk ruang 

produksi yang untuk sediaan steril dan non steril juga sudah memenuhi persyaratan 

dan antara keduanya dipisahkan. Lingkungan kerja ruang produksi yang sudah rapi, 

tertib, efisien untuk meminimalkan terjadinya kontaminasi sediaan.  

       Untuk ruang penyimpanan dalam Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati 

sudah memperhatikan kondisi, sanitasi, temperatur sinar/ cahaya, kelembaban, 

fentilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas yang terdiri 
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dari kondisi umum untuk ruang penyimpanan misalnya untuk obat jadi, obat 

produksi, alat kesehatan, dan lain-lain. Selain itu juga kondisi khusus untuk ruang 

penyimpanan obat/ bahan obat yang berbahaya, obat mudah terbakar, alat kesehatan 

dengan suhu rendah dan lain-lain.  

       Ruang distribusi/ pelayanan yang cukup untuk seluruh kegiatan farmasi rumah 

sakit antara lain : ruang distribusi untuk rawat jalan, ada ruang khusus dan terpisah 

untuk penerimaan resep dan persiapan obat. Ruang distribusi untuk pelayanan rawat 

inap, dan untuk melayani kebutuhan ruangan yang terpisah dari ruang penerimaan 

barang dan penyimpanan barang. Selain itu ada ruang untuk arsip dokumen. Ruangan 

khusus ini harus memadai dan aman untuk memelihara dan menyimpan dokumen 

dalam rangka menjamin agar penyimpanan sesuai hukum, aturan, persyaratan, dan 

teknik manajemen yang baik.  

       Fasilitas peralatan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk perlengkapan 

baik untuk sediaan steril, non steril, maupun cair untuk obat luar atau dalam. Fasilitas 

peralatan harus dijamin sensitif pada pengukuran dan memenuhi persyaratan, 

penerapan dan kalibrasi untuk peralatan tiap tahunnya. Peralatan yang tersedia yaitu 

peralatan untuk penyimpanan, peracikan dan pembuatan obat baik nonsteril maupun 

antiseptik sudah sesuai dengan standarnya. Adanya lemari penyimpanan khusus 

untuk obat narkotika, lemari pendingin dan AC untuk obat yang termolabil, juga 

untuk peralatan ruang arsip yaitu kartu arsip dan lemari arsip yang terkunci.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

       Persediaan obat di Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati ini sangat 

penting untuk menunjang pelayanan di rumah sakit. Persediaan obat menggunakan 

anggaran rumah sakit yang cukup besar. Berdasarkan belanja di Instalasi Farmasi 

dibandingkan dengan belanja rumah sakit tahun 2010 yakni sebesar 31,4 %. Oleh 

karena itu penyusunan anggaran untuk kebutuhan Instalasi Farmasi memerlukan 

perencanaan matang dan sesuai dengan kebutuhannya.   

       Pengendalian manajemen atas persediaan obat pada Instalasi Farmasi RSUD 

RAA Soewondo ini sudah cukup baik. Walaupun ada sedikit kekurangan akan tetapi 

masih dikatakan wajar. Untuk pengendalian pada saat barang (obat) itu direncanakan, 

yakni telah sesuai dengan standarnya, obat itu dipesan sesuai dengan yang dibutuhkan 

dan yang ada pada formularium rumah sakit sehingga tidak terjadi penyimpangan 

obat. Selanjutnya, bagian pengadaan obat juga telah sesuai dengan prosedur dan 

pemilihan kepada PBF (Pedagang Besar Farmasi). Untuk penerimaan persediaan obat 

ini pengendaliannya terletak pada bagaimana prosedur penerimaan barang (obat) itu 

dilaksanakan dan pengendaliannya pun sudah cukup baik. Sedangkan pengendalian 

pada penyimpanan obat walaupun sudah maksimal akan tetapi pengendaliannya 

masih kurang efektif karena masih menggunakan manual sistem dalam 

penyimpanannya. Untuk distribusi pengendaliannya sudah baik dan benar, akan tetapi 
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perlu diperhatikan lagi pendistribusian obat pada rawat inap. Karena pengendalian 

pada unit ini masih kurang maksimal.  

       Persediaan obat di gudang memang masih bersifat manual, akan tetapi 

pengendaliannya lebih baik daripada obat yang berada di apotek. Pengendalian 

persediaan obat di apotek ini sangat kurang sekali karena tidak ada kontrol obat untuk 

persediaan apotek, sehingga hanya ditekankan pada perilaku individu yang harus 

jujur dalam kinerjanya.  

       Pengendalian untuk proses akuntansi yaitu cukup baik, walaupun masih 

menggunakan manual sistem. Untuk pengendalian proses administrasinya belum 

secara menyeluruh dilakukan hanya sebagian saja seperti pengadministrasian yang 

akan di inkaso dan laporan persediaan akhir obat. Sedangkan untuk ketenagaan sudah 

cukup akan tetapi apabila dibandingkan dengan standarnya kurang memenuhi karena 

kurangnya jumlah apoteker dalam rumah sakit. Sedangkan sarana dan prasarana 

sudah memenuhi persyaratan yang layak dan sesuai dengan standarnya, walaupun 

masih sedikit kekurangan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada satu departemen (Instalasi) di rumah sakit ini. 

Hal ini mungkin akan sedikit mengurangi kelengkapan data yang seharusnya 

dapat diperoleh dari keseluruhan di dalam instansi ini. Akan lebih baik jika dapat 

dilakukan ke seluruh departemen yang ada di perusahaan untuk membuat 



 73

 
 

perbandingan apakah terjadi pengaruh yang signifikan atas pengendalian 

manajemen di dalam kegiatan operasional rumah sakit secara keseluruhan. 

2. Penelitian hanya dibatasi pada aktivitas pengendalian, dan lingkungan 

pengendalian yang hanya dilakukan sebatas pada persediaan obat mengenai 

perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat. 

Rumah sakit mengijinkan penelitian hanya pada satu aspek yakni implikasi 

pengendalian manajemen ketersediaan obat karena mempertimbangkan 

keterbatasan waktu. 

3. Penelitian ini belum menampilkan data kuantitatif secara keseluruhan, karena data 

keuangan masih dilindungi demi menjaga kerahasiaan informasi dari pihak luar. 

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memunculkan dampak finansial 

perusahaan agar penelitian lebih detail. 

 

5.3 Saran 

       Persediaan obat baik yang berada di gudang ataupun di apotek masih 

menggunakan manual sistem dan menjadi kurang efektif. Persediaan obat yang sangat 

banyak akan menjadi sangat rumit dan membutuhkan waktu lama untuk mengontrol 

persediaan itu pada akhir tahun. Sehingga apabila ada perubahan dari manual sistem 

menjadi lebih baik, yakni sistem komputerisasi, maka pihak pihak yang terlibat tidak 

akan lagi merasa kesulitan untuk mengontrol persediaan obat ini.  

       Perencanaan obat diharapkan sesuai dengan yang telah ada di dalam 

formularium, begitu juga dalam pemakaian ketersediaan obat ini diharapkan 
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permintaan obat tersebut ada di dalam suatu formularium rumah sakit. Hal ini 

dimaksudkan agar suatu perencanaan obat itu tepat sasaran, sehingga diperlukan 

ketaatan akan disiplin penggunaan obat yang sesuai dengan formularium rumah sakit.  

Selain itu, persediaan obat juga yang berada di apotek (untuk kebutuhan rawat jalan) 

ini masih rawan oleh pencurian atau kehilangan obat karena kurangnya pengawasan 

dari pihak Instalasi Farmasi ini, sehingga akan lebih baik apabila dalam apotek ini 

terdapat pengawasan seperti dipasangnya kamera CCTV atau dokumen pengarsipan 

persediaan obat pada apotek Instalasi Farmasi. Hal ini dimaksudkan agar terjaminnya 

ketersediaan obat di apotek Instalasi Farmasi RSUD RAA Soewondo Pati ini. 

       Jumlah ketenagaan di Instalasi Farmasi ini masih kurang. Apabila ingin sesuai 

dengan standar maka harus dibutuhkan 5 apoteker lagi untuk memaksimalkan kinerja 

pada Instalasi Farmasi ini. Selain itu, tempat penerimaan obat yang sama dengan 

ruang Kepala Gudang menyebabkan ruangan kerja Kepala Gudang menjadi penuh 

dan sesak akan datangnya obat yang belum ditempatkan pada gudang. Hal ini akan 

lebih baik apabila jalur penerimaan obat tersebut terpisah dengan ruangan kerja 

Kepala Gudang.  

       Proses akuntansi sebaiknya menggunakan sistem yang terkomputerisasi dan 

proses pengadministrasian juga diharapkan secara menyeluruh agar memudahkan 

proses pengendalian terhadap masing- masing kegiatan.  
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Lampiran 2 

Data Ketenagaan Rumah Sakit 

Di RSUD RAA Soewondo Pati 

A. Tenaga Kesehatan 

No Kualifikasi Pendidikan  
Status 

Jumlah PNS 
Daerah Harian Lepas Kontrak 

1 TENAGA MEDIS         
  Dokter Umum 11     11 
  Dokter Spes Bedah 3     3 
  Dokter Spes Penyakit Dalam 4     4 
  Dokter Spes Kes. Anak 2     2 
  Dokter Spes Obgin 4     4 
  Dokter Spes Radiologi 1     1 
  Dokter Spes Anesthesi 2     2 
  Dokter Spes Patologi Klinik 1     1 
  Dokter Spes Mata 2     2 
  Dokter Spes THT 1     1 
  Dokter Spes Kulit & Kelamin 1     1 
  Dokter Spes Paru 1     1 
  Dokter Spes Saraf 3     3 
  Dokter Spes Bedah Orthopedi 1     1 
  Dokter Spes Rehabilitasi Medik 1     1 
  Dokter Gigi 2     2 
  Dokter+ (S2) Kes.Masyarakat 1     1 
  Dokter+ (S2 MM)  3     3 
       Jumlah Tenaga Medis 44     44 
2 TENAGA KEPERAWATAN         
  S2 MH. Kes 1     1 
  S1 Magister Kesehatan 1     1 
  S1 Keperawatan 48     48 
  Akper/ D3 Keperawatan 196 11 7 214 
  D3 Kebidanan 21 2 1 24 
  Sekolah Pengatur Rawat Gigi 2   1 3 
  Perawat Kesehatan (SPK/SPR) 17     17 
  Bidan 7     7 
  Juru Kesehatan         
       Jumlah Tenaga Keperawatan 293 13 9 315 
3 TENAGA KEFARMASIAN         
  S2 Farmasi/ Apoteker 1     1 
  S1 Farmasi (Apoteker)+ S2 Mkes 1     1 
  S1 Farmasi/ Apoteker 1     1 
  S1 Farmasi 1     1 
  Ak Farmasi 3     3 



  Asisten Apoteker/ SMF 10     10 
       Jumlah Tenaga Kefarmasian 17     17 
4 TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT         
  S2 Kesehatan Masyarakat 3     3 
  S1 Kesehatan Masyarakat 2     2 
  D3 Sanitarian 6     6 
  D1 Sanitarian 1     1 
       Jumlah Tenaga Kes. Masyarakat 12     12 
5 TENAGA GIZI         
  Akademi/D3-Gizi/Dietsien 9     9 
       Jumlah Tenaga Gizi 9     9 
6 TENAGA KETEKNISIAN MEDIS         
  S1 Teknik Radiologi/ D4 1     1 
  D3 Perekam Medis 4     4 
  D3 Teknik Elektromedik 6     6 
  D3 Teknik Radiologi & Radioterapi 6     6 
  Analisis Kesehatan 18     18 
  Fisioterapi 4     4 
  D1 Transfusi       0 

  
     Jumlah Tenaga Keteknisian 
Medis 39     39 

  TOTAL TENAGA KESEHATAN 414 13 9 236 
 
B. Tenaga Non Kesehatan 

  S2 Magister Sains/MM 3     3 
  S1 Sarjana Ekonomi 8     8 
  S1 Sarjana Administrasi/ Sospol 1     1 
  S1 Sarjana Hukum+Hukum Islam 24 2   26 
  S1 Sarjana Komputer 1     1 
  S1 Sarjana Akuntasi  3     3 
  S1 Sarjana Psikologi 1     1 
  S1 Sarjana Pertanian 1     1 
  D3 Pertanian 1     1 
  D3 Akuntansi 2   1 3 
  D3 AKS       0 
  D3 AKABA 2     2 
  D3 Sekretaris 2     2 
  D3 Komputer 3     3 
  D3 Hiparkes& Keselamatan Kerja 1     1 
  D3 Perhotelan 1     1 
  D3 Kearsipan 2     2 
  D3 Statistik 2     2 
  SLTA 106 23 12 141 
  SLTP 37 6 2 45 
  SD 11 1 1 13 
      Jumlah Tenaga Non Kesehatan 212 32 16 260 
  TOTAL PEGAWAI 626 45 25 696 



 



 



Lampiran 4 
 
 

Daftar Nama Pedagang Besar Farmasi (PBF) 
 

No Nama PBF 
1 AMS (Antar Mitra Sembada) 
2 AAM (Anugrah Argon Medica) 
3 APL 
4 BSP (Bina San Prima) 
5 PT. Buana Jaya Alkesindo 
6 Brataco 
7 Batu Rusa 
8 BUR (Bhineka Usada Raya)  
9 Colibri Indonesia Persada 
10 CIM (Cempaka Indes Murni) 
11 Dico Cita S. 
12 Dos ni Roha 
13 DBM (Distriversa Buana Mas) 
14 Daun Emas 
15 Enseval 
16 Gelora Fajar Farma 
17 Indo Farma 
18 Konmed- Junger Farma Distribusi 
19 Kebayoran 
20 Kalista Prima 
21 Kimia Farma 
22 MPI (Milenium Pharmacon International) 
23 Merapi Utama Farma 
24 MMM (Megah Medika Multi Anugrah) 
25 Penta Valent 
26 Parit Padang 
27 Prima Alkesindo 
28 Rajawali Nusindo 
29 Samator 
30 Septa Sari Tama 
31 Sinar Roda Utama 
32 Sawah Besar 
33 Saka Pilar 
34 Saka Timore 
35 Tiara Kencana 
36 TSJ (Tri Sapta Jaya) 
37 Tunggal Sila Farma 
38 Tempo 
39 Tri Sari 
40 MBS (Mensa Bima Sukses) 



 



Lampiran 5 
 

Sampel Data Obat (Diambil Penggunaan Terbanyak dalam 1 Tahun) 
 

 

Nama Obat Satuan Stok Awal Pengadaan Penggunaan Sisa Stok 

Ranitidine Inj Ampul 1650 23150 23850 950 

Gotropil Inj 3gr Box/Ampul 0 310 300 10 

Aminophillin Inj Eticel  Ampul 900 2160 2676 384 

Lapicef Box/100 capsul 2 69 67 4 

Ceftriaxone Vial 250 8120 7870 500 

Detrofort Syrup Botol/60ml 128 440 477 165 

Vomitas Box/30 tablet 25 214 234 5 

Angioten 50 gr Box/30 tablet 4 141 139 6 

Lagesil syrup Botol/ 170ml 10 388 365 33 

Piracetam Inj 3 gr Ampul 300 4592 4492 400 

Clindamycin 300gr Capsul 2100 30600 30900 1800 

Lanzaprazole Box/20capsul 45 1208 1153 100 

Abroxol syrup Botol 60ml 290 800 910 180 

Apialys Syrup Botol/100ml 14 315 319 10 

Eye Vit Botol/ 30 tablet 25 300 315 10 

Locoid Cream Tube/10gr 20 250 260 10 

Cxitrol tetes mata Botol 40 399 409 30 

Farmacol Forte Syrup Botol/ 100ml 0 408 360 48 


