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Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat – Obatan 
Sebagai Upaya Peningkatan Efektivitas Pengendalian Internal 
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Dosen Pembimbing: 
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Abstraksi 

 

Sistem Informasi akuntansi merupakan hal yang sangat penting bagi pihak  
manajemen karena berhubungan dengan data keuangan perusahaan yang memiliki  
pengaruh signifikan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sistem Informasi  
akuntansi yang berkualitas disertai dengan pengawasan akan mampu 
meningkatkan pengendalian intern  perusahaan dengan optimal. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui  penerapan sistem informasi akuntansi persediaan 
obat - obatan sebagai upaya  peningkatan efektivitas pengendalian intern pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.   

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan  
deskriptif. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, serta  penelitian 
kepustakaan. Analisis dan evaluasi kemudian dilakukan terhadap seluruh data 
yang dikumpulkan untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern yang  
diterapkan pada sistem dan prosedur pengadaan dan pendistribusian persediaan 
obat. Analisis yang dilakukan  menyangkut elemen-elemen pengendalian intern 
yang terdapat di dalam kedua  sistem dan prosedur tersebut.  

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan  
sistem informasi akuntansi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum telah 
dilaksanakan dengan cukup baik dan memadai. Hal ini  dapat dilihat pada 
pelaksanaan sistem dan prosedur yang berjalan sesuai dengan  PP No. 60 Tahun 
2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.  

Kata kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Sistem akuntansi persediaan, Sistem 
pengendalian intern 
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Implementation of Accounting Information SystemToward Drug Inventory 
As An Effort to Improve Effectivity of Internal Control 
(Case Study In Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar) 

 

By: 

Eka Yunia Wardhani 

 

Advisor: 

Lutfi Haris, SE., M.Ak., Ak. 

 

Abstract 

 

       Accounting information system is an important subject for management since 
it is related with organization financial data in which significantly affecting 
accomplishment of organization objectives. High quality accounting information 
system along with monitoring would be able to increase organization internal 
control optimally. Objective of this study is to find out implementation of 
accounting information system toward drug inventory as an effort to improve 
effectivity of internal control in Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. 

       This study is conduct by using qualitative and descriptive approach. Study has 
been completed throgh observation, interviews, and literature review. Analysis 
and evaluation would be subjected to all collected data in order to find out internal 
control effectivity applied toward procurement and distribution system and 
procedures of drug inventory. Analysis conduct is related internal control 
elements which contain within both system and procedures. 

       Conclusion from result of this study is implementation of accounting 
information system in Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar generally has been 
applied in good and sufficient manner. This could be reflected in implementation 
of system and procedure in accord with PP No. 60 Tahun 2008 about Goverment 
Internal Control System. 

Keywords: Accounting Information System, Inventory Accounting System, 
Internal Control System 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat terhindar bagi 

seluruh masyarakat global. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat 

global memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan  yang baik (good governance). World Bank 

dalam Mardiasmo (2004:18) mendefenisikan Good governance sebagai suatu 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prisip demokrasi, 

penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik 

dan administratif. Tata kelola pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan 

tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi 

dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya 

mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik 

secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat 

menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban 

kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.  

Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma 

pemerintahan yang mendasar pada sistem lama yang serba sentralistis, dimana 

pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru 

menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan 

menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta 
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bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, 

nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka 

pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan 

untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri 

agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan 

otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan 

secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, 

pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya 

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. ( Mardiasmo,2004) 

Untuk mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan 

sistem informasi akuntansi, maka diperlukan sistem pengendalian intern yang baik 

pula. Peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengendalian intern adalah 

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah. Dalam PP nomor 60 tahun 2008 ini membahas tentang kegiatan 

pengendalian diantaranya mengenai pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan 

kejadian yang penting, pencatatan yang akurat, pembatasan akses, serta 

dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern.   

Sistem adalah sekelompok elemen yang erat hubungannya antara yang 

satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama – sama untuk mencapai tujuan 

tertentu. Suatu sistem memungkinkan instansi  pemerintah melayani masyarakat 

sesuai dengan kebutuhannya serta mengalokasikan sumber daya yang dimiliki 

secara tepat. Dari sisi akuntansi, sistem yang baik akan dapat menyediakan 
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informasi sebagai sarana pelaporan yang andal, karena informasi dijadikan dasar 

bagi manajemen instansi pemerintah  dalam melakukan perencanaan, maka dapat 

dikatakan suatu sistem mempengaruhi perencanaan dan pengambilan keputusan. 

Sistem akuntansi adalah suatu sarana bagi manajemen guna mendapatkan 

informasi yang akan digunakan untuk mengelola perusahaan dan untuk menyusun 

laporan keuangan bagi pihak – pihak yang berkepentingan. Di dalam instansi 

pemerintah, sistem digunakan untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan 

oleh manajemen dalam mengelola instansi tersebut serta untuk menyusun laporan 

keuangan bagi pihak – pihak yang berkepentingan bagi instansi pemerintah 

tersebut. 

Salah satu masalah yang cukup kritikal yang umum dialami dalam Dinas 

Kesehatan Pemerintah Kabupaten sehubungan dengan efektivitas sistem 

pengelolaan persediaan obat – obatan. Persediaan obat – obatan merupakan salah 

satu kunci pokok kegiatan operasional dinas kesehatan. Pada suatu entitas yang 

berbeda mempunyai jenis persediaan yang berbeda pula, misalnya perusahaan 

dagang mempunyai persediaan barang dagang, sedangkan perusahaan manufaktur 

mempunyai persediaan bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam 

hal ini dinas kesehatan menyediakan obat – obatan yang digunakan untuk pasien 

tanpa mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Persediaan barang yang dimiliki 

oleh dinas kesehatan termasuk dalam persediaan barang habis pakai yang tidak 

digunakan dalam aktivitas pokok perusahaan, tetapi digunakan dalam 

operasionalnya sehari – hari. 
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Permasalahan yang sering terjadi di beberapa Dinas Kesehatan biasanya 

dialami dalam hal penyimpanan obat. Hal ini terjadi karena kurang 

memperhatikan hubungan sistem akuntansi persediaan obat – obatan dengan 

pelayanan kepada masyarakat. Karena tidak teraturnya dalam penyimpanan obat 

mengakibatkan siklus masuk dan keluarnya obat menjadi tidak teratur juga, 

sehingga banyak ditemukannya obat yang kadaluwarsa. Hal ini mengakibatkan 

bertambahnya biaya dalam pengadaan obat bagi Dinas Kesehatan.  

Penulis berusaha mengetahui apakah sistem pengendalian yang ada di 

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar terhindar dari inefisiensi, dalam hal ini yang 

berhubungan dengan persediaan obat – obatan terutama masalah pengadaan, 

penerimaan, dan penyimpanan. Disini gudang berfungsi sebagai penerima dan 

penyimpanan barang terutama persediaan obat – obatan. 

Dengan adanya penggabungan fungsi antara fungsi penerimaan barang dan 

penyimpanan barang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar apakah sudah 

cukup terkendali. Resiko terjadinya kesalahan terutama dalam penyimpanan obat 

– obatan dapat menyebabkan penambahan biaya terutama bila tidak mengetahui 

penanganan penyimpanan obat yang benar, kecuali bagian penerima dan 

penyimpanan tersebut juga mempunyai keahlian dalam penanganan penyimpanan 

obat. Menurut pengamatan penulis bagian gudang melakukan penyimpanan 

barang kurang teratur. Hal ini jika dibiarkan dapat merugikan Instansi Pemerintah 

karena semakin banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan persediaan 

obat – obatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji dan 

menganalisa lebih lanjut tentang pengadaan persediaan obat pada dinas kesehatan 
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sebagai obyek penelitian yaitu dinas kesehatan kabupaten Blitar. Untuk itu penulis 

memilih judul: “Implementasi  Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat – 

obatan Dalam Upaya Peningkatan Efektifitas Pengendalian Internal”. (Studi 

Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten  Blitar). 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi persediaan obat – obatan 

di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar? 

2. Apakah penerapan sistem akuntansi persediaan obat – obatan di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Blitar sudah memenuhi semua unsur – unsur 

pengendalian internal? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan sehubungan dengan masalah yang dikemukakan 

sebelumnya adalah sebagai berikut:  

1.  Mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi persediaan 

obat – obatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. 

2. Mengetahui Apakah penerapan sistem akuntansi persediaan obat – obatan di 

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar sudah memenuhi semua unsur – unsur 

pengendalian internal. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, berkesempatan untuk mengetahui praktek – praktek 

pengendalian persediaan dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan 

sejauh mana dapat diterapkan teori – teori yang diperoleh selama kuliah 

terhadap masalah tersebut. 

2. Bagi Instansi, dapat dipakai sebagai informasi dan sarana perbaikan yang 

diperlukan, khususnya dalam hal pengendalian persediaan obat – obatan. 

3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan 

perbandingan dan juga untuk menambah pengetahuan dalam masalah ini. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini adalah: 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan menjelaskan teori – teori serta tinjauan umum berkaitan dengan 

pengelolaan persediaan. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis 

dalam menyusun penulisan yang meliputi yang digunakan, jenis data yang 

diambil, metode yang digunakan untuk mengolah data. 
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BAB IV  : Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan secara singkat tentang gambaran umum perusahaan; 

struktur organisasi perusahaan; sistem dan prosedur yang berkaitan dengan 

pengelolaan persediaan obat; serta analisis dan interpretasi terhadap data yang 

telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan 

penelitian.  

BAB V  : Penutup  

Bab ini menjabarkan mengenai kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran 

yang dapat berguna bagi perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Sistem Informasi Akuntansi  

Informasi akuntansi merupakan hal yang sangat penting bagi pihak 

manajemen. Informasi akuntansi berhubungan dengan data keuangan perusahaan 

yang memiliki pengaruh signifikan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen, diperlukan suatu 

sistem yang berfungsi mengatur arus dan pengolahan data akuntansi perusahaan. 

Informasi yang relevan dan andal dapat diperoleh melalui sistem informasi 

akuntansi. Sistem informasi akuntansi (SIA) sangat dibutuhkan oleh pihak 

manajemen dengan aktivitas perusahaan. Peranan SIA sangat penting, oleh sebab 

itu dalam penyusunannya perusahaan harus melakukan sesuai dengan aturan yang 

ada dan juga sesuai dengan kebutuhan.  

 

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi  

Untuk mendapatkan pengertian yang jelas mengenai SIA terlebih dahulu 

diuraikan pengertian sistem, informasi, dan akuntansi.  

1. Sistem Dan Prosedur  

Sebelum kita mengetahui pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA), 

perlu dipahami terlebih dahulu mengenai sistem dan prosedur. Berikut 

dikemukakan beberapa definisi mengenai sistem dan prosedur. Menurut Cole 

dalam Baridwan (1993:3), “sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur 
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yang berhubungan, disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh 

(terintegrasikan) untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari 

perusahaan-perusahaan.”  

Sedangkan menurut Mulyadi (2001:5) yang dimaksud dengan sistem adalah 

“suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”. Selanjutnya Mulyadi menjelaskan 

bahwa prosedur adalah “suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.  

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa sistem adalah suatu kesatuan 

dari berbagai prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan bergantung. Sistem 

merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sedangkan prosedur 

merupakan bagian terpadu dari sistem yang berupa urutan kegiatan klerikal yang 

disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-

transaksi perusahaan yang sering terjadi.  

2. Informasi  

Informasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem, 

karena di dalam sistem terdapat arus informasi yang mengalir antar bidang-bidang 

terkait dalam sistem tersebut. Pengertian informasi menurut McLeod (2001:15) 

adalah “data yang telah diproses, atau data yang memiliki arti”. Informasi 

didefinisikan lebih rinci oleh Murdick dalam Kumorotomo (2004:11) sebagai 

berikut:  

....informasi terdiri dari data yang telah diambil kembali, diolah, atau 
digunakan untuk memberi dukungan keterangan bagi pengambilan 
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kesimpulan, argumentasi, atau sebagai dasar untuk peramalan, atau untuk 
pengambilan keputusan. Informasi adalah data yang telah disusun 
sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat 
dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk 
membuat keputusan.  
 

Dari pengertian-pengertian di atas, informasi memiliki arti sebagai data 

yang telah diolah oleh suatu proses tertentu dalam sistem tertentu pula. Sering 

terjadi kesalahpengertian antara data dan informasi, seringkali data dianggap sama 

dengan informasi, walaupun sebenarnya data dan informasi memiliki pengertian 

yang berbeda. Untuk menjelaskan perbedaan ini Loudon dan Loudon (2004:8) 

berpendapat:  

By information we mean data that have been shaped into a form that is 
meaningful and useful to human beings. Data in contrast, are streams of 
raw facts representing event occuring in organization or the phyisical 
environment before they have been organized and arranged into a form 
that people can understand and use.  
 

Begitu juga Wilkinson (1991:3) menjelaskan perbedaan antara informasi 

dengan data yaitu “data are raw facts, figure, and even symbols. Together they 

comprise the inputs to an information system. In contrast, information consists of 

data that have been transformed and made more valuable by processing”.  

Gambar 1 berikut menunjukkan bahwa data merupakan suatu masukan 

yang diproses terlebih dahulu di dalam sistem informasi untuk menghasilkan 

instrumen keluaran berupa informasi.  

 

 
 
 
 
 

Gambar 2.1  Informasi Merupakan Turunan Dari Data 
(Sumber: Wilkinson (1991:4) 

 

    Data (inputs)      Informasi (outputs) Processing steps 
(within information system) 
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Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa informasi 

adalah data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai guna bagi 

para pemakainya terutama dalam proses pengambilan keputusan.  

3. Akuntansi  

Akuntansi pada dasarnya merupakan informasi karena itu akuntansi sering 

dianggap sebagai bahasa bisnis. Secara umum akuntansi didefinisikan oleh 

Niswonger, Warren, Reeve, dan Fess (1999:6) sebagai “sistem informasi yang 

menghasilkan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenal kegiatan 

ekonomi dan kondisi perusahaan”  

Sedangkan American Accounting Association dalam Soemarso (2002:3) 

menyatakan bahwa akuntansi merupakan “proses mengidentifikasi, mengukur, 

dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian, dan 

keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi 

tersebut”.  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses 

yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. 

Informasi yang telah dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam 

penilaian dan pengambilan keputusan para pemakainya.  

4. Pengertian Sistem informasi Akuntansi  

Berdasarkan berbagai definisi dari kata sistem, informasi dan akuntansi di 

atas, dapat dirangkai pengertian sistem informasi akuntansi dari masing-masing 

definisi tersebut, yaitu sistem informasi akuntansi adalah suatu kesatuan dari 

berbagai prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan bergantung, dimana 
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prosedur-prosedur itu mengidentifikasi, mengukur, dan mengolah data ekonomi 

sedemikian rupa menjadi informasi yang memiliki nilai guna bagi para 

pemakainya terutama dalam proses pengambilan keputusan.  

Sistem informasi akuntansi menurut para ahli adalah sebagai berikut. 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2001:1) “Sistem informasi akuntansi adalah 

kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk 

mengubah data menjadi informasi”. Sedangkan Cushing (1995:17) 

mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai “kumpulan manusia dan 

sumber-sumber modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk 

menyiapkan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari 

pengumpulan dan pengolahan data transaksi”. Moncove (1981:12) 

mengemukakan bahwa:  

“Accounting information system as an organizational component which 
accumulates, classifies, processes, analyzes, and communicates relevant 
financial-oriented, decision-making information to a company’s external 
parties (such as federal and states tax agencies, current and potential 
investors and creditors) and internal parties (principally management)”  
 

Menurut penjelasan di atas, sistem informasi akuntansi merupakan sebuah 

subsistem dalam sebuah organisasi yang bertugas untuk mengubah data finansial 

menjadi informasi yang berguna bagi manajemen, kreditor, investor, dalam 

aktivitas pengambilan keputusan yang mereka lakukan.  

Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan salah satu 

komponen sistem dalam suatu organisasi yang terdiri dari beberapa sumber daya 

yang dimiliki oleh suatu organisasi yang berfungsi mengolah data keuangan 



 22

menjadi informasi yang berguna bagi pihak intern dan ekstern organisasi dalam 

proses pengambilan keputusan.  

2.1.2 Tujuan Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi  

Menurut Mulyadi (2001:19) pengembangan sistem akuntansi secara umum 

mempunyai tujuan:  

1. Untuk menyediakan informasi bagi manajemen perusahaan  

Kebutuhan pengembangan sistem akuntansi terjadi jika perusahaan baru 

didirikan atau perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha 

yang telah dijalankan selama ini. Sistem informasi yang lengkap dibutuhkan oleh 

perusahaan manufaktur baru, sedangkan perusahaan yang membuka usaha baru 

biasanya memerlukan pengembangan sistem akuntansi yang tidak selengkap 

perusahaan baru.  

 

2. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang telah ditetapkan.  

Adakalanya sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi 

kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian, maupun 

struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini kemungkinan disebabkan 

oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga menuntut sistem akuntansi yang 

sudah diperbarui untuk menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih 

baik dan tepat penyajiannya serta sesuai dengan kebutuhan manajemen.  

3. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern.  

Akuntansi merupakan alat pertanggungjawaban kekayaan suatu organisasi. 

Pengembangan sistem akuntansi seringkali ditujukan untuk memperbaiki 
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perlindungan terhadap kekayaan organisasi sehingga pertanggungjawaban 

terhadap penggunaan harta kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. 

Selain itudapat pula ditujukan untuk memperbaiki pengecekan intern agar 

informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dipercaya.  

4. Mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi  

Pengembangan sistem akuntansi seringkali ditujukan untuk menghemat 

biaya. Informasi merupakan barang ekonomi, untuk mendapatkannya diperlukan 

pengorbanan sumber ekonomi yang lain. Oleh karena itu, dalam menghasilkan 

sistem informasi perlu dipertimbangkan besarnya manfaat yang diperoleh. Jika 

pengorbanan untuk memperoleh informasi keuangan lebih besar dibandingkan 

dengan manfaatnya, maka sistem yang sudah ada perlu dirancang kembali untuk 

mengurangi pengorbanan sumber daya bagi penyedia informasi tersebut. Menurut 

Samsul dan Mustofa (1992:56) tujuan SIA adalah:  

a. Menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkat manajemen, 

pemilik, atau pemegang saham secara cepat dan tepat.  

b. Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak luar seperti kantor 

pajak, bank, atau kreditor dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan 

dengan organisasi.  

c. Menyempurnakan pengendalian melalui organisasi, prosedur-prosedur dan 

cara-cara lain untuk mengamankan harta kekayaan organisasi.  

d. Mengurangi biaya penyelenggaraan administratif sehingga menjadi lebih 

rendah daripada nilai manfaatnya.  

Merangkum semua tujuan SIA yang disebutkan di atas, Bodnar dan 
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Hopwood (2000:21) menyatakan bahwa tujuan umum dilakukannya analisis 

sistem adalah untuk memperbaiki kualitas informasi, pengendalian intern, dan 

meminimalkan biaya yang berkaitan. Tujuan-tujuan ini saling berhubungan, 

namun terkadang menimbulkan kontroversi, misalnya masalah biaya yang 

dikeluarkan merupakan konflik antara masalah ekonomi dan manfaat. Metode 

evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai untung-ruginya adalah subyektif.  

 

2.2. Konsep Dasar Pengendalian 

2.2.1. Definisi Pengendalian 

Sebagai usaha untuk meyakinkan pihak luar manajemen bahwa organisasi 

telah benar – benar digerakkan oleh para anggota sesuai tujuan yang telah 

ditetapkan, manajer perlu melakukan pengendalian (controlling). 

Anthony (1990) menguraikan hakekat pengendalian adalah sebagai berikut: 

Pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variable untuk 
mencapai tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan dalam suatu organisasi terdapat 

variable – variable yang harus diarahkan atau dimotivasi untuk mencapai tujuan 

organisasi tersebut. Variable – variable tersebut dapat berupa manusia, mesin, atau 

organisasi. Pengendalian dapat diawali dengan penetapan tujuan, standar atau 

sasaran dari pelaksanaan suatu kegiatan. Pengendalian membantu penilaian 

apakah fungsi manajemen pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengarahan telah 

dilaksanakan secara efektif. 
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Hongren memberikan definisi untuk pengendalian adalah sebagai berikut: 

Control is action that implements the planning decision and performance 
evaluation that provides feedback of the result. 

Definisi ini menjelaskan bahwa pengendalian merupakan tindakan 

mengimplementasikan rencana dan mengevaluasi performance yang memberikan 

umpan balik. Feedback (umpan balik) merupakan hasil dari perbandingan antara 

anggaran (budget) dengan pelaksanaan (actual) dapat digunakan sebagai dasar 

untuk mengadakan perubahan sasaran, membuat ramalan maupun merubah 

pengukuran pelaksanaan. 

Webster’s Dictionary (1990) mendefinisikan pengendalian sebagai berikut: 

Application of policies and procedures for directing, regulating, and 
coordinating production, administration, and other business activities in a 
way to achieve the objectives of the enterprise. 

Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan, pengendalian terdiri dari 

seperangkat kebijaksanaan dan prosedur untuk mengarahkan, mengatur, dan 

mengkoordinasi seluruh fungsi dalam perusahaan agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Kebijaksanaan dan prosedur tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk 

menilai aktivitas perusahaan. 

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah 

proses untuk menjamin bahwa tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen dapat 

dicapai dan tindakan para anggota organisasi benar – benar menggerakkan 

organisasi ke arah tujuan tersebut melalui penetapan standar pengukuran 

performance, mengadakan perbandingan dengan standar, dan pengambilan 

tindakan koreksi bila diperlukan. 
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2.2.2. Arti Penting Pengendalian 

Dalam organisasi, pengendalian digunakan oleh pihak manajemen untuk 

mengarahkan aktivitas organisasi agar tidak menyimpang dari tujuan yang 

diinginkan. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang keadaan 

aktual organisasi, membandingkannya dengan keadaan yang diinginkan, dan 

melakukan tindakan untuk mengubah unjuk kerja organisasi bila diperlukan. 

Dalam praktek, fungsi – fungsi manajemen yang ada dalam suatu organisasi 

saling berkaitan. Pengendalian mempunyai hubungan erat dengan fungsi 

perencanaan karena untuk mengevaluasi aktivitas organisasi pihak manajemen 

perlu mengadakan perbandingan antara hasil aktual dengan rencana yang dapat 

dituangkan dalam bentuk standar. Pengendalian dapat dilakukan pada awal 

kegiatan (preliminary control) untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan 

penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia, bahan maupun keuangan. 

Sumber – sumber daya ini sudah harus ditentukan kualitas dan kuantitasnya dalam 

anggaran. Pengendalian juga dapat dilakukan pada saat aktivitas perusahaan 

sedang berlangsung (concurrent control), hal ini dilakukan untuk memonitor 

pekerjaan yang berlangsunguntuk memastikan bahwa sasaran dapat tercapai. 

Pengendalian ini dilakukan oleh manajer untuk mengawasi bawahannya agar 

bekerja sesuai dengan apa yang digariskan. Dan yang terakhir adalah 

pengendalian yang dilakukan pada saat aktivitas perusahaan telah dilakukan 

(feedback control), hal ini dilakukan untuk mengvaluasi hasil – hasil dari suatu 

tindakan yang telah diselesaikan. Data hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk 

mengukur prestasi dalam rangka pemberian gaji / bonus pada karyawan; 
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(Kusumo, 1995). 

2.2.3. Proses Pengendalian 

Dalam suatu organisasi atau unit usaha, terdapat tiga macam proses 

pengendalian, yaitu (Anthony et al, 1989): 

1. Pengendalian strategik (strategy controll) adalah proses untuk 

memutuskan dan mengevaluasi tujuan organisasi. 

2. Pengendalian manajemen (management control) adalah proses yang 

dilakukan manajemen untuk memastikan bahwa strategi organisasi telah 

dilaksanakan. 

3. Pengendalian tugas (task control) adalah proses untuk memastikan bahwa 

tugas – tugas tertentu telah dilaksanakan. 

2.3. Struktur Pengendalian Intern 

2.3.1. Definisi Struktur Pengendalian Intern 

Pengendalian intern dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai prosedur 

untuk memeriksa keandalan dan administrasi. Pada tahun 1948, the committee  on 

auditing procedures dalam suatu laporan khusus telah mendefinisikan 

pengendalian intern (internal control) sebagai berikut: 

Pengendalian intern mencakup rencana organisasi dan semua metode serta 
tindakan yang digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan harta, 
mengecek kecermayan dan keandalan data akuntansinya, memajukan 
efisiensi operasi, dan memastikan pentaatan pada kebijaksanaan yang telah 
ditetapkan oleh manajemen. Definisi tersebut mungkin lebih luas daripada 
pengertian yang kadang – kadang diberikan utnuk istilah ini. Definisi ini 
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mengakui suatu “sistem” pengendalian intern bukan saja terbatas pada hal – 
hal yang langsung berhubungan dengan fungsi – fungsi dari departemen 
akuntansi dan keuangan. 

Definisi diatas mempunyai pengertian bahwa pengendalian intern dapat 

dibagi dua, yaitu pengendalian akuntansi dan pengendalian administrasi (Wilson, 

1991). 

1. Pengendalian Akuntansi 

Pengendalian akuntansi adalah pengendalian yang mencakup rencana 

organisasi semua metode dan prosedur yang terutama menyangkut 

pengamanan harta perusahaan serta keandalan dan catatan keuangan. Pada 

umumnya pengendalian ini meliputi pemisahan tugas dan tanggung jawab 

yang berhubungan dengan pencatatan dan pengamanan harta serta 

pemerikasaan intern. 

2. Pengendalian Administratif 

Pengendalian ini terdiri dari rencana organisasi, semua metode dan semua 

prosedur yang terutama berhubungan dengan efisiensi operasi dan ketaatan 

pada kebijaksanaan manajemen dan biasanya secara tidak langsung 

berhubungan dengan catatan finansial. Pada umumnya meliputi analisa 

statistik, laporan pelaksanaan, program latihan pegawai dan pengendalian 

kualitas. 

Mulyadi (1992) mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut: 

Struktur pengendalian intern suatu organisasi terdiri dari kebijaksanaan 
dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai 
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agar tujuan organisasi dapat dicapai. 

 

Dari definisi diatas terdapat kata kebijaksanaan, prosedur, dan tujuan 

organisasi. Kebijaksanaan adalah pedoman yang dibuat manajemen untuk 

mencapai tujuan organisasi. Prosedur adalah langkah – langkah tertentu yang 

harus diikuti dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan tujuan organisasi 

merupakan hasil akhir yang ingin dicapai organisasi. Struktur pengendalian 

intern baik dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan 

perusahaan merancang struktur pengendalian intern adalah: 

1. Mengamankan harta perusahaan. 

2. Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

3. Meingkatkan efisiensi. 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

2.3.2. Arti Penting Struktur Pengendalian Intern 

Manajemen perusahaan memiliki kepentingan dalam memenuhi tujuan 

perusahaan dan ini mengandung pengertian bahwa ia juga harus menyetujui 

proses – proses yang akan ditempuh, termasuk proses pengendalian untuk 

mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini manajemen juga bertanggung jawab 

untuk menjamin implementasi pengendalian intern berjalan secara efektif. 
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Selain itu ada beberapa keadaan yang menyebabkan pengendalian semakin 

diperlukan dalam organisasi, yaitu: Kusumo (1995) 

1. Adanya perubahan kondisi eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi 

aktifitas perusahaan. Misalnya: kondisi perekonomian, munculnya pesaing 

atau adanya peraturan baru. 

2. Perkembangan yang dialami perusahaan, sehingga masalah yang dihadapi 

juga semakin komplek atau rumit. 

3. Kemungkinan membuat kesalahan yang bias terjadi pada pelaku organisasi. 

Oleh karena itu dibutuhkan pengendalian intern yang memadai untuk 

mendeteksi kesalahan tersebut. 

2.3.3. Karakteristik Struktur Pengendalian Intern Yang Baik. 

Perancangan struktur pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk 

meniadakan kesalahan atau penyelewengan, akan tetapi perancangan struktur 

pengendalian diharapkan dapat menekan terjadinya kesalahan dalam batas – batas 

yang layak, dan apabila terjadi penyelewengan atau kesalahan dapat diketahui dan 

diatasi dengan cepat. Karakteristik struktur pengendalian intern yang baik adalah 

sebagai berikut: Baridwan (1998:14) 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

Untuk mencegah kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, 

berbagai pemisahan tugas yang diperlukan sebagai berikut: 



 31

a. Pemisahan tanggung jawab operasional dan pencatatan keuangan. 

b. Pemisahan fungsi penyimpanan harta dan otorisasi tidak boleh ada satu 

transaksi yang secara lengkap dilaksanakan hanya ada satu fungsi atau 

satu orang. 

2. Sistem wewenang serta perancangan prosedur pencatatan dan penggunaan 

dokumen untuk memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan 

perusahaan. 

Suatu bagian dari organisasi merupakan sub sistem yang memiliki ciri sistem 

sendiri. Untuk menjalankan subsistem ini diperlukan tindakan yang terperinci 

dan aman. Setiap transaksi diatur dengan prosedur, berarti melalui tahapan – 

tahapan. Misalnya untuk fungsi pembelian: 

a. Bagian yang membutuhkan mengisi formulir permintaan barang. 

b. Bagian pembelian membuat order pembelian untuk dikirim ke pemasok. 

c. Bagian yang membutuhkan barang mengambil barang dari gudang. 

d. Bagian gudang menerima barang dari pemasok. 

e. Pemasok menagih pembayaran kepada kasir. 

Jadi setiap transaksi diproses melalui beberapa tangan agar dapat saling 

mengecek. 

Pada setiap prosedur fungsi – fungsi berikut harus dipisahkan: 
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a. Fungsi penguasaan 

b. Fungsi pelaksana. 

c. Fungsi penyimpanan 

d. Fungsi pencatatan 

e. Fungsi control 

3. Karyawan yang dapat dipercaya dan kompeten sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawabnya. 

Mutu karyawan mempunyai artiyang lebih luas daripada sekedar 

keterampilan atau keahlian. Tetapi yang lebih penting adalah sikap mental, 

perilaku, independensi, sikap tahu terhadap fungsi jabatannya, sikap interaktif 

dan kooperatif dalam porsi yang tepat. 

4. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan dijadikan pedoman perlu 

dilaksanakan sebaik mungkin. Tiap unit kerja dituntut memahami tugas dan 

fungsinya serta melaksanakannya. Suatu penyimpangan prosedur oleh suatu 

unit kerja akan mendapatkan reaksi dari unit yang lain. 

2.3.4. Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern. 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya oleh penulis, pengendalian yang 

dilakukan dalam suatu unit usaha tidak dapat menghapus kemungkinan terjadi 

kesalahan, akan tetapi hanya berfungsi sebagai alat untuk menekan terjadinya 

kesalahan atau penyelewengan. Hal ini disebabkan pengendalian intern memiliki 
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keterbatasan bawaan, yaitu: 

1. Kelemahan Manusia 

Secara teori, rancangan sistem pengendalian intern sudah memadai, tetapi dalam 

pelaksanaannya kemungkinan untuk terjadi kekeliruan potensial dapat timbul dari 

sebab – sebab sebagai berikut: 

a. Kesalahan dalam mengartikan instruksi. 

b. Kesalahan pertimbangan. 

c. Kecerobohan, kebingungan, dan kelelahan pribadi. 

Yang keseluruhannya adalah bagian dari kelemahan manusia. 

2. Persengkokolan (collusion) 

Kebijakan dan prosedur yang efektivitasnya tergantung pada pemisahan tugas 

dan tanggung jawab menjadi tidak berarti apabila terjadi persekongkolan. 

3. Biaya 

Pengendalian berguna demi berlangsungnya kegiatan yang efisien dan 

mencegah kegiatan yang merugikan perusahaan. Besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk tujuan pengendalian tergantung pada luas pengendalian 

yang diinginkan. 

4. Perubahan Keadaan 

Proyeksi penilaian sekarang atas pengendalian tidak lagi efektif dimasa 
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mendatang karena berubahnya keadaan disekitar perusahaan dan biasa juga 

disebabkan penurunak tingkat ketaatan para pegawai terhadap kebijaksanaan 

perusahaan. 

2.3.5. Subyek Sistem Pengendalian Intern 

Obyek pengendalian intern adalah manusia dan aktivitasnya, sedangkan 

pengendalinya (subyek) dapat digolongkan sebagai berikut: (Samsul et al, 1992) 

1. Sistem, metode, dan prosedur itu sendiri. Pengendali ini disebut sebagai 

pengendali otomatis. Yaitu suatu sistem, metode, dan prosedur harus dibuat 

sedemikian rupa untuk mencegah penyelewengan atau penyimpangan. 

2. Pengendali fungsional. Secara tegas dibentuk suatu unit / bagian / divisi atau 

departemen yang bertugas mengawasi, mengevaluasi, dan menyempurnakan. 

Misalnya bagian pemeriksaan keuangan, internal auditor, dan lain – lain. 

3. Pengawasan melekat yang dilakukan setiap atasan kepada bawahan. Model 

pengawasan ini bertingkat sesuai dengan derajat kepangkatannya. 

4. Pemilik, adalah pengawas terakhir. Bilamana semua pengawasan gagal, maka 

pemilik sebagai penguasa akan mengambil alih tugas pengawasan. 

2.3.6. Unsur – Unsur Pengendalian Intern 

Sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada 

pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, 

dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang 
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memadai, bukan keyakinan mutlak. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur sistem pengendalian 

intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian 

efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur 

sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost 

and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan 

perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. 

Unsur pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada 

unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikkan dilingkungan 

pemerintahan di berbagai daerah, yang meliputi (PP nomor 60 Tahun 2008): 

1. Lingkungan Pengendalian 

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan 

memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku 

positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. 

hal tersebut dapat diciptakan melalui: 

a. Penegakan integritas dan nilai etika. 

Penegakan integritas dan nilai etika sekurang – kurangnya dilakukan 

dengan hal berikut ini: 

- Menyusun dan menerpakan aturan perilaku. Aturan perilaku antara lain 

berisi standar etika dan pedoman perilaku bagi pegawai instansi 

pemerintah yang disusun secara partisipasif pada tingkat kementrian 
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Negara / lembaga, provinsi, dan kabupaten / kota. Instansi pemerintah 

dapat menyusun aturan perilaku yang lebih khusus sesuai kebutuhan. 

Penerapan aturan perilaku tersebut dilaksanakan baik dalam urusan 

kedinasan maupun kemasyarakatan. 

- Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap 

tingkat pimpinan instansi pemerintah. Keteladanan diwujudkan dalam 

bentuk tindakan dan ucapan. 

- Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap 

kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. 

- Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi dan 

pengabaian pengendalian intern. Dalam hal pimpinan instansi 

mengintervensi atau mengabaiakan pengendalian intern maka pimpinan 

instansi pemerintah yang bersangkutan harus menjelaskan dan 

mempertanggungjawabkan intervensi dan pengabaian pengendalian 

intern. 

- Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku 

tidak etis. Untuk menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat 

mendorong perilaku tidak etis, pimpinan instansi pemerintah dituntut 

memiliki dasar yang kuat dalam penetapan sasaran yang realistis dan 

dapat dicapai serta tidak menuntut pegawainya untuk mencapai sasaran 

yang tidak realistis. Selain itu, pimpinan instansi pemerintah harus 

menyediakan dan memberikan penghargaan yang sepadan dengan 



 37

prestasi kerjanya. Penghargaan ini diberikan dalam rangka penegakan 

integritas dan kepatuhan terhadap nilai etika. 

b. Komitmen terhadap kompetensi. 

Komitmen terhadap kompetensi dapat dilakukan melalui hal – hal berikut 

ini: 

- Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing – masing posisi dalam 

instansi pemerintah. 

- Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada 

masing – masing posisi dalam instansi pemerintah. Standar kompetensi 

disusun berdasarkan analisis atas pengetahuan, keahlian, dan 

kemampuan yang diperlukan secara tepat dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan fungsi. 

- Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu 

pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaanya. 

- Memilih pimpinan instansi pemerintah yang memiliki kemampuan 

manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansi 

pemerintah. 

c. Kepemimpinan yang kondusif. 

Kepempinan yang kondusif dapat ditunjukkan dengan cara berikut ini: 
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- Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan. Dalam 

mempertimbangkan risiko, pimpinan instansi pemerintah mengambil 

keputusan setelah dengan cermat menganalisis risiko terkait dan 

menentukan bagaimana risiko tersebut diminimalkan. 

- Menerapkan manajemen berbasis kinerja. 

- Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP. Yang dimaksud 

dengan funfsi tertentu antara lain mencakup pencatatan dan pelaporan 

keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan sumber daya 

manusia, dan pengawasan baik intern ataupun ekstern. 

- Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang 

tidak sah. 

- Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang 

lebih rendah. 

- Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan 

keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. 

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. 

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dapat 

dilakukan melalui hal berikut ini: 

- Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah. 

- Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam instansi 
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pemerintah. 

- Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam 

instansi pemerintah. 

- Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur 

organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis. 

- Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi 

pimpinan. 

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. 

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang – 

kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal – hal berikut ini: 

- Wewenang diberikan pada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat 

tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian instansi pemerintah. 

- Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan 

tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam instansi 

pemerintah yang bersangkutan. 

- Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan 

wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP. 

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia. 

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 
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sumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan hal – hal 

sebagai berikut: 

- Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan 

pemberhentian pegawai. Kebijakan dan prosedur yang terkait dengan 

pembinaan sumber daya manusia antara lain penetapan formasi, 

rekruitmen, pelatihan prajabatan, pelatihan dalam jabatan, 

pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, penilaian prstasi pegawai, 

disiplin, penggajian, dan pemberhentian. 

- Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen. 

- Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. 

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. 

Perwujudan peranaparat pengawasan intern pemerintah yang efektif 

sekurang – kurangnya harus sebagai berikut: 

- Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehemtan, 

efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan 

fungsi instansi pemerintah. 

- Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen 

risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

- Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan 

tugas dan fungsi instansi pemerintah. 
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h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait diwujudkan 

dengan adanya mekanisme saing uji antar instansi pemerintah terkait. 

Yang dimaksud mekanisme saling uji adalah mencocokkan data yang 

saling terkait dari dua atau lebih instansi pemerintah yang berbeda. 

2. Penilaian Resiko 

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi 

unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko yang dimaksud 

terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko 

pimpinan instansi pemerintah harus menetapkan tujuan instansi pemerintah dan 

tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang – 

undangan. Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko 

yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. 

Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati – hatian dalam 

menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. 

3. Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan 

instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif 

dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian sebagaimana yang 

dimaksud terdiri atas: 
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a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. 

Reviu atas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan 

membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan. Tolok 

ukur kinerja antara lain berbentuk target, anggaran, prakiraan, dan kinerja 

periode yang lalu. 

b. Pembinaan sumber daya manusia. 

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya 

manusia. Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia pimpinan 

instansi pemerintah harus melakukan hal – hal berikut ini: 

- Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi 

kepada pegawai. 

- Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia 

yang mendukung pencaoaian visi dan misi. Strategi perencanaan dan 

pembinaan sumber daya manusia mencakup kebijakan, program, 

praktik yang menjadi acuan bagi instansi pemerintah tersebut dan dapat 

mengidentifikasi kebutuhan  sumber daya manusia pada saat ini dan 

masa yang akan dating. 

- Membuat uraian jabatan, prosedur rekruitmen, program ppendidikan dan 

pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan 

fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, 

serta rencana pengembangan karir. 
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c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. 

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk 

memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. kegiatan pengendalian 

atas pengelolaan sistem informasi ini meliputi: 

- Pengendalian umum. 

Pengendalian umum ini meliputi struktur, kebijakan dan prosedur yang 

berlaku terhadap seluruh operasional komputer instansi pemerintah. 

Pengendalian umum terdiri dari: 

1) Pengamanan sistem informasi. 

2) Pengendalian atas akses. 

3) Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak 

aplikasi. 

4) Pengendalian atas perangkat lunak system. 

5) Pemisahan tugas. 

6) Kontinuitas pelayanan. 

- Pengendalian aplikasi. 

Yang dimaksud dengan pengendalian aplikasi meliputi struktur, kebijakan, 

dan prosedur yang dirancang untuk membantu memastikan kelengkapan, 

keakuratan, otorisasi serta keabsahan semua transaksi selama pemrosesan 
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aplikasi. Pengendalian aplikasi terdiri dari: 

1) Pengendalian otorisasi. 

2) Pengendalian kelengkapan. 

3) Pengendalian akurasi. 

4) Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.                                                  

d. Pengendalian fisik atas asset. 

Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset, pimpinan instansi 

pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan 

mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai, yaitu: 

- Rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik. 

Contoh kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset antara lain: 

1) Aset yang beresiko hilang, dicuri, rusak, digunakan tanpa hak 

seperti uang tunai, surat berharga, perlengkapan, persediaan, dan 

peralatan, secara fisik diamankan dan akses ke aset tersebut 

dikendalikan. 

2) Akses ke gedung dan fasilitas dikendalikan dengan pagar, penjaga, 

dan pengendalian fisik lainnya. 

3) Akses ke fasilitas dibatasi dan dikendalikan diluar jam kerja. 
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- Rencana pemulihan setelah bencana. 

Dalam praktik, istilah rencana pemulihan setelah bencana dikenal 

dengan disaster recovery plan. 

e. Penetapan dan reviu atas indicator dan ukuran kinerja. 

Pimpinan instansi pemerintahwajib menetapkan dan mereviu indikator dan 

uukuran kinerja. dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan 

pengukuran kinerja, pimpinan instansi harus melakukan hal berikut ini: 

- menetapkan ukuran indikator kinerja. Ukuran dan indikator kinerja 

ditetapkan untuk tingkat instansi pemerintah, kegiatan, dan pegawai. 

- mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan 

keandalan ukuran dan indikator kinerja. 

- mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja. Evaluasi atas faktor 

pengukuran kinerja dilakukan untuk meyakinkan bahwa faktor tersebut 

seimbang dan terkait dengan misi, sasaran, dan tujuan serta mengatur 

insentif yang pantas untuk mencapai tujuan dengan tetap 

memperhatikan peraturan perundang – undangan. 

-  membandingkan secara terus - menerus data capaian kinerja dengan 

sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. 

f. Pemisahan fungsi. 

Dalam melaksanakan pemisahan fungsi, pimpinan instansi pemerintah 
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harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tiidak 

dikendalikan oleh satu orang.pemisahan fungsi ditujukan untuk 

mengurangi risiko terjadinya kesalahan, pemborosan, atau kecurangan. 

tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian dipisah - pisah dan 

dilimpahkan kepada pegawai yang berbeda secara sistematis untuk 

menjamin adanya checks and balances dan mengurangi kesempatan 

terjadinya kolusi. aspek utama transaksi atau kejadian meliputiu otorisasi, 

persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan 

dana, riviu adan audit, serta penyimpanan dan penanganan aset. 

g. Otorisasi atas transakasi dan kejadian yang penting. 

Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian, pimpinan instansi 

pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan 

ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. otorisasi stas transaksi dan 

kejadian yang penting dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa 

hanya transaksi dan kejadian yang valid yang dilaksanakan. 

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. 

- Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera. 

- Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus 

transaksi atau kejadian. 

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. 

Pimpinan instansi pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya 
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dan pencatatannya dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya 

dan pencatatannya. Dalam melaksanakan pembatasan aksesatas sumber 

daya dan pencatatannya pimpinan instansi pemerintah wajib memberikan 

akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas 

pembatasan tersebut secara berkala. Dalam menetapkan akuntabilitas 

terhadap sumber daya dan pencatatannya pimpinan instansi pemerintah 

wajib menugaskan pegawai yang bertanggung  jawab terhadap 

penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas 

penugasan tersebut secara berkala. 

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. 

Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya 

pimpinan iunstansi pemerintah wajib menugaskan pegawai yang 

bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya pencatatannya 

serta melakuakan reviu atas penugasan tersebut secara berkala. 

k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan 

kejadian penting. 

Pendokumentasian yang baik atas sistem pengendalian intern serta 

transaksi dan kejadian penting dilakukan agar kegiatan dapat dikendalikan 

dan dievaluasi. dokumentasi atas sistem pengendalian intern mencakup 

identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas tujuan dan fungsi instansi 

pemerintah pada tingkat kegiatan serta pengendaliannya yang tercermin 

dalam kebijakan administratif, pedoman akuntansi, dan pedoman lainnya. 
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dokumentasi atas sistem pengendalian intern juga mencakup dokumentasi 

yang menggambarkan sistem informasi otomatis, pengumpulan dan 

penanganan data, serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. 

dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting dilaksananakan secara 

lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi dan kejadian 

serta informasi terkait sejak otorisasi dan inisiasi, pemrosesan, dan 

penyelesaian. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah 

dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan 

sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi 

pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Untuk 

menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus: 

a. Menyediaakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.  

b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara 

terus menerus. Dalam rangka mengelola, mengembangkan, dan 

memperbaharui sistem informasi, pimpinan instansi pemerintah perlu 

mempertimbangkan manajemen sistem informasi, mekanisme identifikasi 

kebutuhan informasi, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, 

pemantauan mutu informasi, dan kecukupan sumber daya manusia dan 

keuangan untuk pengembangan teknologi informasi. 
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5. Pemantauan 

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan 

memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revieu lainnya dapat segera 

ditindaklanjuti. 

2.3.7. Pengendalian Intern Atas Persediaan 

Pengendalian persediaan merupakan fungsi manajerial yang sangat penting 

karena persediaan fisik perusahaan melibatkan investasi rupiah terbesar dalam pos 

aktiva lancar. Bila perusahaan menanamkan terlalu banyak dananya dalam 

persediaan, menyebabkan biaya penyimpanan yang berlebihan dan mempunyai 

opportunity cost (dana dapat ditanamkan dalam investasi yang lebih 

menguntungkan). Demikian pula, bila perusahaan tidak mempunyai persediaan 

yang mencukupi dapat mengakibatkan biaya – biaya dari terjadinya kekurangan 

bahan. 

Ada dua alasan penting mengapa pengendalian persediaan begitu penting. 

Pertama, persediaan mungkin mengikat dana dalam jumlah yang sangat besar 

sesuai dengan kapasitas produksi perusahaan. Kedua, persediaan mempunyai 

jaminan langsung atas kelanjutan kegiatan perusahaan. 

2.4. Persediaan 

2.4.1. Definisi Persediaan 

Setiap perusahaan, apakah perusahaan itu perusahaan perdagangan ataupun 

perusahaan pabrik selalu mengadakan persediaan. Tanpa adanya persediaan, para 
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pengusaha akan dihadapkan pada resiko bahwa perusahaannya pada suatu waktu 

tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan yang memerlukan atau meminta 

barang/jasa. Persediaan diadakan apabila keuntungan yang diharapkan dari 

persediaan tersebut hendaknya lebih besar daripada biaya-biaya yang 

ditimbulkannya. 

Adapun menurut Assauri (1993:169) persediaan dapat didefinisikan sebagai 

berikut : 

“ Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik 
perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang 
normal “. 
 
Jadi persediaan merupakan sejumlah barang yang disediakan untuk 

memenuhi permintaan dari pelanggan. Dalam perusahaan perdagangan pada 

dasarnya hanya ada satu golongan inventory (persediaan), yang mempunyai sifat 

perputaran yang sama yaitu yang disebut “Merchandise Inventory” (persediaan 

barang dagangan). Persediaan ini merupakan persediaan barang yang selalu dalam 

perputaran, yang selalu dibeli dan dijual, yang tidak mengalami proses lebih lanjut 

didalam perusahaan tersebut yang mengakibatkan perubahan bentuk dari barang 

yang bersangkutan. 

 

2.4.2. Pengelolaan Persediaan 

Persediaan yang dimiliki perusahaan memerlukan pengelolaan khusus atau 

memerlukan pengendalian yang baik. Pengelolaan persediaan yang baik 

memungkinkan perusahaan untuk dapat menjaga kontinuitas produksi dan 

menjaga aktivitas penjualan supaya berjalan lancar. Ada dua karakteristik dari 



 51

persediaan yang mengakibatkan perlunya pengelolaan yang baik, yaitu: 

1. Persediaan hampir selalu merupakan investasi sumber daya dalam jumlah 

besar. 

2. Persediaan beredar (digunakan) dengan konstan. 

Fungsi pengelolaan persediaan dimulai dari penerimaan barang sampai 

penyimpanannya, serta saat barang diteruskan sampai ke tangan konsumen. 

Perencanaan dan pengendalian yang baik harus disusun guna memaksimalkan 

operasi dari perusahaan itu sendiri, sehingga juga secara tidak langsung 

mendukung tercapainya tujuan perusahaan. 

Ada beberapa pernyataan yang harus dipenuhi untuk mencapai pengelolaan 

persediaan yang baik (Wilson : 1988) yaitu: 

1. Penetapan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas sehubungan dengan 

persediaan. 

2. Sasaran – sasaran dan kebijakan – kebijakan yang dirumuskan dengan baik. 

3. Fasilitas – fasilitas penggudangan dan penyelenggaraan yang cukup. 

4. Klasifikasi dan Identifikasi persediaan yang cukup. 

5. Standarisasi dan simplifikasi persediaan. 

6. Catatan – catatan laporan – laporan yang cukup. 

7. Tenaga kerja yang memuaskan. 
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2.4.3. Metode Pencatatan Persediaan 

Ada dua macam pencatatan persediaan, yaitu: 

1. Metode Persediaan Fisik (Physical Inventory Method) 

Dalam metode persediaan fisik, hanya tambahan persediaan dan pembelian 

saja yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan karena 

pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Untuk mengetahui berapa 

harga pokok persediaan yang dipakai atau dijual, harus dilakukan dengan 

cara menghitung sisa persediaan yang masih ada digudang pada akhir periode 

akuntansi. Harga pokok persediaan awal periode ditambah dengan harga 

pokok persediaan yang dibeli selama periode dikurangi dengan harga pokok 

persediaan pada akhir periode, merupakan biaya selama periode yang 

bersangkutan. 

2. Metode Mutasi Persediaan (Perpetual Inventory Method) 

Dalam metode perpetual, setiap jenis persediaan dibuatkan rekening sendiri 

yang merupakan buku pembantu persediaan (kartu persediaan) dan 

rinciannya diawasi dengan rekening kontrol dalam buku besar. Setiap 

perubahan dalam persediaan diikuti dengan pencatatan dalam rekening 

persediaan sehingga jumlah persediaan sewaktu – waktu dapat diketahui. 

Penggunaan metode ini memudahkan penyusunan laporan jangka pendek. 

Dalam sistem akuntansi persediaan secara manual, diselenggarakan dua 

catatan akuntansi di fungsi gudang dan di fungsi akuntansi. Di bagian gudang 

diselenggarakan kartu gudang untuk mencatat kuantitas persediaan dan mutasi 

tiap jenis barang yang disimpan digudang. Biasanya kartu gudang tidak berisi data 
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harga pokok tiap jenis barang, namun hanya berisi informasi kuantitas tiap jenis 

barang yang disimpan di gudang. Kartu gudang ini disimpan dalam arsip di kantor 

gudang untuk mencatat mutasi kuantitas fisik barang di gudang. Disamping kartu 

gudang, bagian gudang juga menyelenggarakan kartu barang yang ditempelkan 

pada tempat penyimpanan barang. Kartu barang ini berfungsi sebagai identitas 

barang yang disimpan, untuk memudahkan pencarian barang dan sekaligus untuk 

mencatat mutasi kuantitas barang. Di bagian kartu persediaan (fungsi akuntansi) 

diselenggaran kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat kuantitas dan 

harga pokok barang yang disimpan di gudang. Kartu persediaan ini berfungsi 

sebagai alat kontrol catatan kuantitas barang yang diselenggarakan oleh bagian 

gudang. 

2.4.4. Metode Pembebanan Harga Pokok Persediaan 

Terdapat empat cara yang biasa digunakan utnuk menghitung harga pokok 

persediaan, yaitu: 

1. LIFO (Last–In First–Out) 

Barang – barang yang dikeluarkan dari gudang akan dibebani dengan harga 

pokok pembelian yang terakhir disusul dengan yang masuk sebelumnya. 

Persediaan akhir dihargai dengan harga pokok pembelian yang pertama. 

2. FIFO (First-In First-Out) 

Harga pokok persediaan akan dibebankan sesuai dengan urutan terjadinya. 

Apabila ada penjualan atau pemakaian barang, maka harga pokok yang 

dibebankan adalah harga pokok yang terdahulu disusul dengan yang masuk 

berikutnya. Persediaan ini dibebani harga pokok terakhir. 
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3. Harga Pokok Rata – Rata Tertimbang (weighted average cost method) 

Barang – barang dipakai untuk produksi atau yang akan dijual akan dibebani 

harga pokok rata – rata. Perhitungan harga pokok rata – rata dilakukan 

dengan cara membagi jumlah harga perolehan kuantitasnya. 

4. Metode Identifikasi Khusus (special identification method) 

Metode ini merupakan suatu pendekatan yang paling objektif untuk 

menandingkan biaya histories dengan pendapatan. Biaya yang dialokasikan 

ke persediaan akhir pada akhir periode dan biaya yang dialokasikan ke harga 

pokok penjualan sesuai dengan biaya aktual dari unit – unit barang yang 

diidentifikasikan secara khusus. Metode ini memerlukan pengidentifikasian 

biaya histories dari masing – masing unit persediaan sampai saat 

penjualannya. 

2.5. Sistem Akuntansi Persediaan 

Terdapat beberapa prosedur dan system akuntansi yang berkaitan dengan 

persediaan yaitu prosedur pembelian, prosedur retur pembelian, prosedur 

penjualan, prosedur pemakaian barang gudang, prosedur pengembalian barang 

gudang, dan prosedur penghitungan persediaan fisik persediaan. Namun dalam 

penelitian ini hanya prosedur pembelian persediaan dan prosedur pemakaian 

barang gudang saja yang digunakan. 

2.5.1. Prosedur Pembelian Persediaan 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian adalah: 

a. Prosedur Permintaan Pembelian 

Dalam prosedur ini fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam 
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formulir surat permintaan pembelian kepada funsi pembelian. Jika barang 

tidak disimpan di gudang, misalnya untuk barang – barang yang langsung 

dipakai, fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian 

langsung ke fungsi pembelian dengan menggunakan surat permintaan 

pembelian. 

b. Prosedur Permintaan Penawaran Harga dan Pemilihan Pemasok 

Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan 

penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi 

mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain, untuk 

memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok 

barang yang diperlukan perusahaan. 

c. Prosedur Order Pembelian 

Dalam prosedur ini fungsi pembelian mengirim surat order pembelian kepada 

pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit – unit organisasi lain 

dalam perusahaan ( misalnya fungsi penerimaa, fungsi yang meminta barang, 

dan fungsi pencatat utang) mengenai order pembelian yang sudah 

dikeluarkan oleh perusahaan. 

d. Prosedur Penerimaan Barang 

Dalam prosedur ini fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai 

jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian 

membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang 

dari pemasok tersebut. 

e. Prosedur Pencatatan Utang 
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Dalam prosedur ini fungsi akuntansi memeriksa dokumen – dokumen yang 

berhubungan dengan pembelian (surat order pembelian., laporan penerimaan 

barang, dan fakta dari pemasok) dan menyelenggarakan pencatatan utang atau 

mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. 

f. Prosedur Distribusi Pembelian 

Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi 

peembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. 

Setiap pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang 

yang diperlukan oleh perusahaan. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari 

kegiatan pembelian adalah: 

a. Jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali. 

b. Order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. 

c. Order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. 

d. Total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. 

e. Saldo utang dagang pada pemasok tertentu. 

f. Tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. 

Dokumen dan catatan yang digunakan dalam sistem pembelian: 

a. Surat Permintaan Pembelian 

Merupakan formulir yang diisi oleh pemakai atau fungsi gudang untuk 

meminta fungsi pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu. 

b. Surat Permintaan Penawaran Harga 

Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang 

pengadaannya tidak bersifat repetitive, yang menyangkut jumlah rupiah 
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pembelian yang benar. 

c. Surat Order Pembelian 

Merupakan surat dokumen yang digunakan untuk memesan barang kepada 

pemasok yang telah dipilih. 

d. Laporan Penerimaan Barang 

Dokumen yang dibuat oleh fungsi penerimaan barang untuk menunjukkan 

bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi mutu dan kuantitas 

seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. 

e. Bukti Kas Keluar 

Dokumen yang dibuat oleh fungsi pencatat utang untuk dasar pencatatan 

transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah 

pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang sekaligus 

berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud 

pembayaran. 

f. Kartu Persediaan 

Kartu persediaan ini menunjukkan kuantitas dan harga beli barang dan 

menunjukkan arus keluar masuk barang. 

g. Kartu Gudang 

Catatan ini diselenggarakan di fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan 

persediaan barang yang disimpan dalam gudang. 

2.5.2. Prosedur Permintaan dan Pengeluaran Barang Gudang 

Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem 

akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan 
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bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang 

dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan non produksi. 

Dokumen sumber yang dipakai dalam prosedur ini adalah bukti 

permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti ini dipakai oleh bagian gudang 

untuk mencatat pengurangan persediaan. Bukti ini digunakan oleh bagian kartu 

persediaan untuk mencatat berkurangnya kuantitas dan harga pokok persediaan 

karena pemakaian intern. Bukti ini juga digunakan sebagai dokumen sumber 

dalam pencatatan pemakaian persediaan ke dalam jurnal pemakaian bahan baku 

atau jurnal umum.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

      Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang terletak di 

jalan Semeru nomor 42 Blitar. Penelitian juga dilakukan di Instalasi Farmasi 

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang terletak terpisah dengan kantor Dinas 

Kesehatan yaitu di jalan Raya Pojok Garum Blitar. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif 

kualitatif, studi kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Menurut Nazir 

(1999 : 63), metode deskriptif adalah suatu metode untuk meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. 

 

 

 



 60

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi dalam penelitian 

sehingga ruang lingkupnya tidak terlalu luas dan agar pembahasan menjadi lebih 

terarah. 

Penelitian ini lebih mengarah pada pembahasan unsur-unsur yang ada 

kaitannya dengan sistem pengendalian internal . Fokus dalam penelitian ini adalah 

menganalisa peran sistem pengendalian internal dalam persediaan obat-obatan 

pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. 

Unsur-unsur pengendalian internal tersebut meliputi: 

1. Lingkungan Pengendalian 

2. Penaksiran Risiko 

3. Aktivitas Pengendalian 

4. Sistem Informasi dan Komunikasi 

5. Pemantauan 

3.4 Jenis Data 

Data merupakan sarana bagi peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.  

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari 

obyek penelitian tanpa ada perantaranya yang berupa opini, hasil observasi, 

kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data dari jenis data primer 

untuk penelitian adalah hasil wawancara secara langsung dengan pihak terkait 
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yang menangani bagian yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti 

peneliti.  

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dengan adanya 

perantara, berupa bukti, catatan, atau laporan historis baik yang dipublikasikan 

maupun yang tidak dipublikasikan. Sumber data diproses dan diperoleh secara 

langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, yaitu mengenai sistem dan 

prosedur pengendalian persediaan obat, seperti: 

a. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

b. Struktur Organisasi dan Tugas masing-masing Bagian. 

c. Jumlah Karyawan 

d. Sistem dan Prosedur Pengadaan dan Pendistribusian. 

e. Flowchart atau Bagan Alir Sistem Pengadaan dan Pendistribusian. 

f. Formulir dan Dokumen dalam Sistem Pengendalian Siklus Persediaan 

Obat 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan (field research) 

      Peneliti melakukan pengamatan langsung untuk melihat secara jelas 

pelaksanaan kegiatan di instansi pemerintah. Penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan data, dilakukan dengan cara berikut: 
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a. Wawancara 

        Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

tanya jawab untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang 

diteliti dengan pihak-pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini, 

wawancara dilakukan dengan Koordinator Instalasai Farmasi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Blitar, Petugas Gudang, dan Bagian Penyimpanan 

dan Penyaluran Obat - obatan. Data yang diperoleh dari Tanya jawab 

tersebut selanjutnya dicatat oleh peneliti sebagai data penelitian. 

b. Dokumentasi  

       Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam 

penelitian ini dokumen-dokumen tersebut adalah prosedur tetap Instalasi 

Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan Profil Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blitar.  

c. Observasi 

      Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan langsung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. Observasi dilakukan untuk membandingkan antara pedoman 

yang digunakan dengan praktek yang sesungguhnya dilakukan. Observasi 

dilakukan di bagian-bagian yang berhubungan dengan pengelolaan 

persediaan obat. 
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2. Studi Kepustakaan 

      Dalam studi kepustakaan ini, penulis mengumpulkan dan mempelajari 

berbagai teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Pada penelitian kepustakaan ini, peneliti melakukan studi pustaka 

dengan membaca buku-buku yang relevan dengan pengelolaan persediaan 

obat apotek. 

 

3.6 Analisis Data 

 Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data sehingga pada akhirnya akan menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. (Bogdan & Biklen dalam Moleong, 2005:248) 

 Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, 

foto, dan sebagainya (Moleong, 2009:247). 

 Tahap analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: (1) reduksi 

data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan 

1. Tahap Reduksi Data 

 Mengumpulkan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian 

mengenai gambaran opersional sistem pengendalian internal persediaan 

obat pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan kabupaten Blitar, Struktur 
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Organisasi, dan pelimpahan wewenang masing personel, berdasar 

informasi yang diperoleh kemudian disusun sedemikian rupa sehingga 

dapat digunakan sebagai dasar pembahasan dan pemecahan masalah 

yang terjadi. 

2. Tahap Penyajian Data 

Dari hasil penelitian lapangan tersebut, data-data dan keterangan yang 

telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan cara 

membandingkan dengan teori dan standar yang telah diterapkan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Blitar. 

3. Tahap Penarikan Kesimpulan 

Menarik kesimpulan dan saran tentang sistem pengendalian internal 

terkait dengan prosedur persediaan obat pada Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Blitar. 

3.7 Tahap-tahap Penelitian 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum 

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur 

yang secara geografis termasuk berada di wilayah selatan yang terus berusaha 

mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik potensi dan kekayaan 

yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi 

hasil bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil 

tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya 

serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan 

yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim 

investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan 

modal utama yang dapat menjadi “point of essential” terutama jaminan bagi 

investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan 

Kabupaten Blitar. 

4.1.1. Keadaan Demografi Kabupaten Blitar 

Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Blitar untuk 

menggerakkan pembangunan, namun sebaliknya menjadi permasalahan apabila 

kualitas sumberdaya manusianya masih rendah. Jumlah penduduk yang besar 

dengan kualitas SDM yang tinggi akan sangat mendukung pemerintah dalam 

mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat. 
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Adapun jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2008 mencapai 

1.268.194 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan 637.419 jiwa dan laki – laki 

630.7754 jiwa. Sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar 

mencapai 0,80% dengan kepadatan penduduk rata-rata 729 km2. Sebaran 

penduduk di Kabupaten Blitar untuk masing – masing kecamatan terdapat pada 

Tabel 4.1 di bawah ini: 

Tabel 4.1. Jumlah Sebaran Penduduk Kabupaten Blitar 

No KECAMATAN LAKI-LAKI PEREEMPUAN JUMLAH 
1. Bakung 15.090 15.385 30.475 
2. Wonotitro 20.701 20.778 41.479 
3. Panggungrejo 22.619 23.360 45.098 
4. Wates 16.949 17.147 34.188 
5. Binangun 24.433 24.755 49.520 
6. Sutojayan 26.277 26.293 52.191 
7. Kademangan 36.328 35.863 72.829 
8. Kanigoro 38.625 39.204 77.370 
9. Talun 33.073 33.297 66.125 
10. Selopuro 22.828 23.297 46.971 
11. Kesamben 29.342 29.629 58.971 
12. Selorejo 21.621 21.690 43.311 
13. Doko 22.729 22.880 45.609 
14. Wlingi 29.484 29.657 59.141 
15. Gandusari 37.957 38.062 76.019 
16. Garum 34.427 33.873 68.300 
17. Nglegok 38.114 38.388 76.702 
18. Sanankulon 28.597 28.951 57.548 
19. Ponggok 51.493 52.590 104.083 
20. Srengat 33.164 33.615 66.779 
21. Wonodadi 25.255 26.219 51.474 
22. Udanawu 21.719 22.284 44.003 
  JUMLAH 630.755 637.419 1.268.194 

Sumber : Profil Kabupaten Blitar (2008) 

 

 



 67

4.1.3. Administrasi Pemerintahan 

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Blitar terbagi menjadi 22 

kecamatan, 220 desa, 28 kelurahan, 759 dusun/Rukun Warga(RW) dan sebanyak 

6.978 Rukun Tetangga (RT). Untuk menggerakan roda pemerintahan di 

Kabupaten Blitar terdapat  13.209 jumlah pegawai negeri sipil yang didukung 

oleh 144 tenaga honorer (non PNS) yang tersebar di 41 Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD). Kelembagaan/organisasi Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.3 Tahun 2002 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Blitar, adalah sebagai berikut : SKPD Badan meliputi : 8 SKPD,Dinas 

terdiri dari : 15 SKPD,Sekretariat DPRD = 1 SKPD Kantor terdiri dari : 6 SKPD, 

Bagian terdiri dari 9 SKPD dan SKPD kecamatan terdiri dari 22 kecamatan serta 

28 SKPD  kelurahan. Pada akhir tahun 2008 yaitu tanggal 30 Desember 2008 

Pemerintah kabupaten Blitar menerbitkan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

Kabupaten Blitar, No.19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-

dinas Daerah Kabupaten Blitar, No.20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Dinas, No.21 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, No.22 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP. Pemerintah Daerah tersebut sebagai 

implementasi dai Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 dimana struktur 

kelembagaan pemerintah Kabupaten Blitar terdiri dari : Badan = 7 SKPD, Dinas = 
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16 SKPD, Kantor = 4 SKPD, Bagian = 9 SKPD, Inspektorat = 1 SKPD, 

Sekretariat DPRD = 1 SKPD. 

Sedangkan jumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar hasil pemilihan umum 

legislatif tahun 2005 terdiri dari 45 orang dengan rincian : PDI Perjuangan = 16 

orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) = 12 orang, Partai Golkar = 8 orang, 

Partai Demokrat = 5 orang, Partai Persatuan Pembangunan = 1 orang, Partai 

Amanat Nasional (PAN) = 2 orang dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) = 1 

orang. 

4.1.4. Letak Geografis 

Kabupaten Blitar tercatat sebagai salah satu kawasan yang strategis dan 

mempunyai perkembangan yang cukup dinamis. Kabupaten Blitar berbatasan 

dengan tiga kabupaten lain, yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 

Malang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten 

Kediri sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan 

Kabupaten Malang. Sementara itu untuk sebelah Selatan adalah Samudera 

Indonesia yang terkenal dengan kekayaan lautnya. Apabila diukur dari atas 

permukaan laut, maka Kabupaten Blitar mempunyai ketinggian ± 167 meter dan 

luas 1.588,79 km². Di Kabupaten Blitar terdapat Sungai Brantas yang membelah 

daerah ini menjadi dua yaitu kawasan Blitar Selatan yang mempunyai luas 689,85 

km² dan kawasan Blitar Utara, Blitar Selatan termasuk daerah yang kurang subur. 

Hal ini disebabkan daerah tersebut merupakan daerah pegunungan yang berbatu, 

dimana batuan tersebut cenderung berkapur sehingga mengakubatkan tanah 
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tandus dan susah untuk ditanami. Sebaliknya kawasan Blitar Utara termasuk 

daerah surplus karena tanahnya yang subur, sehingga banyak tanaman yang 

tumbuh dengan baik. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat 

kesuburan tanah di kawasan Blitar Utara adalah adanya Gunung Kelud yang 

masih aktif serta banyaknya aliran sungai yang cukup memadai. Gunung berapi 

dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang 

terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. 

Kabupaten Blitar terletak di kaki lereng gunung Kelud di Jawa Timur. 

Daerah Blitar selalu dilanda lahar gunung Kelud yang meletus secara berkala 

sejak zaman kuno sampai sekarang. Lahar mengalir kebawah melalui lembah-

lembah sungai dan membeku menutup permukaan bumi.  Abu yang memancar 

dari bawah gunung berapi akhirnya jatuh juga di permukaan bumi dan bercampur 

dengan tanah. Lapisan-lapisan tanah vulkanik daerah Blitar pada hakekatnya 

merupakan suatu kronologi tentang letusan - letusan gunung Kelud yang kontinyu 

dari zaman dahulu kala. Geologis tanah daerah Blitar berupa tanah vulkanik yang 

mengandung abu letusan gunung berapi, pasir dan napal (batu kapur bercampuran 

tanah liat). Warnanya kelabu kekuning-kuningan. Sifatnya masam, gembur dan 

peka terhadap erosi. Tanah semacam itu disebut tanah regosol yang dapat 

digunakan tuntuk penanaman padi, tebu, tembakau dan sayur- sayuran. Disamping 

sawah yang sekarang mendominasi pemandangan alam daerah sekitar Kota Blitar 

ditanam pula tembakau di daerah ini. Tembakau ini ditanam sejak zaman Belanda 

berhasil menempatkan daerah ini dibawah jurisdiksinya dalam Abad XVII. 

Bahkan maju-mundur Blitar ditentukan oleh berhasil tidaknya produksi tembakau 
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di daerah ini. Sungai Brantas mengalir memotong daerah Blitar dari timur ke 

barat. Disebelah Selatan sungai Brantas (daerah Blitar Selatan) kita menjumpai 

tanah yang lain lagi jenisnya. Tanah ini tergolong dalam apa yang disebut 

grumusol. Tanah grumusol merupakan batu-batuan endapan yang berkapur di 

daerah bukit maupun gunung sifatnya basah. 

4.3. Visi dan Misi 

Adapun visi dan misi Dinas Kesehatan kabupaten Blitar adalah sebagai berikut: 

1. VISI 

Pemerintah Kabupaten Blitar dibawah kepemimpinan Drs. H. Herry 

Noegroho, SE, MH dan Drs. H. Riyanto, MM menetapkan visi: “Terbangunnya 

Perekonomian Rakyat Yang Kokoh, Menuju Masyarakat Kabupaten Blitar Yang 

Makin Sejahtera, Dengan Meminimalkan Kemiskinan″. 

2. MISI 

a. Mengembangkan partisipasi dan akses masyarakat terhadap proses 

perumusan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan strategis. 

b. Melibatkan masyarakat sebagai bagian Integral dari sistem pembangunan. 

c. Meningkatkan daya beli masyarakat Kabupaten Blitar dan mengurangi 

dampak tekanan kemiskinan. 

d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, 

pelayanan kesehatan dan pendidikan. 
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e. Pengembangan infrastruktur dan kualitas SDM masyarakat guna 

mendukung pengembangan ekonomi rakyat. 

f. Memberikan perlindungan terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Kabupaten Blitar. 

g. Menciptakan iklim keamanan yang kondusif dan penerapan hukum yang 

berkeadilan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. 

h. Penguatan birokrasi dalam rangka mengingkatkan pelayanan politik yang 

bersih dari KKN. 

4.3.4. Makna lambang Kabupaten Blitar Sesanti Hurub Hambangun Praja 

Gambar 4.1 

Lambang Kabupaten Blitar 

 

Sumber : Profil Kabupaten Blitar (2008) 

1. Bentuk seluruhnya merupakan segi lima dengan makna lambang 

PANCASILA 

2. Candi Penataran : Peninggalan Majapahit sebagai lambang kebudayaan 

yang luhur 

3. Keris Pusaka : Sebagai lambang semangat dan jiwa kepahlawanan rakyat 

Blitar sejak dahulu kala hingga sekarang. 
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4. Sungai Brantas dengan warna biru diatas dasar warna hijau dan kuning 

sebagai lambang kemakmuran, membagi daerah Blitar menjadi dua bagian 

yaitu sebelah utara sebagai daerah makmur dan selatan kurang makmur 

5. Pangkal Keris dengan bentuk gunung dengan api menyala-nyala sebagai 

lambang kedinamisan rakyat Blitar yang tak kenal putus asa 

6. Pohon Beringin sebagai lambang pengayoman pemerintah yang 

diharapkan oleh seluruh rakyat demi keadilan 

7. Segi lima ditengah warna biru muda sebagai lambang kegotongroyongan 

dalam suasana aman dan damai 

8. Padi dan Kapas sebagai lambang sandang dan pangan (kemakmuran) 

dengan jumlah butir padi dan buah kapas mengingatkan pada semangat 

17-08-1945 

9. Pita Dwi Warna dengan bintang emas bersudut lima diatas dasar warna 

hitam sebagai lambang jiwa kepemimpinan yang bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa 

10. Semangat Hurub Hambangun Praja: yaitu Semangat yang menyala-nyala 

untuk membangun demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. 

4.4. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 

Salah satu tujuan dari pembangunan kesehatan adalah untuk mewujudkan 

masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, program pembangunan dan pemeliharaan 

kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan 

masyarakat. Sehingga program pembangunan kesehatan masyarakat 
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dititikberatkan pada peningkatan koalitas sumber daya kesehatan, peningkatan 

sarana dan prasarana kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat menuju pola 

hidup bersih dan sehat (PBHS). Pembangunan kesehatan mencakup ketersediaan 

tenaga dan fasilitas kesehatan, yang mampu mendeteksi, mengurangi, dan 

menyembuhkan penyakit yang diderita pasien. 

Kota Blitar bertekad untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Untuk itu 

pembangunan bidang kesehatan di kota Blitar diimplementasikan ke dalam 

program unggulan, antara lain: 

1. Kebijakan peningkatan perilaku. 

2. Kemandirian masyarakat dan kemitraan swasta. 

3. Kebijakan peningkatan upaya kesehatan. 

4. Kebijakan peningkatan kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit. 

5. Kebijakan sumberdaya kesehatan. 

6. Kebijakan peningkatan kebijakan dan manajemen kesehatan. 

4.4.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan. 

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : 
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1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

kesehatan; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; 

4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

4.4.2. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 

4.4.2.1. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar diatur dalam 

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi 

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Struktur organisasi tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 

KEPALA DINAS

UPTD

SEKERTARISKELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

BIDANG PENGEMBANGAN 
SUMBERDAYA 
KESEHATAN

BIDANG PENGENDALIAN 
PENYAKIT DAN MASALAH 

KESEHATAN

BIDANG PENGEMBANGAN 
DAN PEMBERDAYAAN 

KESEHATAN 
MASYARAKAT

BIDANG PELAYANAN 
KESEHATAN

SUB BAG KEUANGAN SUB BAG UMUMSUB BAG PENYUSUNAN 
PROGRAM

SEKSI KESEHATAN 
DASAR DAN PENUNJANG

SEKSI PELAYANAN 
KESEHATAN KELUARGA

SEKSI KESEHATAN 
RUJUKAN DAN KHUSUS

SEKSI PENCEGAHAN, 
PENGAMATAN PENYAKIT, 

PENANGGULANGAN 
MASALAH KESEHATAN

SEKSI PENYEHATAN 
LINGKUNGAN

SEKSI PEMBERANTASAN 
PENYAKIT

SEKSI PERENCANAAN, 
PEMBERDAYAAN DAN 
PENGEMBANGAN SDM

SEKSI PEMBIAYAAN 
KESEHATAN

SEKSI KEFARMASIAN DAN 
PERBEKALAN 
KESEHATAN

SEKSI PROMOSI 
KESEHATAN

SEKSI INFORMASI DAN 
LITBANG KESEHATAN

SEKSI GIZI

 

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 51 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi 
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 

4.4.2.2. Uraian Jabatan 

Susunan Organisasi Kesehatan, terdiri dari : 

1. Kepala Dinas; 
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2. Sekretariat, terdiri dari :  

a. Sub Bagian Penyusunan Program. 

b. Sub Bagian Keuangan. 

c. Sub Bagian Umum. 

3. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :  

a. Seksi Kesehatan Dasar dan Penunjang. 

b. Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus. 

c. Seksi Pelayanan Kesehatan keluarga. 

4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan, terdiri dari :  

a. Seksi Pencegahan, Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Masalah 

Kesehatan. 

b. Seksi Pemberantasan Penyakit. 

c. Seksi Penyehatan Lingkungan. 

5. Bidang Pengembangan Sumberdaya Kesehatan, terdiri dari:  

a. Seksi Perencanaan, Pendayagunaan dan Pengembangan SDM. 

b. Seksi Kefarmasian dan Pembekalan Kesehatan. 

c. Seksi Pembiayaan Kesehatan. 

6. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, terdiri 

dari :  
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a. Seksi Promosi Kesehatan. 

b. Seksi Gizi. 

c. Seksi Informasi dan Litbang Kesehatan. 

7. Unti Pelaksana Teknis Dina (UPTD) ; 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

4.4.2.3. Uraian Tugas 

1. Sekertariat 

Sekertariat mempunyai tugas membantu Kepala dinas dalam 

mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, 

monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan 

ketatusahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan 

urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit 

kerja di lingkungan Dinas. 

a. Sub Bagian Penyusunan Program. 

Sub bagian penyusun program mempunyai tugas menghimpun dan 

mengolah data dalam rangka menyusun rencana program dinas, 

monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan. 

b. Sub Bagian keuangan. 

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan 

anggaran pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan 
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laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan 

dinas.  

c. Sub Bagian Umum. 

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan surat 

menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang – 

barang inventaris, serta laporan berkala. 

2. Bidang Pelayanan Kesehatan. 

Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas menyusun perencanaan, 

kebijakan teknis operasional, standar pelayanan, pedoman teknis, 

pembinaan dan pengendalian program pelayanan kesehatan dasar dan 

penunjang, rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga.  

a. Seksi Kesehatan Dasar dan Penunjang. 

Seksi kesehatan dasar mempunyai tugas: 

a) menyiapkan bahan perencanaan pelayanan kesehatan dasar dan 

penunjang. 

b) Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar pelayanan 

kesehatan dasar dan penunjang. 

c) Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

kesehatan dasar dan penunjang yang dilakukan pemerintah 

maupun swasta. 

d) Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian 

upaya kesehatan dasar dan penunjang. 
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e) Melaksanakan registrasi dan menyiapkan bahan akreditas 

sarana kesehatan dasar baik pemerintah maupun swasta. 

f) Melaksanakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan 

penunjang. 

g) Menyiapkan bahan evaluasi program pelayanan kesehatan 

dasar dan penunjang. 

h) Menyiapkan bahan koordinasi lintas program dan lintas sektor, 

organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya 

masyarakat tentang pelayanan kesehatan dasar dan penunjang. 

i) Melaksanakan tugas2 lain yang diberikan oleh kepala bidang 

pelayanan kesehatan. 

b. Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus. 

Seksi kesehatan rujukan dan khusus mempunyai tugas: 

a) Menyipakan bahan perencanaan pelayanan kesehatan rujukan 

dan khusus. 

b) Menyiapkan bahan penyusunan dan penjabaran standar 

pelayanan kesehatan rujukan dan khusus. 

c) Menyipakan bahan pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan 

rujukan dan khusus. 

d) Menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi perjanjian rumah 

sakit swasta serta sarana kesehatan penunjangannya. 

e) Menyiapkan bahan pertimbangan penerbitan perizinan sarana 

kesehatan tertentu. 
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f) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

pelayanan kesehatan rujukan dan khusus. 

g) Melaksanakan fasilitas peningkatan pelayanan kesehatan 

rujukan dan khusus. 

h) Menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, 

organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya 

masyarakat yang terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan 

dan khusus. 

i) Menyiapkan bahan evaluasi program pelayanan kesehatan 

rujukan dan khusus. 

j) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala 

bidang pelayanan kesehatan. 

c. Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga. 

Seksi pelayanan kesehatan keluarga mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perencanaan program dan kebijaksanaan 

teknis operasional pelayanan kesehatan ibu, kesehatan balita, 

anak, remaja dan usia lanjut, kesehatan reproduksi serta teknis 

medis pelayanan keluarga berencana. 

b) Menyipakan bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk 

teknis, prosedur tetap, manual pelaksanaan mengenai kesehtan 

ibu, kesehatan balita, anak, remaja dan usia lanjut, kesehatan 

reproduksi serta teknis medis pelayanan keluarga berencana. 
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c) Menyipakan bahan penyusunan, menjabarkan dan sosialisai, 

standar pelayanan dan pengelolaan program kesehtan ibu, 

kesehatan balita, anak, remaja dan usia lanjut, kesehatan 

reproduksi serta teknis medis pelayanan keluarga berencana. 

d) Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian 

penerapan dan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standard an 

pengelolaan program kesehtan ibu, kesehatan balita, anak, 

remaja dan usia lanjut, kesehatan reproduksi serta teknis medis 

pelayanan keluarga berencana. 

e) Melksanakan fasilitasi program kesehtan ibu, kesehatan balita, 

anak, remaja dan usia lanjut, kesehatan reproduksi serta teknis 

medis pelayanan keluarga berencana. 

f) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas 

program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan 

dan lembaga swadaya masyarakat. 

g) Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kesehtan ibu, 

kesehatan balita, anak, remaja dan usia lanjut, kesehatan 

reproduksi serta teknis medis pelayanan keluarga berencana. 

h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala 

bagian pelayanan kesehatan. 

3. Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan. 

Bidang pengendalian penyakit dan masalah kesehatan mempunyai tugas 

menyusun perencanaan, merumuskan kebijaksanaan teknis operasional, 
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melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam 

kegiatan dan pencegahan masalah kesehatan, surveilans epidemiologi, 

pemberantasan penyakit, penyehatan air serta penyehatan lingkungan. 

a. Seksi Pencegahan, Pengamatan Penyakit, Penanggulangan Masalah 

Kesehatan. 

Seksi pencegahan, pengamatan penyakit, penanggulangan masalah 

kesehatan mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perencanaan program imunisasi, surveilans 

epidemiologi, penyakit tidak menular, kejadian luar biasa, 

wabah, bencana, kesehatan mantra. 

b) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan 

program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak 

menular, kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan kesehatan 

mantra. 

c) Menyelenggarakan sistem kewaspadaandini terhadap 

penyebaran penyakit dan factor resiko yang berpotensi 

menimbulkan kejadian luar biasa / wabah bencana serta 

penanggulangannya. 

d) Melakukan penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) 

dan melakukan tindakan darurat dibidang pencegahan dan 

pemberantasan penyakit. 
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e) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan pengendalian 

program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak 

menular, kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan kesehatan 

mantra. 

f) Melakukan fasilitasi program imunisasi, surveilans 

epidemiologi, penyakit tidak menular, kejadian luar biasa, 

wabah, bencana, dan kesehatan mantra. 

g) Menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas 

sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga 

swadaya masyarakat dan pihak swasta program imunisasi, 

surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kejadian luar 

biasa, wabah, bencana, dan kesehatan mantra. 

h) Menyiapkan bahan evaluasi program imunisasi, surveilans 

epidemiologi, penyakit tidak menular, kejadian luar biasa, 

wabah, bencana, dan kesehatan mantra. 

i) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan. 

b. Seksi pemberantasah Penyakit. 

Seksi pemberantasan penyakit mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perencanaan program pemberantasan 

penyakit, pengamatan dan pengendalian vektor penyakit. 

b) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan 
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yang terkait dengan program pemberantasan penyakit, 

pengamatan dan pengendalian vektor penyakit. 

c) Melakukan penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) 

dan melakukan tindakan darurat pada pemberantasan penyakit. 

d) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan program 

pemberantasan penyakit, pengamatan dan pengendalian vektor 

penyakit. 

e) Melaksanakan fasilitasi program pemberantasan penyakit, 

pengamatan dan pengendalian vektor penyakit. 

f) Menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas 

sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, Lembaga 

Swadaya Masyarakat dan pihak swasta program pemberantasan 

penyakit, pengamatan dan pengendalian vektor penyakit. 

g) Menyiapkan bahan evaluasi program pemberantasan penyakit, 

pengamatan dan pengendalian vektor penyakit. 

h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bagian 

Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan. 

c. Seksi Penyehatan Lingkungan. 

Seksi penyehatan lingkungan mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perencanaan program penyehatan makanan 

minuman, air, kualitas lingkungan, perumahan, kawasan dan 

pengamanan limbah. 
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b) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis, serta prosedur tetap pelayanan 

program penyehatan makanan minuman, air, kualitas 

lingkungan, perumahan, kawasan dan pengamanan limbah. 

c) Melakukan penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) 

dan melakukan tindakan darurat dibidang penyehatan 

lingkungan. 

d) Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan 

program penyehatan makanan minuman, air, kualitas 

lingkungan, perumahan, kawasan dan pengamanan limbah. 

e) Melaksanakan fasilitasi program penyehatan makanan 

minuman, air, kualitas lingkungan, perumahan, kawasan dan 

pengamanan limbah. 

f) Menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas 

sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, Lembaga 

Swadaya Masyarakat dan pihak swasta program penyehatan 

makanan minuman, air, kualitas lingkungan, perumahan, 

kawasan dan pengamanan limbah. 

g) Menyiapkan bahan evaluasi program penyehatan makanan 

minuman, air, kualitas lingkungan, perumahan, kawasan dan 

pengamanan limbah. 

h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bagian 

Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan. 
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4. Bidang Pengembangan Sumberdaya Kesehatan. 

Bidang Pengembangan Sumberdaya Kesehatan mempunyai tugas 

menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis operasional 

dibidang pendayagunaan tenaga kesehatan, kefarmasian dan perbekalan 

kesehatan, serta pembiayaan kesehatan. 

a. Seksi Perencanaan, Pendayagunaan dan Pengembangan SDM. 

Seksi perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan SDM 

mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan, distribusi, 

pendayagunaan, pengembangan tenaga kesehatan strategis serta 

tenaga kesehatan tertentu. 

b) Menyiapkan bahan pedoman teknis, standar kebutuhan tenaga 

kesehatan dan diklat fungsional dalam rangka peningkatan 

mutu sumberdaya manusia kesehatan. 

c) Melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan 

tertentu sesuai peraturan perundang – undangan. 

d) Melaksanakan fasilitasi kebutuhan, distribusi, pendayagunaan, 

pengembangan tenaga kesehatan strategis serta tenaga 

kesehatan tertentu. 

e) Menyiapkan bahan evaluasi kebutuhan, distribusi, 

pendayagunaan, pengembangan tenaga kesehatan strategis serta 

tenaga kesehatan tertentu. 
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f) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pengembangan sumberdaya Kesehatan. 

b. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan. 

Seksi kefarmasian dan perbekalan kesehatan mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perencanaan program pembinaan dan 

pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat 

aditif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah 

tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan, serta 

pelayanan informasi keracunan. 

b) Menyediakan dan mengelola obat pelayanan kesehatan dasar, 

alat kesehatan dan reagensia. 

c) Menjabarkan kebijakan operasional dibidang obat, obat 

tradisional, narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya, alat 

kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kosmetika. 

d) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis, serta prosedur tetap program 

pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, 

psikotropika, zat aditif lainnya, alat kesehatan, perbekalan 

kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat 

kesehatan, serta pelayanan informasi keracunan. 

e) Menyiapkan rekomendasi ijin prinsip usaha industry kecil obat 

tradisional. 
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f) Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, pengawasan 

dibidang obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat 

aditif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah 

tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan, serta 

pelayanan informasi keracunan. 

g) Melaksanakan fasilitasi program pembinaan dan pengendalian 

obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat aditif 

lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, 

kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan, serta 

pelayanan informasi keracunan. 

h) Menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, 

organisasi profesi, institusi pendidikan, asosiasi lembaga 

swadaya masyarakat, dan pihak swasta program pembinaan dan 

pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat 

aditif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah 

tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan, serta 

pelayanan informasi keracunan. 

i) Menyiapkan bahan evaluasi program pembinaan dan 

pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat 

aditif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah 

tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan, serta 

pelayanan informasi keracunan. 
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j) Melaksanakan tuga – tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pengembangan Sumberdaya Kesehatan. 

c. Seksi Pembiayaan Kesehatan. 

Seksi pembiayaan kesehatan mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perencanaan pengembangan pembiayaan 

kesehatan. 

b) Menyiapkan bahan pedoman standar petunjuk pelaksanaan, 

teknis, protap, pelayanan program pembiayaan kesehatan. 

c) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan 

program pembiayaan kesehatan. 

d) Melaksanakan fasilitasi program pembiayaan kesehatan. 

e) Menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, 

organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya 

masyarakat dan pihak swasta program pembiayaan kesehatan. 

f) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan program 

pembiayaan kesehatan. 

g) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Pengembangan Sumberdaya Kesehatan. 

5. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat. 

Bidang pengembangan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat 

mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis 

operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan dan 

pengendalian dalam kegiatan promosi kesehatan, Upaya Kesehatan 
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Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi 

dan penelitian pengembangan kesehatan. 

a. Seksi Promosi Kesehatan. 

Seksi promosi kesehatan mempunyai fungsi: 

a) Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan promosi 

kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 

(UKBM). 

b) Menyiapkan bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan, teknis 

serta prosedur tetap pelayanan program promosi kesehatan dan 

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). 

c) Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan 

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). 

d) Melaksanakan fasilitasi program promosi kesehatan dan Upaya 

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). 

e) Menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas 

sektor, organisasi instansi, institusi pendidikan, lembaga 

swadaya masyarakat serta pihak swasta program promosi 

kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 

(UKBM). 

f) Menyiapkan bahan evaluasi program promosi kesehatan dan 

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). 
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g) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat. 

b. Seksi Gizi. 

Seksi gizi mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perencanaan program gizi masyarakat. 

b) Menyiapkan bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan, teknis, 

prosedur tetap, pelayanan program gizi masyarakat. 

c) Menyelenggarakan sistem kewaspadaan dini terhadap gizi 

masyarakat. 

d) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan 

program gizi masyarakat. 

e) Menyiapkan bahan fasilitasi program gizi masyarakat. 

f) Menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, 

organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya 

masyarakat dan pihak swasta program gizi masyarakat. 

g) Menyiapkan bahan evaluasi program gizi masyarakat. 

h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat 

c. Seksi Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan. 

Seksi informasi dan penelitian pengembangan kesehatan mempunyai 

tugas: 
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a) Menyiapkan bahan perencanaan program kajian data informasi, 

evaluasi, dan pelaporan serta penelitian pengembangan 

kesehatan. 

b) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk 

pelaksanaan, teknis serta prosedur tetap pelayanan program 

kajian data informasi, evaluasi, dan pelaporan serta penelitian 

pengembangan kesehatan. 

c) Melaksanakan bimbingan pengawasan dan pengendalian 

program kajian data informasi, evaluasi, dan pelaporan serta 

penelitian pengembangan kesehatan. 

d) Melaksanakan fasilitasi program kajian data informasi, 

evaluasi, dan pelaporan serta penelitian pengembangan 

kesehatan. 

e) Menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, 

organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya 

masyarakat dan pihak swasta program kajian data informasi, 

evaluasi, dan pelaporan serta penelitian pengembangan 

kesehatan. 

f) Menyiapkan bahan evaluasi program kajian data informasi, 

evaluasi, dan pelaporan serta penelitian pengembangan 

kesehatan. 

g) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat. 
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6. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD). 

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional 

dan penunjang dinas di lapangan. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin 

oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. Unit 

Pelaksanan Teknis Dinas mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan tugas dinas sesuai bidang operasionalnya di lapangan. 

b. Melaksanakan urusan administrasi teknis operasional. 

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah 

jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

 

4.4.3. Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala dinas, Sekertaris, 

Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, kepala Seksi, Kepala Sub BagianTata Usaha 

pada UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing 
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maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah daerah serta instansi 

lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing – masing. 

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – 

masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang 

diperlukan. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan 

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pemimpin sebuah 

organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada 

atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 

lanjut kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing – masing 

kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan 

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

 

4.4.4. Sumber Daya Manusia (Pegawai) 

Guna menunjang operasional instansi pemerintah, sangatlah dibutuhkan 

peranan pegawai - pegawai yang bekerja di dalamnya, baik struktural maupun 

fungsional. Berikut rincian pegawai yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Blitar: 
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Tabel 4.2 Daftar Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 

No. Kategori Jabatan Jumlah 
1 Fungsional Apoteker 2 
2   Gizi 1 
3 Struktural Kepala Dinas 1 
4   Sekertaris 1 
5   Kabid P2KM 1 
6   Kabid P2MK 1 
7   Kabid PSDK 1 
8   Kabid Yankes 1 
9   Kasi PL 1 

10   Kasi P4MK 1 
11   Kasi Pemberantasan Penyakit 1 
12   Kasi Kes. Rujukan dan Khusus 1 
13   Kasi Kes. Dasar dan Penunjang 1 
14   Kasi Kesehatan Keluarga 1 
15   Kasi P3SDM 1 
16   Kasi Kefarmasian dan Perbekalan 1 
17   Kasi pembiayaan Kesehatan 1 
18   Kasi Gizi 1 
19   Kasi Informasi dan Litbang kes 1 
20   Ka Sub Bag Keuangan 1 
21   Ka Sub Bag Sun Gram 1 
22   Ka Sub Bag Umum 1 
23   Staf 51 
24   Ka Gudang Farmasi 1 
25   Staf Gudang Farmasi 4 
26 Sukwan Staf 1 

TOTAL 80 
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar (2010) 
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4.5. Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 

4.5.1. Kedudukan, Tugas , Dan Fungsi 

Instalasi farmasi adalah unsur pelaksana teknis khusus untuk Pengelolaan Obat 

dan Perbekalan Kesehatan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di 

Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. 

4.5.2. Visi dan Misi Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 

Adapun visi dan misi Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan kabupaten Blitar yaitu: 

1. Visi 

Menjadi pusat perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian 

obat dan perbekalan kesehatan yang optimal dan dapat 

dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu 

di Kabupaten Blitar. 

2. Misi 

a. Menjaga mutu obat terjamin, memenuhi kriteria khasiat dan keamanan 

obat. 

b. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan perencanaan 

kebutuhan baik jumlah dan jenis obat dan perbekalan kesehatan. 

c. Meningkatkan profesionalisme dalam penyimpanan dan distribusi obat dan 

perbekalan kesehatan. 
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d. Meningkatkan pencatatan dan pelaporan obat dan perbekalan kesehatan 

dengan pemanfaatan tehnologi informasi. 

 

4.5.3. Struktur Organisasi 

Gambar 4.3 

Struktur Organisasi Instalasi Farmasi Kabupaten Blitar 

 

Sumber : Profil Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar (2011) 
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4.5.4. Tugas Pokok 

       Instalasi farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan fungsi 

Dinas Kesehtan khusus dibidang pengelolaan obat – obatan dan perbekalan 

kesehatan dan melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas 

Kesehatan. Mengingat tugas pokok dan fungsi yang spesifik sekali dari 

Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, maka perlu dibentukKoordinator 

untuk mengelola obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Blitar dalam suatu wadah Instalasi Farmasi. 

4.5.5. Fungsi 

1. Melakukan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan 

pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan. 

2. Melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan 

obat dan perbekalan kesehatan. 

3. Melakukan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat dan efek samping obat, 

baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan. 
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4.5.6. Sumber Dana Persediaan Obat Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blitar 

       Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar menggunakan beberapa 

sumber dana yang digunakan untuk melakukan pengadaan persediaan obat. 

Sumber dana tersebut terdiri dari: 

1. Askes 

Seperti yang telah kita ketahui Askes merupakan perusahaan asuransi 

kesehatan. Dana bantuan dari Askes berupa uang yang diberikan setiap 1 

bulan sekali. 

2. Dana Anggaran Umum (DAU) 

Dana Anggaran Umum (DAU) berasal dari pemerintah daerah. Dana ini 

berupa uang dan diberikan setiap satu tahun sekali. 

 

3. Buffer Stock Propinsi  (BSP) 

Buffer stock Propinsi (BSP) merupakan bantuan berupa obat yang diberikan 

oleh pemerintah daerah tingkat I. Bantuan ini diberikan setiap 1 tahun sekali. 

4. Buffer Stock Nasional (BSN) 

Buffer Stock Nasional (BSN) merupakan bantuan berupa obat yang diberikan 

oleh pemerintah pusat. Bantuan ini diberikan setian 1 tahun sekali. 

5. Program 



 100

Dinas Kesehatan biasanya mengadakan program pemberantasan pada penyakit 

tertentu seperti TB paru, malaria, kusta, dll. Persediaan obat 50% disupplay 

dari BSP dan 50% dari DAU. 

 

4.5.7. Metode Pencatatan Persediaan Obat Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan kabupaten Blitar 

Dari pengamatan penulis, Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Blitar menggunakan metode perpetual dalam pencatatan persediaan, sebab setiap 

terjadinya mutasi persediaan dicatat dalam kartu stok. Sistem pencatatan metode 

perpetual disebut juga metode buku adalah sistem dimana setiap persediaan yang 

masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Setiap jenis barang dibuatkan kartu 

persediaan dan di dalam pembukuan dibuatkan rekening pembantu persediaan. 

Rincian dalam buku pembantu bisa diawasi dari rekening kontrol persediaan 

barang dalam buku besar. Rekening yang digunakan untuk mencatat persediaan 

ini terdiri dari beberapa kolom yang dapat dipakai untuk mencatat pembelian, 

penjualan dan saldo persediaan. Setiap perubahan dalam persediaan diikuti 

dengan pencatatan dalam rekening persediaan sehingga jumlah persediaan 

sewaktu-waktu dapat diketahui dengan melihat kolom saldo dalam rekening 

persediaan. Masing-masing kolom dirinci lagi untuk kuantitas dan harga 

perolehannya. 

Kartu stok ini diisi berdasarkan abjad. Kartu stok ini berisi nama obat, 

kuantitas, serta sumber dana yang digunakan. Setiap sumber dana dibedakan 
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dalam beberapa warna. Kartu stok ini berisi tanggal, penerima obat ataupun asal 

obat, serta kuantitas keluar masuknya obat. 

Laporan persediaan obat dilakukan setiap bulan sekali. Sedangkan 

penghitungan fisik (Stock Opname) dilakukan setiap 1 tahun sekali. Penghitungan 

fisik dilakukan oleh seluruh pegawai Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blitar. 

4.5.8. Sistem Akuntansi persediaan 

Sistem akuntansi persediaan obat – obatan Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Blitar terdiri dari: 

1. Perencanaan pengadaan obat – obatan. 

2. Pengadaan obat – obatan. 

3. Penyimpanan obat – obatan. 

4. Distribusi obat – obatan. 

Bagi Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar sistem – sistem 

diatas dianggap sebagai sistem yang membentuk pengelolaan persediaan obat – 

obatan secara keseluruhan. Dalam uraian pembahasan tiap prosedur atau sistem 

diatas, penulis menggabungkan antara sistem perencanaan persediaan obat – 

obatan, pengadaan persediaan obat – obatan, dan penyimpanan persediaan obat – 

obatan sekaligus menjadi sistem pengadaan persediaan obat – obatan sehingga 

hanya ada 2 (dua) kelompok sistem yang membentuk sistem pengadaan 

persediaan obat – obatan secara keseluruhan, yaitu sistem pengadaan persediaan 

obat – obatan dan sistem distribusi persediaan obat – obatan. Berikut penulis 
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uraikan rincian tiap sistem yang berkaitan dengan persediaan obat – obatan. 

Berikut gambaran siklus persediaan obat pada Instalasi Farmasi Kabupaten Blitar: 

Gambar 4.4 

Siklus Persediaan Obat Instalasi Farmasi Kabupaten Blitar 

 

 

 

 

 

Sumber : Profil Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar (2011) 

 

4.5.9. Sistem Akuntansi Pengadaan Persediaan Obat – obatan.  

Sistem akuntansi pengadaan obat – obatan terdiri dari perencanaan, 

pengadaan, dan penyimpanan obat – obatan. Pertama  penulis akan membahas 

tentang perencanaan pengadaan. Setiap awal tahun Dinas Kesehatan 

mengumpulkan petugas Puskesmas untuk membahas mengenai perencanaan obat 

tahun depan. Petugas Puskesmas membuat usulan atau rancangan mengenai apa 

saja obat yang akan dibutuhkan, setelah itu dinas kesehatan mengolah berdasarkan 

anggaran yang ada. Jika anggaran lebih kecil dari kebutuhan maka pihak dinas 

kesehatan membuat prioritas obat mana yang sekiranya paling penting. 

 
Seleksi 

Distribusi 

Penggunaan Pengadaan 
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Perencanaan dilakukan kurang lebih selama tiga bulan. Berikut uraian kegiatan 

perencanaan pengadaan obat – obatan: 

1. Petugas Puskesmas berkumpul di Dinas Kesehatan untuk membahas 

perencanaan obat – obatan. 

2. Petugas Puskesmas membuat usulan obat apa saja yang dibutuhkan. 

3. Tim Perencana Obat Terpadu yang terdiri dari Kasi Kefarmasian dan 

Perbekalan Kesehatan, dan semua staf yang ada di Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Blitar mengolah usulan tersebut. 

4. Membuat prioritas dan menyetujui usulan dari Puskesmas. 

5. Tim perencanaan obat terpadu membuat RKO (Rencana Kebutuhan Obat). 

6. RKO dikirim ke Pemerintah Kabupaten. 

7. RKO disahkan oleh Bupati. 

       Setelah tahap perencanaan, tahap selanjutnya melakukan pengadaan obat – 

obatan. Pengadaan persediaan obat – obatan Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blitar berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Pengadaan 

obat dilakukan setiap 1 tahun sekali yaitu pada pertengahan sampai akhir tahun. 

Untuk lebih jelasnya, berikut prosedur pengadaan persediaan obat: 

1. menentukan metode pengadaan. Jika dana yang dikeluarkan >200 juta 

maka menggunakan sistem tender, sedangkan penunjukan langsung 

jumlah dana yang digunakan tidak terbatas namun hanya untuk obat – obat 

yang harganya ditetapkan oleh pemerintah. 
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2. a. Menggunakan sistem tender (pemilihan penyedia obat) 

- Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar memasang pengumuman di Koran 

(nasional dan regional) dan internet bahwa akan diadakannya 

pelelangan. 

- Calon peserta mendaftar dan mengumpulkan berkas – berkas syarat 

pendaftaran. 

- Dinas Kesehatan mengumumkan peserta yang memenuhi syarat. 

Syarat dan ketentuan peserta lelang diatur dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang 

/ Jasa Pemerintah. 

- Seteleh tiba hari pelelangan, peserta lelang melakukan penawaran. 

- Mengalokasikan dan memilih calon penyedia obat (supplier) 

berdasarkan sistem nilai. 

- Mengumumkan pemenang. 

- Dinas kesehatan membuat surat kontrak kerja antara Dinas Kesehatan 

dan Supplier. 

b. Menggunakan sistem penunjukan langsung 

Dinas kesehatan langsung menentukan syarat – syarat kontrak antara dinas 

kesehatan dengan supplier. 

Setelah tahap pelelangan dilakukan, maka tahap berikutnya adalah 

penerimaan obat tersebut. Berikut prosedur penerimaan obat: 
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1. Supplier mengirim barang ke gudang farmasi. 

2. Bagian Penyimpanan dan Penyaluran menerima obat dan menyimpannya 

berdasarkan sumber dana yang dikeluarkan. 

3. Bagian penyimpanan dan penyaluran mencatat pada kartu gudang. 

4. Bendaharawan Barang Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 

membuat berita acara yang menjelaskan bahwa obat telah diterima dari 

supplier A sebanyak 4 rangkap: 

a. Arsip Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 

b. Diserahkan ke supplier. 

c. Arsip Kasi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan. 

d. Diserahkan Pemda. 

5. jika 100% barang sudah diterima maka Pemerintah Daerah ( Kas Daerah) 

melakukan pembayaran. 

 

4.5.9.1. Dokumen Terkait Dengan Proses Pengadaan Barang 

1. Berita acara Penerimaan Barang 

Surat yang dibuat oleh Dinas Kesehatan yaitu Bendahara Umum Barang 

Dinas Kesehatan kabupaten Blitar berupa tanda bukti penerimaan barang. 

Berita acara ini disertai dengan lampiran yang berupa rincian obat yang 

diterima. Kemudian ditandatangani oleh Kepala Pemasok Obat dan 

Bendahara Umum Barang Dinas Kesehatan kabupaten Blitar. Dokumen 

Berita Acara Penerimaan Barang dapat dilihat di lampiran 2. 
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2. Surat kontrak. 

Surat kontrak kerja dibuat sebagai perjanjian jual beli antara Dinas 

Kesehatan Kabupaten Blitar dengan Supllier. 

3. Rencana Kebutuhan Obat (RKO). 

Rencana kebutuhan obat dibuat oleh tim perencana obat terpadu yang 

terdiri dari petugas puskesmas, coordinator Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Blitar, dan Kasi Kefarmasian dan Perbekalan 

Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Rencana Kebutuhan Obat 

Ini berisi jenis obat dan kuantitas obat yang dibutuhkan. Format RKO 

dapat dilihat di lampiran 3. 

4. Kartu Kontrol / Kartu Gudang. 

Kartu gudang di pegang oleh bagian penyimpanan dan penyaluran dan 

ditempelkan pada rak obat. Format kartu gudang dapat dilihat di lampiran 

4. Kartu Kontrol / Kartu Gudang ini digunakan untuk mencatat keluar 

masuknya barang. Karena terdapat beberapa sumber dana, maka untuk 

membedakan sumber dana yang digunakan kartu gudang dibuat dalam 

warna yang berbeda yaitu: 

a. Warna biru untuk sumber dana yang berasal dari Propinsi. 

b. Warna kuning untuk sumber dana yang berasal dari pusat. 

c. Warna putih untuk sumber dana yang berasal dari daerah. 

d. Warna merah untuk sumber dana yang digunakan untuk program dinas 

kesehatan dan bantuan. 
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e. Warna Hijau untuk sumber dana yang berasal dari Askes. 

4.5.9.2. Elemen Sistem Pengendalian Intern dalam Sistem Pengadaan 

Persediaan Obat 

1. Organisasi 

Fungsi gudang dan pengadaan harus terpisah dari fungsi akuntansi (pencatatan). 

Pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan kabupaten Blitar fungsi gudang dipegang 

oleh bagian penyimpanan dan penyaluran, fungsi pengadaan dilakukan oleh 

Koordinator IFK, dan fungsi akuntansi dilakukan oleh bagian evaluasi dan 

pencatatan. Namun pada praktiknya pelaporan stok obat juga dilakukan oleh 

fungsi gudang dan fungsi akuntansi. 

2. Sistem Otorisasi 

Dokumen Rencana Kebutuhan Obat (RKO) diotorisasi oleh Bupati sebelum 

dilakukannya pengadaan obat. Berita acara diotorisasi oleh Bendaharawan Umum 

Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dibuat dan diserahkan pada supplier 

setelah barang diterima oleh bagian penyimpanan dan penyaluran. 

3. Praktik Yang sehat 

Pemasok atau supplier dipilih berdasarkan penawaran harga serta kualitas yang 

diajukan oleh berbagai pemasok yang ketentuannya ada di Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa 

Pemerintah. Bagian Penyimpanan dan Penyaluran melakukan pemeriksaan barang 

atau obat – obatan yang diterima dari pemasok dengan cara memeriksa jumlah 

item barang serta kondisi barang apakah sudah sesuai dengan pesanan. 
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4.5.9.3 Bagan alir sistem Pengadaan Persediaan Obat – Obatan 

Gambar 4.5 

Bagan Alir Sistem Perencanaan Pengadaan Persediaan Obat – Obatan 
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Gambar 4.6 

Bagan alir Sistem Pengadaan Persediaan Obat – Obatan 
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Gambar 4.7 

Bagan Alir Sistem Penerimaan Persediaan Obat – Obatan 

 

 

4.5.10. Sistem Akuntansi Distribusi Persediaan Obat – obatan 

Setelah tahap perencanaan, penerimaan dan pengadaan, tahap selanjutnya 

yaitu penditribusian persediaan obat - obatan. Obat didistribusikan ke Puskesmas 

– Puskesmas yang ada di Kabupaten Blitar. Proses pendistribusia obat dilakukan 

setiap 2 (dua) bulan sekali. Namun pengambilan obat tidak dilakukan secara 
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bersamaan. Pengambilan obat dilakukan secara terjadwal. Berikut uraian kegiatan 

distribusi persediaan obat – obatan: 

1. Puskesmas mengirim Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat 

(LPLPO) sebanyak 3 rangkap yang telah ditanda tangani kepala 

puskesmas: 

a. Diserahkan kembali ke puskesmas saat pengambilan obat. 

b. Arsip tetap instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. 

c. Diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar seksi kefarmasian. 

2. LPLPO kolom “pemberian” diisi berdasarkan stok yang ada di gudang dan 

diotorisasi oleh bagian pencatatan dan evaluasi. Sebelumnya bagian 

penyimpanan dan penyaluran melaporkan stok yang ada di gudang melalui 

laporan stok obat bulanan. Kolom “keterangan” pada LPLPO diisi dengan 

asal sumber dana obat yang diberikan. 

3. Bagian penyimpanan dan penyaluran mencatat pada Buku Harian 

Pengeluaran Obat rangkap 3: 

a. Arsip tetap bagian Penyimpanan dan Penyaluran. 

b. Arsip bagian pencatatan dan evaluasi. 

c. Digunakan sebagai cek kartu kontrol. 

4. Buku Harian Pengeluaran Obat tersebut diotorisasi oleh bagian 

penyimpanan dan penyaluran, bagian pencatatan dan evaluasi, serta 

Koordinator IFK. 
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5. Setelah mendapat konfirmasi dari bagian penyimpanan dan penyaluran, 

petugas puskesmas mengambil obat, menandatangi LPLPO dan menerima 

LPLPO rangkap 1 itu kembali. 

6. Bagian penyimpanan dan penyaluran mencatat mutasi obat pada kartu stok 

menurut sumber dana yang digunakan. 

7. Bagian penyimpanan dan penyaluran membuat Laporan Obat Bulanan 

setiap 1 bulan sekali sebanyak 2 rangkap: 

a. Arsip Instalasi Farmasi kabupaten Blitar. 

b. Arsip Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yaitu seksi kefarmasian. 

4.5.10.1 Dokumen 

Dokumen yang terkait dalam pendistribusian persediaan obat – obatan antara lain: 

1. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). 

Laporan Pemakaian dan Lembar Penerimaan Obat (LPLPO) merupakan 

dokumen yang dipakai oleh Puskesmas untuk laporan pemakaian obat 

bulanan dari Puskesmas sekaligus permintaan obat ke Instalasi Farmasi 

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. LPLPO berisi nama obat, kelas terapi, 

satuan, stok awal, penerimaan, persediaan, pemakaian, sisa stok, sisa stok 

gudang, stok optimal, permintaan, serta pengelompokan sumber dana yang 

digunakan. LPLPO dikirim pada setiap bulan pada awal bulan dan realisasi 

pengambilan obat terjadi pada pertengahan bulan. Persediaan yang diminta 

oleh Puskesmas diperkirakan untuk persediaan 2 bulan ke depan. Jadi, 

Puskesmas melakukan permintaan obat setiap 2 bulan sekali. Format 

LPLPO dapat dilihat di lampiran 5. 
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2. Buku Harian Pengeluaran Obat. 

Setelah LPLPO dikirim ke Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Blitar dan diisi oleh bagian Pencatatan dan Evaluasi, Buku Harian 

Pengeluaran Obat diisi oleh bagian penyimpanan dan penyaluran. Buku 

harian pengeluaran obat ini berisi nama obat, satuan, jumlah, sumber dana 

yang digunakan, E.D, batch, harga, dan total. Harga yang digunakan 

berdasarkan Keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor: 302/ Menkes/ SK/ 

III/ 2008. Buku Harian Pengeluaran Obat dibuat sebanyak 3 rangkap, yaitu 

rangkap 1 sebagai arsip tetap bagian penyimpanan dan penyaluran, 

rangkap 2 sebagai arsip bagian pencatatan dan evaluasi, rangkap 3 

digunakan untuk cek kartu control. Bentuk Buku Harian Pengeluaran Obat 

dapat dilihat di lampiran 6. 

3. Laporan Obat Bulanan 

Laporan Stok Barang dibuat setiap 1 bulan sekali oleh bagian 

penyimpanan dan penyaluran. Laporan stok Barang terdiri dari 3 macam 

yaitu: 

a. Laporan Nilai Sisa Stok Barang. 

Laporan Nilai Sisa Stok Barang merupakan laporan yang dibuat oleh 

bagian penyimpanan dan penyaluran yang dibuat setiap 1 bulan sekali. 

Di dalam Laporan Nilai Sisa Stok Barang berisi nama obat, satuan 

obat, jumlah, harga per satuan, serta total harganya. Bentuk Laporan 

Nilai Sisa Stok Obat dapat dilihat di lampiran 7. 
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b. Laporan Sisa Stok Obat / Barang. 

Laporan Sisa Stok Obat ini tidak jauh berbeda dengan Laporan Nilai 

Sisa Stok Barang, yang membedakan yaitu di dalamnya digolongkan 

berdasarkan sumber dana dalam bentuk satuan obat, tidak dicantumkan 

harganya. Bentuk Laporan Sisa Stok Obat dapat dilihat di lampiran 8. 

c. Laporan Sisa Stok dan Pemberian Rata – Rata. 

Laporan ini juga tidak jauh berbeda dengan laporan nilai sisa stok 

barang dan laporan sisa stok barang, hanya saja di dalam Laporan Stok 

dan Pemberian Rata – Rata ini hanya terdapat rincian kuantitas obat 

yang tersisa. Isi dari Laporan Sisa Stok dan Pemberian Rata – Rata 

terdiri dari nama obat, satuan obat, sisa stok dan rata – rata pemberian 

obat. Bentuk Laporan Sisa Stok da Pemberian Rata – Rata dapat dilihat 

di lampiran 9. 

4. Kartu Kontrol / Kartu Gudang. 

Kartu gudang di pegang oleh bagian penyimpanan dan penyaluran dan 

ditempelkan pada rak obat. Format kartu gudang dapat dilihat di lampiran 

4. Kartu Kontrol / Kartu Gudang ini digunakan untuk mencatat keluar 

masuknya barang. Karena terdapat beberapa sumber dana, maka untuk 

membedakan sumber dana yang digunakan kartu gudang dibuat dalam 

warna yang berbeda yaitu: 

a. Warna biru untuk sumber dana yang berasal dari Propinsi. 

b. Warna kuning untuk sumber dana yang berasal dari pusat. 
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c. Warna putih untuk sumber dana yang berasal dari daerah. 

d. Warna merah untuk sumber dana yang digunakan untuk program 

dinas kesehatan dan bantuan. 

e. Warna Hijau untuk sumber dana yang berasal dari Askes. 

4.5.10.2. Elemen Sistem Pengendalian Intern Sistem Distribusi Persediaan 

Obat – Obatan 

1. Organisasi 

Fungsi penyimpanan atau gudang harus terpisah dengan fungsi akuntansi. 

Pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, fungsi gudang juga 

melakukan fungsi akuntansi yang juga dilakukan oleh bagian pncatatan dan 

evaluasi sebagai fungsi akuntansi yang sebenarnya. Namun hal ini tidak 

mengurangi efektivitas pengendalian intern, sebab bagian pencatatan dan 

evaluasi tetap melakukan tugasnya sebagai fungsi akuntansi dengan bantuan 

dari fungsi gudang. 

2. Sistem Otorisasi 

Fungsi penyimpanan bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan 

persediaan obat – obatan pada Puskesmas. Lembar permintaan obat diotorisasi 

oleh bagian pencatatan dan evaluasi, bagian penyimpanan dan penyaluran, dan 

Koordinator IFK. 

3. Praktik Yang Sehat 

Penanggung jawab penyimpanan yaitu bagian penyimpanan dan penyaluran 

melakukan cek stok terhadap persediaan obat – obatan yang telah diserahkan 
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kepada Puskesmas (mencatat setiap mutasi obat pada kartu gudang, baik kartu 

barang maupun kartu kontrol). 
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4.5.10.3 Bagan Alir Sistem Pendistribusia persediaan Obat – Obatan 

Gambar 4.8 

Bagan alir Sistem Pendistribusian Persediaan Obat – Obatan 
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4.6. Kebijakan Akuntansi dan Kebijakan Manajemen 

1. Kebijakan Akuntansi 

Kebijakan akuntansi merupakan sebuah kebijakan yang digunakan 

instansi yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku atau yang 

sesuai pedoman SAP. Adapun kebijakan akuntansi yang ada pada 

Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar terkait dengan 

persediaan obat – obatan adalah: 

a. Metode pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual 

dimana setiap mutasi dicatat pada kartu gudang. 
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b. Pengadaan persediaan obat – obatan dalam 1 tahun tidak selalu akan 

habis, jika terdapa sisa obat pada periode berikutnya maka harga obat 

diasumsikan dengan harga obat terbaru saat itu. 

c. Pelaporan persediaan obat – obatan hanya dalam bentuk kuantitas 

obat, bukan dalam bentuk Rupiah. Sebab Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Blitar hanya sebagai sarana pendistribusian 

obat, jadi tidak ada transaksi jual beli dengan Puskesmas. Jadi 

Instalasi Farmasi maupun Dinas Kesehatan hanya membuat realisasi 

anggaran, tidak membuat laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat 

oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. Pada akhir tahun Instalasi Farmasi 

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar melaporkan sisa stok obat ke 

Pemerintah Daerah yang akan dipsksi untuk membuat Laporan 

Keuangan. Persediaan obat dilaporkan dalam bentuk Rupiah 

berdasarkan harga obat yang berlaku saat itu. Kemudian persediaan 

akan dilaporkan sebagai aset daerah. 

  

2. Kebijakan Manajemen 

Kebijakan manajemen merupakan suatu alat yang dapat melakukan 

fungsi pengendalian yaitu dimana salah satunya dengan mengurangi 

adanya kecurangan atau moral hazard yang terjadi. Oleh karena itu ada 

beberapa kebijakan manajemen yang ada pada Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Blitar: 
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1. Kebijakan pada saat pengadaan persediaan obat – obatan 

a. Sebelum dilakukan pengadaan obat, RKO harus diotorisasi 

terlebih dahulu oleh Bupati. 

b. Pengadaan dengan sistem tender dipilih berdasarkan nilai / skor. 

c. Pembayaran dilakukan jika barang 100% diterima oleh fungsi 

gudang. 

2. Kebijakan pada saat pendistribusian persediaan obat – obatan 

a. Sebelum malakukan permintaan obat, Pihak Puskesmas harus 

melaporkan penggunaan obat selama 1 bulan dan mengisi usulan 

kebutuhan obat. 

b. Bagian pencatatan dan evaluasi mencocokkan kebutuhan obat 

Puskesmas dengan stok yang ada (mengelompokkan sesuai 

sumber dana). 

c. Pihak Puskesmas melakukan pengambilan obat setiap 2 bulan 

sekali sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Instalasi Farmasi 

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. 

 

4.7.Analisa Sistem Pengendalian Internal Pada Siklus Pengadaan dan 

distribusi Obat Dinas Kesehatan kabupaten Blitar 

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian Internal 

Pemerintahterdapat lima komponen struktur pengendalian internal yang saling 

berkaitan dan sama – sama penting. Empat komponen berkaitan dengan desain 

dan pengoperasian sistem pengendalian internal pemerintah, yaitu: lingkungan 
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pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, serta aktivitas 

pengendalian. Sedangkan komponen kelima yaitu pemantauan (monitoring) 

merupakan komponen yang dirancang untuk memastikan bahwa pengendalian 

internal terus beroperasi secara efektif. Untuk membangun sebuah pengendalian 

internal yang baik, maka instansi pemerintah harus terlebih dahulu memahami 

tujuan pengendalian tersebut di dalam sistem mereka. Tujuan pengendalian 

internal pada siklus pengadaan dan distribusi obat – obatan antara lain: 

1. Semua transaksi pengadaan dan pendistribusian obat telah mendapat 

otorisasi dengan semetinya berdasarkan struktur dan kebijakan pemerintah 

daerah. 

2. Seluruh aktivitas pendistribusian telah dicatat secara lengkap dan akurat. 

3. Pada pengadaan obat, obat telah direncanakan sesuai kebutuhan. 

4. Semua transaksi pengadaan dan pendistribusian telah 

dipertanggungjawabkan setiap bulan. 

5. Semua catatan akuntansi dan persediaan obat dijaga dengan baik. 

Berdasarkan tujuan di atas, maka penulis akan menganalisa sistem 

pengendalian internal yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar (Instalasi 

Farmasi), khususnya dalam melaksanakan siklus pengadaan dan pendistribusian 

yang berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian 

internal pemerintah: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Unsur sistem pengendalian intern pemerintah yang pertama yaitu 

lingkungan pengendalian. Koordinator Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan 
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Kabupaten Blitar wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian 

yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem 

pengendalian intern pemerintah dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan 

pengendalian diwujudkan melalui: 

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika 

Integritas dan nilai etika merupakan dasar dari pengendalian yang 

dilakukan oleh manajemen untuk menghindari atau mengurangi terjadinya 

tindakan penyelewengan yang terjadi di lingkungan Instalasi Farmasi 

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Berdasarkan wawancara dengan 

Koordinator IFK, nilai etika pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan 

kabupaten Blitar merupakan nilai – nilai dasar yang diacu bagi setiap 

pegawai dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Salah satu nilai yang 

lebih ditekankan untuk mendukung terciptanya lingkungan pengendalian 

adalah bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab, serta 

menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Di Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan kabupaten Blitar juga telah diberikan keteladanan yanng cukup 

baik terhadap pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan 

dalam instansi. 

b. Komitmen Terhadap Kompetensi 

Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas – tugas. Komitmen terhadap kompetensi 

meliputi pertimbangan atas persyaratan pendidikan, pengetahuan, dan 

keterampilan yang diperlukan, serta pelatihan dan pengalaman yang 



 123

dituntut dalam pengembangan kompetensi itu sendiri. Keinginan untuk 

maju berkaitan dengan kecakapan wewenang untuk menambah keahlian 

dan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam hal ini, Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan kabupaten Blitar berupaya untuk mengembangkan terus 

menerus kemampuan dari pegawainya dengan cara pembinaan dan 

pengembangan pegawai agar pegawainya akan lebih terdorong untuk maju 

dan berkembang sehingga akan meningkatkan motivasi kerjanya. 

c. Kepemimpinan Yang Kondusif 

Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mempertimbangkan dengan 

matang dalam mengambil keputusan, sebab hal tersebut dapat berpengaruh 

pada seberapa besar resiko yang harus dihadapi. Selain itu, mendukung 

fungsi tertentu dalam penerapan sistem pengendalian intern. Misalnya 

pada Instalasi Farmasi, Koordinator Instalasi Farmasi mendukung segala 

prosedur yang dapat menunjang penerapan sistem pengendalian intern 

yang ada di dalam Instalasi Farmasi tersebut sehingga tercipta suasana 

yang kepemimpian yang kondusif. 

d. Struktur Organisasi, Pembagian Wewenang dan Pendelegasian Tanggung 

Jawab 

Kesatuan struktur organisasi menyediakan serangkaian kegiatan operasi 

untuk mencapai keseluruhan tujuan instansi yang telah direncanakan, 

dilaksanakan, dikendalikan, dan diawasi. Penentuan struktur organisasi 

yang memadai termasuk menggambarkan dan menjelaskanlingkup 
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pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta garis pelaporan yang 

jelas. 

Penerapan struktur organisasi pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan 

kabupaten Blitar seperti pernyataan dari Koordinator IFK yaitu struktur 

organisasi garis dengan aliran wewenang dari atas ke bawah dan aliran 

tanggung jawab dari bawah ke atas. Pertanggungjawaban hirarkis 

(hierarchical accountability) ini menunjukkan proses pertanggungjawaban 

kinerja secara berjenjang, dimulai dari pegawai di masing – masing bagian 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian, Kepala Bagian bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas, dan Kepala Dinas Bertanggung jawab kepada 

Bupati. 

e. Kebijakan dan Praktik Pembinaan Sumber Daya Manusia. 

Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mengkomunikasikan kepada 

pengelola pegawai mengenai kompetensi pegawai baru yang diperlukan. 

Pimpinan instansi mempunyai kriteria dan standar rekruitmen yang 

menekankan pada pendidikan, pengalaman, prestasi, dan perilaku etika. 

f. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif. 

Aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan yaitu BPK (Badan 

Pemeriksa Keuangan). BPK melakukan inspeksi setiap 1 tahun sekali, atau 

1 tahun 2 kali tergantung kondisi saat itu. inspeksi dilakukan secara 

mendadak dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Setelah ada 
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kunjungan dari BPK, pimpinan instansi melakukan evaluasi guna 

peningkatan efektivitas pengendalian intern pemerintah yang efektif. 

2. Penilaian Resiko 

Unsur pengendalian intern yang kedua adalah penilaian resiko. Penilaian 

resiko diawali dengan penetapan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang 

jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun tingkat kegiatan. 

Selanjutnya diidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat 

menghambat tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar 

Dinas Kesehatan. Resiko yang telah diidentifikasi kemudian dianalisis untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blitar merumuskan pendekatan manajemen resiko dan kegiatan 

pengendalian resiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko. Ada beberapa 

faktor yang harus dipertimbangkan pihak manajemen dalam hal penilaian risiko, 

antara lain: 

a. Penempatan Personel Baru 

  Kualitas pegawai sangat mempengaruhi pengendalian internal 

persediaan obat. Resiko yang mungkin terjadi dengan adanya penempatan 

personel baru yaitu kurang beradaptasinya dengan lingkungan kerja dan 

cara kerja pada suatu instansi sehingga memungkinkan personel baru 

tersebut tidak bisa menjalin kekompakan dengan pegawai lain, sehingga 

sulit untuk mencapai pengendalian intern yang efektif. Pada Instalasi 

Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, pegawai ditempatkan sesuai 

dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya masing – masing 
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dengan bidang yang sesuai. Risiko penempatan pegawai yang tidak sesuai 

dengan keterampilan dan latar belakang pendidikan dapat diperkecil 

dengan adanya pelatihan sumber daya manusia dan meningkatkan sumber 

daya manusia yang sesuai dengan bidangnya. Sehingga dengan hal 

tersebut resiko dapat dikendalikan dengan baik. 

b. Pengolahan Data Secara Manual 

  Resiko pengolahan data secara manual yaitu sering ditemukan 

adanya kesalahan dalam pencatatan, sehingga otomatis kesalahan dalam 

pelaporan juga terjadi. Perubahan pengolahan data dari sistem manual 

menjadi sistem terkomputerisasi dilakukan di Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Blitar. Dulu Laporan Pemakaian dan Lembar 

Permintaan Obat (LPLPO) dan Laporan Obat Harian diisi secara manual, 

tapi sekarang dilakukan secara terkomputerisasi sehingga memudahkan 

dalam pengecekan stok obat. Hal ini akan memperkecil resiko terjadinya 

kesalahan pencatatan. 

c. Teknologi Baru 

Dengan berkembangnya teknologi maka instansi dituntut untuk 

terus mengikuti perkembangannya dengan melakukan pengolahan data 

yang terkomputerisasi. Namun resiko yang sering ditemukan adalah 

adanya pembobol sistem atau yang sering disebut dengan hacker. Instalasi 

Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dalam pertumbuhannya selalu 

mengikuti perkembangan teknologi yang muncul. Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Blitar setiap hari selalu melaporkan pengeluaran 
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harian obat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat 

informasi akuntansi yang dibutuhkan. Pihak manajemen menggunakan 

program komputer yang sederhana yang dibuat sendiri oleh Bagian 

Penyimpanan dan Penyaluran, sebab program komputer yang 

direkomendasikan oleh Badan Pengawasan Keuangan belum juga 

dikeluarkan. Untuk menghindari penyalahgunaan sistem oleh orang yang 

tidak bertanggung jawab, maka bagian penyimpanan dan penyaluran 

memberikan password pada sistem tersebut dan hanya bagian 

penyimpanan dan penyaluran saja yang mengetahuinya. Selain itu, entry 

data hanya boleh dilakukan oleh bagian penyimpanan dan penyaluran. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Instalasi Farmasi 

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah melakukan upaya yang baik untuk 

memperkecil resiko tidak amannya data karena perkembangan teknologi 

yang semakin pesat. 

d. Pemegang Kas 

           Bagian Pemegang keluar masuknya kas adalah bagian yang paling 

rentan dengan penyalahgunaan kas. Sering ditemukan penyelewengan kas 

ataupun pengeluaran kas yang tidak sesuai kebutuhan. Keputusan 

akuntansi yang paling mutakhir dari Instalasi Farmasi adalah, Instalasi 

Farmasi tidak melakukan fungsi pemegang kas. Semua kas pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Blitar atau seluruh SKPD di Kabupaten Blitar 

ditangani oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)  yaitu 
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Bendaharawan Umum Daerah (BUD) sebagai penyimpan kas daerah, 

sedangkan pencatatan kas daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Uraian tugas diatur 

dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 

Tentang Pembendaharaan Negara. Hal ini dapat mencegah terjadinya 

penyelewengan kas atau pengeluaran kas yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan. 

e. Penyimpanan Obat 

       Penyimpanan persediaan obat juga sangat berperan penting dalam 

peningkatan efektivitas pengendalian internal. Penyimpanan yang kurang 

teratur dapat mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan. 

Hal ini juga dapat menimbulkan sering ditemukannya obat kadaluwarsa di 

gudang yang dapat membahayakan jiwa, khususnya masyarakat Blitar. 

Pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar penyimpanan 

obat tertata secara teratur dikelompokkan berdasarkan sumber dana yang 

digunakan. Hal ini dapat mempermudah dalam melakukan pendistribusian 

obat serta dapat mengendalikan resiko terjadinya hilangnya obat maupun 

kerusakan obat. Obat disimpan berdasarkan karakteristik obat itu sendiri, 

pada suhu kulkas ataupun suhu kamar. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Blitar telah melakukan penyimanan dengan baik 

untuk mengurangi resiko kerusakan obat ataupun hilangnya obat. 
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f. Mutasi, Pencatatan, dan Pelaporan Persediaan Obat 

       Antara mutasi, pencatatan, dan pelaporan sering ditemukan tidak 

sesuai dengan keadaan fisik di gudang. Hal ini dikarenakan kesalahan 

pencatatan sehingga pelaporannya pun tidak sesuai dengan fisik yang ada 

di gudang. Pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 

pendistribusian obat dilakukan secara terjadwal sehingga distribusi dapat 

dilakukan secara efektif. Setiap mutasi persediaan obat dicatat dalam kartu 

gudang, baik kartu barang maupun kartu kontrol. Hal ini dapat 

memudahkan dalam melakukan pelaporan obat setiap bulannya. Pelaporan 

obat dilakukan setiap bulan dan setiap akhir tahun setelah dilakukan stock 

opname. Hal ini dapat memperkecil kesalahan pencatatan sisa stok obat 

pada akhir periode. Jadi, Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Blitar melakukan upaya yang baik untuk mengurangi resiko tersebut. 

 

3. Kegiatan Pengendalian 

Unsur pengendalian intern yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. 

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk 

menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan instansi. Risiko dapat timbul dari 

faktor internal maupun eksternal instansi. Risiko yang berasal dari faktor internal 

misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak 

kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, 

dan suasana kerja yang tidak kondusif. Sedangkan risiko yang berasal dari faktor 
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eksternal misalnya peraturan perundang – undangan baru, perkembangan 

teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. Kegiatan pengendalian terdiri 

atas: 

a. Reviu Atas Kinerja 

       Reviu atas kinerja dilakukan oleh kepala bagian masing – masing 

bagian secara periodik. Koordinator IFK melakukan pemeriksaan kinerja 

Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan kabupaten Blitar setiap tahun melalui 

Stock Opname pada persediaan obat – obatan di gudang. 

b. Pengendalian Fisik Atas Aktiva dan Catatan 

       Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan merupakan faktor yang 

penting dalam pengelolaan persediaan obat. Pengawasan fisik atas aktiva 

dilakukan oleh Koordinator IFK pada saat penerimaan dan penyimpanan 

obat. Stock Opname dilakukan 1 tahun sekali oleh seluruh staf yang ada di 

Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar untuk menciptakan 

pengendalian dalam menyesuaikan data persediaan obat dengan jumlah 

persediaan obat di gudang secara fisik. Dengan dilakukannya pengendalian 

ini diharapkan persediaan obat dapat terhindar dari pencurian, kerusakan, 

dan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. 

c. Pemisahan Fungsi 

       Prinsip dasarnya adalah tidak seorangpun boleh ditempatkan di dalam 

posisi yang bisa melakukan atau menyembunyikan kesalahan atau 
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ketidakberesantanpa segera diketahui oleh pegawai lainnya dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sehari – hari. 

      Secara umum ada beberapa jenis kegiatan yang fungsi – fungsinya 

harus diterapkan secara terpisah, yaitu: 

1) Pengesahan / otorisasi transaksi keuangan 

2) Pencatatan transaksi ke dalam catatan keuangan 

3) Penanganan aktiva 

       Berdasarkan uraian tugas masing – masing bagian yang sudah 

dijelaskan diatas, Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan kabupaten Blitar 

sudah melakukan pemisahan tugas yang cukup baik. Tanggung jawab dan 

tugas antara pegawai terkait dengan otorisasi, persetujuan, pencatatan, dan 

pembayaran atau penerimaan dana, serta fungsi penyimpanan dan 

penanganan aset sudah dipisahkan. 

d. Otorisasi Atas Transaksi dan Kejadian Yang Penting 

      Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting dilakukan untuk 

memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang penting 

saja yang dilakukan. Otorisasi dilakukan untuk melindungi aktiva 

perusahaan dan menjamin bahwa transaksi dilakukan sebagaimana 

mestinya. 

      Bentuk otorisasi dalam pencapaian pengendalian internal pada Instalasi 

Farmasi Dinas Kesehatan kabupaten Blitar dapat dilihat pada sistem 

pengadaan obat – obatan. Rencana Kebutuhan Obat (RKO) harus 
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diotorisasi oleh Bupati terlebih dahulu sebelum diadakannya pengadaan 

obat. Pada sistem distribusi, Puskesmas harus mengirimkan laporan obat 

bulanan serta permintaan obat kemudian lembar permintaan dari 

Puskesmas disetujui terlebih dahulu oleh Koordinato IFK, Bagian Evaluasi 

dan Pencatatan, serta Bagian Penyimpanan dan Penyaluran. 

e. Perlakuan Obat Kadaluwarsa Atau Tidak Layak Pakai 

     Di gudang obat seringkali ditemukan obat kadaluwarsa ataupun obat 

yang tidak layak pakai. Ada beberapa kemungkinan penyebab hal tersebut: 

1). Penyimpanan obat yang kurang efektif sehingga membuat obat tersebut 

rusak. 

2). Pencatatan tanggal masuk dan tanggal kadaluwarsa yang kurang 

disiplin, hal ini sangat berbahaya jika tetap didistribusikan. 

3). Obat wajib dari pemerintah, obat yang harus selalu ada digudang 

namun jarang digunakan. Obat wajib pemerintah diatur dalam Keputusan 

Menteri Kesehatan No. 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib 

Apotik. 

      Di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar juga sering 

ditemukan obat kadaluwarsa, namun hal ini bukan dikarenakan 

penyimpanan yang kurang efektif melainkan adanya obat wajib 

pemerintah tersebut. Jika ditemukan obat kadaluwarsa, obat tersebut harus 

dimusnahkan melalui bendaharawan barang umum Dinas Kesehatan 
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Kabupaten Blitar. Prosedur pemusnahan obat diatur dalam UU RI Nomor 

5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan UU RI Nomor 22 Tentang 

Narkotika. 

       Metode yang digunakan terdiri dari beberapa cara tergantung bentuk 

sediaan obat/perbekes yaitu :  (UU RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang 

Kesehatan) 

1). Sediaan padat dan setengah padat seperti tablet, kapsul, salep, krim 

dibakar dalam insenerator. Dimana sebelumnya sediaan dikeluarkan dari 

wadah/pembungkusnya dan kemudian dimasukan dalam insenerator, 

dibakar hingga menjadi abu, dan abunya dikumpulkan dan dibuang 

ketempat pembuang sampah. 

2). sediaan cair seperti sirup dan cair infus dikeluarkan dari wadahnya, 

dicampur dengan sejumlah air dan dibuang ke septitank khusus yang sudah 

tersedia.  

3). sediaan cair berupa injeksi, dipecahkan bersama wadahnya, cairannya 

dialirkan kedalam septitenk, dan pecahan wadahnya dikumpulkan dan 

dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. 

4). Jarum suntik dimusnahkan dengan menggunakan alat Cyro yaitu alat 

penghancur jarum suntik hingga menjadi butiran, setelah itu dibakar. 
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Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas pengendalian yang dilakukan Instalasi 

Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar untuk meningkatkan efektivitas sistem 

pengendalian internal obat-obatan: 

1. Perencanaan Obat 

a. Perencanaan dilakukan oleh petugas Puskesmas dan Tim Perencana Obat 

Terpadu. 

b. Otorisasi dilakukan oleh Bupati 

2. Pengadaan Obat 

a. Pengadaan obat dilakukan oleh Tim Perencana Obat Terpadu. 

b. Otorisasi dilakukan oleh Bupati. 

3. Penerimaan Obat 

a. Penerimaan obat dilakukan oleh begian penyimpanan dan penyaluran. 

b. Otorisasi dilakukan oleh bagian pencatatan dan evaluasi. 

4. Pendistribusian Obat 

a. Pendistribusian obat dilakukan oleh bagian penyimpanan dan penyaluran. 

b. Otorisasi dilakukan oleh bagian penyimpanan dan penyaluran, bagian 

evaluasi dan pencatatan, dan Koordinator IFK. 

 

4. Informasi dan Komunikasi 

Unsur pengendalian intern keempat adalah informasi dan komunikasi. 

Instnasi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan 

baik informasi keuangan maupun non-keuangan, yang berhubungan dengan 
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peristiwa – peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan 

dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah dan lainnya di seluruh 

instansi pemerintah yang memerlukan.  

a. Informasi 

       Informasi internal dan eksternal diperoleh dan disampaikan kepada 

Koordinator IFK sebagai bagian dari pelaporaninstansi sehubungan 

dengan pencapaian kinerja operasi dalam mencapai tujuanyang telah 

ditetapkan. Sebagai contoh, bagian penyaluran dan penyimpanan 

melaporkan stok obat yang ada di gudang kepada Kasi Kefarmasian dan 

Perbekalan Kesehatan setiap bulannya. Informasi tersebut kemudian 

didistribusikan kepada pihak yang berhak dengan rincian yang memadai, 

bentuk dan waktu yang tepat sehingga memungkinkan mereka dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. 

b. Dokumen dan Catatan yang Memadai 

      Formulir yang didesain dengan baik akan berfungsi sebagai informasi 

dan dapat meningkatkan pengendalian internal. Oleh karena itu, formulir 

perlu didesain dengan baik agar dapat memenuhi kepentingan akan 

informasi. Penggunaan komputer telah mengubah sebagian dokumen dan 

catatan ke dalam bentuk data di komputer. Pengelolaan yang 

terkomputerisasi menyediakan data yang dapat diandalkan untuk 

mengambil keputusan. 
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Dokumen dan catatan yang ada di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan 

kabupaten Blitar sudah cukup memadai. Didesain dengan sangat jelas dan 

terperinci satu per atu, serta dicantumkan pihak – pihak yang memberikan 

otorisasi. Dokumen yang digunakan telah dibuat berganda sesuai 

kebutuhan. 

c. Komunikasi 

       Koordinator Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 

menjalin komunikasi yang efektif dan signifikan terhadap program, 

proyek, operasi, dan kegiatan lain termasuk penganggaran dan pendanaan. 

Kendala – kendala yang dialami Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blitar selalu dikomunikasikan para pegawai Instalasi farmasi 

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar kepada Koordinator IFK. Adanya 

komunikasi antara atasan dan bawahan yang baik membuat setiap masalah 

dapat didiskusikan dan dapat ditemukan solusinya. 

5. Pemantauan 

       Pemantauan merupakan unsur pengendalian internal kelima atau 

terakhir. Bagi Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 

pemantauan (monitoring) sangat berperan penting bagi kemajuan instalasi 

farmasi. Pemantauan adalah suatu proses menilai kualitas pelaksanaan 

pengendalian internal yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Blitar. Pemantauan dilakukan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) yang dilakukan secara mendadak setiap 1 tahun sekali 
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atau 2 kali dalam setahun tergantung kondisi saat itu. Selain itu 

pemantauan juga dilakukan oleh Koordinator IFK itu sendiri. Setelah 

adanya pemantauan selalu dilakukan evaluasi untuk peningkatan 

efektivitas pengendalian internal Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blitar. 

       Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern pada 

Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar terkait dengan persediaan 

obat - obatan sudah cukup baik. Penerapan pengendalian internal pada Instalasi 

Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada bagian ini penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan pada hasil 

analisa sistem pengendalian internal terkait dengan siklus persediaan obat-obatan 

Instalasi Farmasi  Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Berikut kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil analisa tersebut : 

1. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan persediaan obat-

obatan telah diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Unsur-unsur 

tersebut meliputi: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Koordinator IFK menyusun dan menerapkan aturan perilaku serta 

kebijakan lain yang berisi tentang perilaku etis, praktik yang dapat 

diterima, dan praktik yang tidak dapat diterima termasuk benturan 

kepentingan. Peraturan dan sanksi dikomunikasikan kepada seluruh 

pegawai. Tugas dan fungsi masing – masing posisi juga telah ditetapkan 

oleh pemerintah kabupaten Blitar yang tertuang dalam Peraturan Bupati 

Nomor 51 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blitar. 

b. Penilaian Risiko 

Penilaian resiko diawali dengan penetapan tujuan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blitar yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi 
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maupun tingkat kegiatan. Selanjutnya diidentifikasi secara efisien dan 

efektif resiko yang dapat menghambat tujuan tersebut, baik yang 

bersumber dari dalam maupun dari luar Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blitar. Resiko yang telah diidentifikasi kemudian dianalisis 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Koordinator 

Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar merumuskan 

pendekatan manajemen resiko dan kegiatan pengendalian resiko yang 

diperlukan untuk memperkecil resiko. 

c. Aktivitas Pengendalian 

Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas pengendalian yang dilakukan 

Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar untuk meningkatkan 

efektivitas sistem pengendalian internal obat-obatan: 

a. Perencanaan Obat 

a. Perencanaan dilakukan oleh petugas Puskesmas dan Tim 

Perencana Obat Terpadu. 

b. Otorisasi dilakukan oleh Bupati 

2. Pengadaan Obat 

a. Pengadaan obat dilakukan oleh Tim Perencana Obat Terpadu. 

b. Otorisasi dilakukan oleh Bupati. 

3. Penerimaan Obat 

a. Penerimaan obat dilakukan oleh begian penyimpanan dan penyaluran. 

b. Otorisasi dilakukan oleh bagian pencatatan dan evaluasi. 
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2. Pendistribusian Obat 

a. Pendistribusian obat dilakukan oleh bagian penyimpanan dan 

penyaluran. 

b. Otorisasi dilakukan oleh bagian penyimpanan dan penyaluran, bagian 

evaluasi dan pencatatan, dan Koordinator IFK. 

 

d. Informasi dan Komunikasi 

Informasi dari sumber internal dan eksternal didapat dan disampaikan 

kepada Koordinator Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 

sebagai bagian dari pelaporan instansi pemerintah sehubungan dengan 

pencapaian kinerja operasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pimpinan instansi menjalin komunikasi intern serta komunikasi eksternal 

yang efektif yang memiliki dampak yang signifikan terhadap program, 

proyek, operasi dan kegiatan lain termasuk penganggaran dan 

pendanaannya.  

e. Pemantauan 

Pemantauan dilakukukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang 

dilakukan 1 kali dalam setahun. Pemeriksaan dilakukan mendadak tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu. 

 

2. Pelaksanaan pengendalian internal Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blitar terkait dengan siklus persediaan sudah baik. Hal ini 

dapat dilihat dari adanya pemisahan bagian-bagian yang terlibat dalam 
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siklus pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, pendistribusian, 

pendapatan, dan pembayaran obat kepada pemasok.. Selain itu, dokumen-

dokumen yang digunakan juga telah dibuat berganda dan pengarsipannya 

telah dilakukan dengan baik. Selain itu, sistem pengendalian internal yang 

dijalankan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku yang 

tertuang dalan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Instalasi 

Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Biltar juga selalu melaksanakan 

stock opname. Pelaksanaan stock opname sudah baik, dilakukan satu tahun 

sekali untuk mengetahui kesesuaian antara jumlah yang tersedia dalam 

kartu stok dengan jumlah obat yang ada. Stock opname dilakukan oleh 

seluruh pegawai di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 

dari aktivitas rutin tersebut dapat disimpulkan bahwa Instalasi Farmasi 

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah tertib administrasi dengan tidak 

pernah ditemukannya kasus selisih kartu persediaan dengan jumlah pada 

gudang obat. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang 

diharapkan berguna untuk memperbaiki dan meningkatkan keefektifan 

pelaksanaan sistem pengendalian internal, khususnya berkaitan dengan persediaan 

obat. Berikut usulan perbaikan tersebut : 

1. Instalasi Farmasi perlu mengadakan penambahan tempat penyimpanan obat 

yang memadai, sebab saat ini karena keterbatasan tempat obat masih 
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digolongkan berdasarkan sumber dana saja, seharusnya diurutkan berdasarkan 

alphabet namun juga dalam kelompok sumber dana. Sehingga hal ini 

mempersulit bagian penyimpanan dan penyaluran dalam pengambilan obat. 

2.  Instalasi Farmasi sebaiknya melakukan pengajuan penambahan pegawai untuk 

mempercepat pendistribusian obat kepada konsumen. 

3. Stock opname hendaknya dilakukan oleh panitia khusus dan bukan dari pihak 

internal Instalasi Farmasi, untuk mencocokkan antara jumlah dalam catatan 

dengan persediaan di gudang obat. 
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Lampiran 1 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. apa visi dan misi instansi? 

2. bagaimana struktur organisasi yang yang ada pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blitar? 

3. Bagian fungsional apa saja yang dimiliki instansi? 

4. Berapa jumlah pegawai yang dimiliki saat ini? Apakah semua pegawai adalah 

pegawai tetap? 

5. adakah pengawasan atau pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian 

internal di dalam instansi? Siapa yang melakukannya? 

6. apakah ada tindakan lebih lanjut setelah dilakukan pengawasan? 

7. didalam pengendalian internal terdapat unsur nilai etika. Bagaimana nilai etika 

yang telah diterapkan dalam instansi? 

8. apakah telah diberikan contoh atau panutan agar hal – hal tersebut dapat 

dilakukan oleh pegawai ? karena mustahil pegawai akan melakukan hal – hal 

tersebut apabila pimpinan atau bos mereka tidak melakukan hal – hal tersebut? 

9. apakah dalam hal perekrutan pegawai telah diberikan persyaratan khusus? 

10. bagaimana proses atau prosedur sistem akuntansi persediaan obat – obatan 

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar? 

11. apakah ada kebijakan – kebijakan tertentu terkait dengan sistem akuntansi 

persediaan obat – obatan? 
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12. ada berapa dokumen atau formulir yang digunakan terkait dengan system 

akuntansi persediaan obat – obatan?  

13. apakah semua dokumen yang ada sudah direkap memadai, maksudnya apakah 

semua dokumen dibuat beberapa rangkap guna diserahkan ke bagian – bagian 

yang memerlukan? 

14. bagaimana laporan yang dibuat oleh bagian akuntansi persediaan obat – 

obatan? 

15. Bagaimana penyimpanan obat di sini? 

16. Kapan pengadaan obat dilakukan? 

17. Berapa jumlah dana yang digunakan untuk pengadaan obat? 

18. Bagaimana perlakuannya jika ditemukan obat kadaluwarsa ? 

19. Kapan stock opname dilakukan? Siapa yang melakukannya? 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 

Rencana Kebutuhan Obat (RKO) 

No Nama Obat Kuantitas 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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