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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to see, analyze, and identify potential 
weaknesses in the procurement procedures, and the internal controls related with it in 
Rumah Sakit Puri Cinere. Further, it provides some recommendations based on the 
theory to overcome potential weaknesses.  

In this research, qualitative analytical descriptive method is used. Collecting 
data methods used in this research are literature and field research. The method of 
analysis used in this study is assessing the current procurement procedures implemented 
in company, along with the internal controls applied within the cycles. The potential 
weaknesses will be identified then deliver the recommendations in the future.   

Based on the results of research, the researchers concluded that:  

1) System of internal control over implementation of the procurement system of 
medicines and medical equipment in Rumah Sakit Puri Cinere include 
transaction authorization, supervision, accounting records, access, and 
independent verification in accordance with existing theory.  

2) Internal control system for the implementation of the procurement system of 
buying medicines and medical equipment related with segregation of duties in 
Rumah Sakit Puri Cinere has been done is still a little less clear because the two 
parts, between inventory control and warehouse located in one section. This 
shows lack of control over inventory. Despite the implementation problems of 
unprecedented associated with weak controls through segregation of duties, but 
this can pose a potential possibility of fraud.   

 

Keywords:  Procurement System, Internal Control, Procedures 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Selama ini banyak perusahaan di Indonesia masih menerapkan produksi secara 

tradisional, yaitu menghasilkan produk sebanyak-banyaknya tanpa melihat keinginan 

serta kualitas seperti yang diharapkan pelanggan. Sedangkan sistem produksi modern 

tergantung penuh atas keinginan pelanggan, mutu serta jumlah produksinya.  

Salah satu transaksi yang penting dan rutin terjadi dalam perusahaan adalah 

transaksi pembelian. Pembelian dapat dilakukan secara tunai atau kredit. Pembelian 

tunai akan diproses lebih lanjut dengan pembayaran atau pengeluaran kas secara tunai 

pada saat terjadinya pembelian, sedangkan pembelian secara kredit akan menghasilkan 

utang dan akan dibayar pada saat tanggal jatuh tempo.  

Suatu organisasi atau perusahaan yang tumbuh dan berkembang dengan segala 

aktivitasnya yang semakin luas dan kompleks harus mampu mengelola aktivitas 

perekonomiannya dengan baik. Semua aktivitas ekonomi yang dilakukan suatu 

organisasi akan diproses dalam suatu sistem yang disebut sistem informasi akuntansi 

(Rama & Jones, 2008:1). 

Sistem informasi akuntansi merupakan rangkaian berbagai prosedur dimana data 

dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para pemakai 

untuk mendukung kegiatan operasi sehari-hari (Rama & Jones, 2008:6). Sistem 

informasi akuntansi ini dirancang sedemikian rupa oleh perusahaan sehingga dapat 
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memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan, 

dan dapat dipercaya. 

Dalam suatu sistem informasi akuntansi terdapat unsur-unsur pengendalian, maka 

baik buruknya sistem informasi akuntansi sangat mempengaruhi fungsi manajemen 

dalam melakukan pengendalian internal, karena informasi yang dihasilkan akan 

dijadikan salah satu dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas 

perusahaan. 

Selanjutnya, karena sistem informasi akuntansi didalamnya mengandung unsur-

unsur pengendalian, maka perusahaan mungkin tidak dapat mengendalikan 

pengendalian-pengendalian yang diterapkannya dengan baik. Akibatnya, akan terjadi 

penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan yang mengancam keselamatan 

perusahaan dan aktivitas yang dilakukan tidak efisien dan efektif. 

Aktivitas perusahaan berupa proses produksi yang efektif dan efisien dilakukan 

dengan memberikan pelayanan yang baik mengenai produk yang sesuai dengan 

keinginan pasar. Untuk itu diperlukan suatu pengendalian intern yang baik dalam proses 

bisnis yang dilakukannya.  

Proses bisnis adalah urutan aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu bisnis untuk 

memperoleh, menghasilkan, serta menjual barang dan  jasa. Para akuntan memanfaatkan 

proses bisnis perusahaan dalam bentuk siklus transaksi. Siklus transaksi yang utama 

terdiri dari siklus pembelian, siklus konversi, dan siklus pendapatan (Rama & Jones, 

2008:5). 

Siklus pembelian merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang dilakukan dan 

berhubungan dengan aktivitas pemrosesan yang diasosiasikan sebagai pembelian serta 
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pembayaran barang dan jasa oleh perusahaan (Romney & Steinbart, 2004:465). 

Prosesnya dimulai dari perekaman data, data direkam pada dokumen melalui berbagai 

prosedur, yang kemudian dicatat pada catatan akuntansi (jurnal dan buku besar). Bagian 

pembelian membutuhkan informasi mengenai jumlah persediaan dan jumlah barang 

yang harus dipesan sebelum pembelian dilakukan.  

Rumah Sakit Puri Cinere adalah salah satu contoh perusahaan yang memanfaatkan 

proses bisnis dengan yang diterapkan pada siklus pembelian. Siklus pembelian 

merupakan proses mendapatkan atau memperoleh barang-barang atau jasa. Fungsi 

pembelian pada setiap perusahaan, merupakan salah satu fungsi yang penting bagi 

kelangsungan hidup perusahaan dan menjadi salah satu aspek yang harus dikendalikan 

dengan baik oleh perusahaan, karena dapat berpotensi menimbulkan kerugian yang 

besar jika tidak dapat diawasi dengan baik. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem 

pengendalian internal yang memadai yang dilakukan perusahaan. 

Untuk melindungi aset perusahaan dan mempertinggi keakuratan dan kebenaran 

pencatatan akuntansinya, Rumah Sakit Puri Cinere mengikuti prinsip-prinsip 

pengendalian internal yang sesuai dengan filosofi pengendalian manajemen. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Siklus Pembelian Obat 

dan Alat Kesehatan Pada Rumah Sakit Puri Cinere”. 
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1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1  Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha melihat apakah siklus pembelian obat dan 

alat kesehatan yang terdapat pada Rumah Sakit Puri Cinere telah berjalan sesuai dengan 

teori yang berlaku. Dapat dijelaskan pula, pada penelitian ini terdapat beberapa 

kekurangan di dalam siklus pembelian. Rumah sakit ini membutuhkan suatu 

pengendalian sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan siklus pembelian, 

sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan dan penyimpangan kegiatan akuntansi 

yang telah dilakukan. 

1.2.2  Pembatasan Masalah 

 Sistem informasi akuntansi memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain sistem 

akuntansi pembelian, sistem informasi akuntansi penjualan, sistem informasi akuntansi 

piutang, sistem informasi akuntansi hutang, sistem informasi akuntansi biaya, sistem 

informasi akuntansi penggajian dan pengupahan, sistem informasi akuntansi penerimaan 

kas, sistem informasi akuntansi pengeluaran kas, sistem informasi akuntansi persediaan, 

dan sistem informasi akuntansi aktiva tetap.   

 Agar penelitian dapat lebih terarah dan terfokus, sehubungan dengan adanya 

keterbatasan pengetahuan dan waktu, maka penelitian mengenai sistem pengendalian 

internal terhadap penerapan sistem informasi akuntansi pada Rumah Sakit Puri Cinere 

dibatasi hanya pada sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan pembelian obat 

dan alat kesehatan pada Rumah Sakit Puri Cinere. 

 Penelitian ini tidak mencatumkan pembahasan tentang siklus pengeluaran kas yang 

terjadi terkait pembelian obat dan alat kesehatan. 
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1.2.3  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah siklus pembelian obat dan alat kesehatan pada Rumah Sakit Puri 

Cinere? 

2. Apakah sistem pengendalian internal dalam siklus pembelian obat dan alat 

kesehatan pada Rumah Sakit Puri Cinere telah sesuai dengan teori yang ada?    

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui siklus pembelian obat dan alat kesehatan pada Rumah Sakit 

Puri Cinere. 

2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal dalam siklus pembelian 

obat dan alat kesehatan pada Rumah Sakit Puri Cinere telah sesuai dengan teori 

yang ada.   

1.4 Manfaat Penelitian   

Penelitian yang dilakukan juga memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang terkait 

dan juga pihak lain. Kegunaan dari penelitian ini antara lain:   

1. Bagi Peneliti 

Untuk memberikan dan menambah wawasan mengenai topik yang diteliti, yaitu 

mengenai sistem pengendalian internal atas siklus pembelian pada rumah sakit.  
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2. Bagi Rumah Sakit Puri Cinere 

Hasil akhir dari penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dan pertimbangan 

bagi Rumah Sakit Puri Cinere dalam meningkatkan kualitas sistem 

pengendalian internalnya dan untuk memperoleh gambaran mengenai sistem 

pengendalian internal yang terjadi di lapangan apakah sudah sesuai dengan 

teori.  

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat menjadi literatur dan bahan referensi untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya khususnya bagi mereka yang ingin memperdalam 

masalah ini dengan penelitian lebih lanjut tentang pengendalian internal atas 

siklus pembelian. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan 

judul penelitian. Selain itu juga dijelaskan mengenai masalah penelitian yang 

terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah 

untuk dijadikan pertanyaan yang akan dibahas pada bab IV. Selanjutnya juga akan 

dipaparkan mengenai tujuan serta manfaat dari penulisan ini. Kemudian dalam bab 

ini juga menjelaskan sistematika penulisan yang menggambarkan secara struktural 

isi dari tulisan ini.  
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini mencakup tinjauan pustaka yang memuat landasan teori berkaitan dengan 

masalah yang dibahas dalam penelitian dan rerangka pemikiran yang sesuai 

dengan tujuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi obyek penelitian yaitu tempat dilakukannya penelitian, tekhnis 

pengumpulan data yaitu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dan 

informasi yang dibutuhkannya, serta metode analisis data yakni cara yang diambil 

penulis untuk mengolah data dan informasi yang telah didapat. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian dan hasil analisis 

sehubungan dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan untuk diteliti. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai apa yang diperoleh penulis selama 

melakukan penelitian mengenai penerapan sistem informasi akuntansi pada 

Rumah Sakit Puri Cinere. Dalam hal ini penulis mencoba menguraikan hasil-hasil 

yang telah ditemukan dari adanya penelitian untuk selanjutnya mencoba 

memberikan saran-saran perbaikan demi memberikan layanan yang lebih baik di 

kemudian hari. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1.1 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

Definisi Sistem 

Mulyadi (2001:2) mendefinisikan sistem sebagai sekelompok unsur yang erat 

hubungannya dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 

tujuan tertentu. Kemudian Hall (2001:5) mendefinisikan sistem sebagai sekelompok, 

dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (interrelated) atau subsistem-

subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose). Definisi 

sistem yang lain dituliskan oleh Gelinas & Dull (2009:1) sebagai berikut: 

“system is a set of interdependent elements, that together accomplish specific 
objectives. System must have organization, interrelationships, integration, and 
central objective.” 

 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa: (1) suatu sistem terdiri atas 

lebih dari suatu bagian, (2) suatu sistem yang memiliki tujuan yang sama, 

menghubungkan semua bagian yang fungsinya berbeda untuk mendukung tujuan 

bersama. 
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Definisi Informasi 

 Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar 

pengambilan keputusan yang tepat (Bodnar & Hopwood, 2000:1). Kemudian Gelinas & 

Dull (2009:117) mendefinisikan informasi sebagai berikut: 

“information is data presented in a form that is useful in a decision-making 
activity. The information has value to the decision maker because it reduces 
uncertainty and increases knowledge about a partikular area of concern.” 

 

 Data yang diperoleh dari suatu bagian dalam sebuah perusahaan akan dijadikan 

informasi untuk bagian akuntansi dalam menghitung besarnya pendapatan yang akan 

diperoleh atas produk tersebut dan selanjutnya informasi ini akan diteruskan ke 

manajemen dalam menentukan langkah berikutnya dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Definisi Akuntansi 

Arens, et al (2008:6) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: 

“accounting is recording, classifying, and summarizing of ecomonic events in a 
logical manner for purpose of providing financial information for decision 
making.” 

Sedangkan menurut Warren & Fees (2008:7) akuntansi didefinisikan sebagai 

berikut: 

“accounting is often called the language of business. This language dan be viewed 
as an information system that provides essential information about the financial 
activity of an entity to various individuals or groups for their use in making 
informed judgments and decisions.” 

 

Kemudian Bodnar & Hopwood (2000:1) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu 

sistem informasi yang mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkomunikasikan 

informasi ekonomis mengenai suatu badan usaha kepada berbagai pihak. 

Dari definisi diatas dikatakan bahwa sistem informasi yang menghasilkan laporan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai ekonomi dan kondisi perusahaan.  
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Dalam prakteknya akuntansi menyediakan dua macam laporan bagi pengguna eksternal 

dan internal. Untuk pengguna eksternal, informasi yang dihasilkan biasanya berupa 

laporan keuangan yang terdiri dari neraca, rugi laba, dan perubahan arus kas. Untuk 

pengguna internal, laporan yang dihasilkan oleh akuntansi digunakan untuk kepentingan 

pengelolaan organisasi (Hall, 2001:23). 

Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Bodnar & Hopwood (2000:1), 

“sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan 
peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini 
dikomunikasikan kepada beragam pengambilan keputusan. Sistem informasi 
akuntansi mewujudkan perubahan ini apakah secara manual atau 
terkomputerisasi”. 

 

Kemudian menurut Mulyadi (2001:3), 

“sistem informasi akuntansi adalah mengklasifikasi, mengolah, menganalisa dan 
mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan 
kepada pihak luar perusahaan (contohnya seperti kantor pajak, investor, dan 
kreditor dan pihak intern, terutama manajemen)”. 

 

Dari definisi kata diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan 

memproses data sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam membuat 

keputusan. SIA dapat berupa kertas dan alat tulis (manual) maupun terkomputerisasi 

penuh (serba otomatis) atau kondisi diantara keduanya (gabungan manual dan 

komputerisasi). 
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2.1.1.2 Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

  Menurut Jogiyanto (2004) dan Wilkinson (2000), sistem informasi memiliki enam 

komponen yang disebutnya dengan istilah blok bangunan, yaitu: 

1) Blok Masukan 

 Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input yang 

dimaksud disini termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data 

yang akan dimasukkan yang dapat berupa dikumen-dokumen dasar. 

2) Blok Model 

 Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan 

memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang 

tertentu untuk menghasilkan keluaran sistem. 

3) Blok Keluaran 

 Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang 

berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen, 

serta semua pihak pemakai sistem. 

4) Blok Teknologi 

 Teknologi merupakan suatu “alat” (tools) dalam sistem informasi. Teknologi 

digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan 

mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, serta membantu 

pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari tiga bagian 

utama, yaitu: teknisi (brainware), perangkat lunak (software), dan perangkat 

keras (hardware). 
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5) Blok Basis Data 

 Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan 

perangkat lunak untuk memanipulasinya. Untuk keperluan penyediaan informasi 

lebih lanjut, data perlu disimpan di dalam basis data. Selain itu, agar informasi 

yang dihasilkan berkualitas, data di dalam basis data perlu diorganisasikan 

sedemikian rupa. 

6) Blok Kendali 

 Agar sistem informasi dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu 

diterapkan pengendalian-pengendalian di dalamnya. Beberapa pengendalian 

perlu dirancang dan diterapkan untuk memastikan bahwa hal-hal yang dirasakan 

dapat merusak sistem dapat dicegah. Selain itu, untuk kesalahan-kesalahan yang 

terlanjur terjadi dapat langsung diatasi. 

2.1.1.3  Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Ada tiga fungsi utama dari sistem informasi akuntansi bagi perusahaan (Romney 

& Steinbart, 2004:3), yaitu: 

1) Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi 

perusahaan. 

2) Memproses data menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan 

yang memungkinkan bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, 

mengeksekusi perencanaan, dan mengontrol aktivitas. 

3) Menyediakan kontrol yang cukup untuk menjaga aset dari organisasi, termasuk 

data. Kontrol ini memastikan bahwa data akan tersedia ketika dibutuhkan dan 

data tersebut akurat dan dapat dipercaya.  
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2.1.1.4  Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi menurut Romney & Steinbart 

(2004:4-5)  adalah sebagai berikut:  

1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.  

2) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik 

mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.  

3) Untuk memperbaiki tingkat keandalan (realibility) informasi akuntansi dan 

untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan.  

4) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.  

Dalam sistem akuntansi yang baik akan terdapat cara-cara pengendalian intern 

yang berjalan dengan sendirinya sehingga dapat meningkatkan mutu informasi, 

meningkatkan pengawasan internal check, melindungi harta benda perusahaan dan 

meningkatkan kepercayaan terhadap catatan akuntansi.  

2.1.1.5  Tahapan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney & Steinbart (2004:7) sebuah sistem akuntansi dikembangkan 

dalam empat tahap berikut ini: 

1) Analisis. Titik awal adalah menentukan informasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna internal dan eksternal. Sistem analisis kemudian mengidentifikasi 

sumber-sumber dari informasi yang dibutuhkan serta pencatatan dan prosedur 

mengenai pengumpulan dan pelaporan data. Jika sistem yang telah ada sedang 

dianalisis, maka keunggulan dan kelemahan harus diidentifikasi. 
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2) Desain. Sistem baru dibangun dari dasar: formulir dan dokumen di desain 

(dibuat), metode dan prosedur dipilih, deskripsi pekerjaan disiapkan, kontrol 

diintegrasikan, laporan diformat, dan peralatan dipilih. Desain ulang sistem yang 

telah ada mungkin hanya melibatkan perubahan atau bahkan pembenahan secara 

menyeluruh. 

3) Implementasi (penerapan). Implementasi sistem baru atau yang telah direvisi 

memerlukan dokumen-dokumen, prosedur-prosedur, dan peralatan pemrosesan 

di–instal dan dioperasikan.  

4) Menindaklanjuti. Setelah sistem dimunculkan dan berjalan, sistem tersebut harus 

diawasi dalam hal kelemahannya. Efektivitas juga harus dibandingkan dengan 

tujuan dan desain organisasi. Perubahan dalam desain atau implementasi 

mungkin diperlukan. 

2.1.2  Siklus Pembelian 

 Siklus pembelian adalah serangkaian aktivitas bisnis yang dilakukan dan 

berhubungan dengan aktivitas pemrosesan dan diasosiasikan sebagai pembelian serta 

pembayaran barang dan jasa oleh perusahaan (Romney & Steinbart, 2004:465). 

2.1.2.1 Fungsi Terkait dalam Siklus Pembelian 

Fungsi-fungsi dalam perusahaan yang terlibat dalam sistem akuntansi pembelian 

adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2001:299): 

1) Fungsi Gudang 

Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk 

mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di 

gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. 
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2) Fungsi Pembelian 

Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai 

harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan 

mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. 

3) Fungsi Penerimaan 

Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu dan kualitas barang yang diterima 

dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh 

perusahaan. Dan juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli 

yang berasal dari transaksi retur penjualan.  

4) Fungsi Akuntansi  

Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan 

dan persediaan. Fungsi pencatatan bertanggung jawab untuk mencatat transaksi 

pembelian kedalam register bukti kas keluar. Selain itu, untuk menyelenggarakan 

arsip dokumen bukti kas keluar dan yang berfungsi sebagai catatan utang. 

Sedangkan fungsi persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok 

persediaan barang yang dibeli kedalam kartu persediaan. 
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2.1.2.2 Dokumen Masukan dalam Siklus Pembelian 

Menurut Mulyadi (2001:303-305) dokumen masukan yang digunakan dalam 

sistem akuntansi pembelian adalah: 

1) Surat Permintaan Pembelian 

Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang untuk meminta 

fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu 

seperti yang tersebut dalam surat permintaan pembelian. 

2) Surat Permintaan Penawaran Harga 

Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang 

pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi (tidak repetitif), yang 

menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. 

3) Surat Order Pembelian 

Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah 

dipilih. 

2.1.2.3  Dokumen Keluaran dalam Siklus Pembelian 

Menurut Mulyadi (2001:307-308) dokumen keluaran yang digunakan dalam 

sistem akuntansi pembelian adalah: 

1) Laporan Penerimaan Barang 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang 

yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu dan 

kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. 
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2) Surat Perubahan Order Pembelian 

Kadangkala diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian yang 

sebelumnya telah diterbitkan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan 

kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, penggantian atau hal lain yang 

bersangkutan dengan perubahan bisnis. Biasanya perubahan tersebut 

diberitahukan kepada pemasok secara resmi dengan menggunakan surat 

perubahan order pembelian. 

3) Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi 

pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk 

pembayaran utang kepada pemasok. 

2.1.2.4  Basis Data dalam Siklus Pembelian 

Menurut Wilkinson (2000:476), basis data yang digunakan di dalam siklus 

pembelian adalah: 

1) Master File Persediaan. Berisi data persediaan di dalam gudang yang mencatat 

tentang arus persediaan baik penerimaan, pengeluaran, maupun saldo akhir 

persediaan. 

2) Master File Hutang. Berisi tentang saldo hutang usaha yang berkaitan dengan 

pembelian kredit dan pelunasan hutang usaha. 

3) File Transaksi Pembelian. File ini mencatat semua transaksi pembelian dan 

adanya penyesuaian terhadap database pembelian lainnya. 

ANALISIS SISTEM..., ANNISA PUSPARINI, Ak.-IBS, 2011



4) File Transaksi Persediaan. File ini terdapat di bagian pengendalian persediaan 

dan bagian akuntansi yang mencatat persediaan di gudang. 

2.1.2.5  Teknologi dalam Siklus Pembelian 

Menurut Wilkinson (2000:480), teknologi yang digunakan di dalam siklus 

pembelian dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: 

1) Brainware. Para operator yang menggunakan teknologi di dalam siklus 

pembelian terdiri dari operator dalam seksi pembelian, seksi penerimaan, dan 

bagian akuntansi.  

2) Software. Perangkat lunak yang digunakan di dalam siklus pembelian terdiri dari 

dua bagian. Pertama adalah operating system yang digunakan sebagai program 

utama untuk menjalankan sistem. Kedua adalah application software yang 

digunakan sebagai program pendukung terhadap suatu kegiatan, seperti: program 

update master file hutang dan buku besar. 

3) Hardware. Perangkat keras yang digunakan di dalam siklus pembelian terdiri 

dari: keyboard (untuk input), central processing unit (untuk proses), hard disk 

(untuk simpan), monitor, printer dan mouse. 

2.1.2.6  Prosedur dalam Siklus Pembelian 

Secara garis besar, jaringan prosedur dalam sistem akuntansi pembelian yaitu 

sebagai berikut (Mulyadi, 2001:301-303): 

1) Prosedur Permintaan Pembelian. Fungsi gudang mengajukan permintaan 

pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. 
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2) Prosedur Permintaan Penawaran Harga dan Pemilihan Pemasok. Fungsi 

pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok 

untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat 

pembelian yang lain, untuk pemilihan pemasok yang ditunjuk sebagai pemasok 

barang bagi perusahaan. 

3) Prosedur Order Pembelian. Fungsi pembelian mengirim surat order pembelian 

kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi 

lain dalam perusahaan. 

4) Prosedur Penerimaan Barang. 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. 

5) Prosedur Pencatatan Utang. Fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan pembelian dan menyelenggarakan pencatatan utang. 

6) Prosedur Distribusi Pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang 

didebet dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan 

manajemen. 

Bagan siklus pembelian digambarkan seperti berikut ini. 
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Sumber: Hall (2008:250) 

 
Gambar 2.1 Sistem Pembelian 
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2.1.3 Pengendalian Internal 

2.1.3.1 Definisi dan Tujuan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal (internal control) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 

dewan direksi entitas, manajemen, dan personil lainnya, yang dirancang untuk 

memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori 

sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan pelaporan keuangan; dan 

ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Rama & Jones, 2008:141). 

Menurut Mulyadi (2001:163), sistem pengendalian intern meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern 

tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang 

membentuk sistem tersebut. 

Menurut Mulyadi (2001:163), tujuan pengendalian intern dalam suatu perusahaan, 

yaitu:  

1) Menjaga kekayaan organisasi. Pengendalian intern dibentuk untuk mencegah 

hilang atau rusaknya kekayaan organisasi, serta untuk menemukan kekayaan 

yang hilang pada saat yang tepat.  

2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Perusahaan harus memiliki 

data akuntansi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan dan 

operasional perusahaan. Pengendalian intern bertujuan untuk menguji ketelitian 

dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya dengan mencegah dan 

menemukan kesalahan-kesalahan pada saat yang tepat.  

ANALISIS SISTEM..., ANNISA PUSPARINI, Ak.-IBS, 2011



3) Mendorong efisiensi. Pengendalian intern dimaksudkan agar perusahaan 

terhindar dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu, mencegah pemborosan, serta 

mencegah penggunaan sumber-sumber dana yang tidak efisien.  

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai dengan baik maka manajemen perusahaan menyusun berbagai prosedur 

dan peraturan. Pengendalian intern memberikan jaminan akan ditaatinya 

prosedur dan peraturan tersebut oleh perusahaan.  

Pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai, 

bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Artinya hasil 

yang diperoleh dari sistem tersebut tidak dapat menjamin bahwa harta perusahaan 

mutlak terjamin tidak diselewengkan untuk tujuan pribadi. Hal ini disebabkan bahwa 

bagaimanapun baiknya pengendalian intern yang diterapkan dalam perusahaan, 

keterbatasan yang ada akan dapat membuyarkan tujuan sistem tersebut. Beberapa 

keterbatasan yang melekat dalam setiap pengendalian intern misalnya adalah:  

1) Kesalahan dalam mempertimbangkan keputusan karena tidak memadainya 

informasi, keterbatasan waktu, dan tekanan lainnya.  

2) Gangguan dalam pengendalian yang disebabkan oleh kekeliruan, kelalaian dan 

keterbatasan kemampuan karyawan.  

3) Kolusi yang dilakukan oleh individu-individu dalam perusahaan demi 

kepentingan pribadi.  

4) Kurangnya dukungan dari pimpinan tertinggi perusahaan yang menyebabkan 

pengabaian oleh manajemen.  
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5) Biaya lawan manfaat. Pengendalian intern akan diterapkan sepanjang biaya yang 

dikeluarkan untuk itu lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari 

penerapannya. 

2.1.3.2 Pengendalian Internal dalam Siklus Pembelian  

Menurut Romney dan Steinbart (2004) dan Hall (2001), pengendalian internal  

dalam siklus pembelian dibagi berdasarkan enam kegiatan pengendalian, yaitu: 

1) Otorisasi Transaksi 

Di dalam proses pemesanan barang terdapat diperlukan otorisasi dari pihak yang 

berwenang untuk melakukan pembelian. Hal ini dilakukan agar pemesanan hanya 

dilakukan pada titik tertentu perusahaan harus melakukan pembelian. Dengan 

dilakukannya otorisasi setiap melakukan pemesanan, akan membuat semua 

transaksi bisa diawasi dan menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan 

barang.  

2) Pemisahan Tugas 

Di dalam siklus pembelian fungsi dari bagian pengendalian persediaan dan bagian 

gudang harus terpisah. Bagian pengendalian persediaan memiliki tugas untuk 

mencatat jumlah persediaan, sedangkan bagian gudang bertanggung jawab untuk 

melakukan penyimpanan barang. Pemisahan kedua fungsi ini bertujuan agar bisa 

dilakukan rekonsiliasi antara jumlah fisik dan catatannya. 

3) Supervisi 

Setiap barang dari pemasok diterima oleh perusahaan, bagian  penerimaan akan 

memeriksa jumlah dan kondisi dari barang tersebut dan membandingkannya 

dengan purchase order. Jika terdapat perbedaan, maka akan dilakukan 

penyesuaian pencatatan jumlah dan harga barang di dalam  laporan pembelian, 
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sehingga barang yang dimiliki perusahaan sesuai dengan catatan. Diperlukan 

supervisi dari pihak yang berwenang agar kegiatan pemeriksaan tersebut selalu 

dilakukan, karena jika bagian penerimaan tidak teliti melakukannya akan 

merugikan perusahaan.   

4) Catatan Akuntansi 

Semua dokumen yang berhubungan selama kegiatan pembelian harus disimpan 

dan dicatat. Sehingga semua transaksi yang dilakukan perusahaan bisa ditelusuri 

dari mana asalnya, dan untuk menghindari terjadinya transaksi fiktif yang bisa 

merugikan perusahaan. 

5) Akses 

Akses kepada persediaan dan catatan akuntansi yang dimiliki perusahaan harus 

dibatasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga keamanan dari 

persediaan dan catatan akuntansi tersebut bisa terjaga. 

6) Verifikasi Yang Independen 

Bagian hutang melakukan rekonsiliasi kepada dokumen-dokumen pendukung 

hutang sebelum hutang tersebut dicatat. Kemudian bagian jurnal umum akan 

merekonsiliasi keseluruhan proses yang terjadi selama proses pembelian.    
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2.1.4 Tinjauan Umum Rumah Sakit 

2.1.4.1 Definisi Rumah Sakit 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

983/MenKes/SK/XI/1992 (Siregar & Lia, 2004:3), rumah sakit merupakan suatu unit 

yang mempunyai organisasi teratur, tempat pencegahan dan penyembuhan penyakit, 

peningkatan dan pemulihan kesehatan penderita yang dilakukan secara multi-disiplin 

oleh berbagai kelompok profesional terdidik dan terlatih, yang menggunakan prasarana 

dan sarana fisik. Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat 

dasar, spesialistik, dan subspesialistik disebut rumah sakit umum. 

2.1.4.2 Tugas Rumah Sakit  

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

983/MenKes/SK/XI/1992 (Siregar & Lia, 2004:7), tugas rumah sakit umum adalah 

melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan 

mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi 

dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan. 

2.1.4.3 Fungsi Rumah Sakit 

Dalam melaksanakan tugasnya, rumah sakit mempunyai berbagai fungsi, yaitu 

menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non-medik, 

pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, 

penelitian dan pengembangan, serta administrasi umum dan keuangan (Siregar & Lia, 

2004:9).  
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Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

983/MenKes/SK/XI/1992, rumah sakit memiliki 4 fungsi, yaitu: 

1) Pelayanan Penderita 

Pelayanan penderita yang langsung di rumah sakit terdiri atas pelayanan medis, 

pelayanan farmasi dan pelayanan keperawatan. Di samping itu, untuk 

mendukung pelayanan medis, rumah sakit juga mengadakan pelayanan berbagai 

jenis laboratorium. 

2) Pendidikan dan Pelatihan  

Pendidikan dan pelatihan merupakan fungsi penting dari rumah sakit modern, 

baik yang berafiliasi atau tidak dengan suatu universitas. 

3) Penelitian  

Kegiatan penelitian dalam rumah sakit mencakup merencanakan prosedur 

diagnosis yang baru, melakukan percobaan laboratorium dan klinik, 

pengembangan dan menyempurnakan prosedur pembedahan yang baru, 

mengevaluasi obat investigasi dan penelitian formulasi obat yang baru. 

4) Kesehatan Masyarakat 

Tujuan utama dari fungsi rumah sakit ini adalah membantu komunitas dalam 

mengurangi timbulnya kesakitan dan meningkatkan kesehatan umum penduduk. 

Contoh kegiatan kesehatan masyarakat adalah partisipasi dalam program deteksi 

penyakit, seperti tuberkulosis, diabetes, hipertensi dan kanker. 
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2.1.4.4 Klasifikasi Rumah Sakit 

Rumah sakit dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria (Siregar & Lia, 2004:11), 

sebagai berikut: 

1) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan, terdiri dari: 

a. Rumah sakit pemerintah, terdiri dari: Rumah Sakit yang langsung dikelola 

oleh Departemen Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, Rumah Sakit 

Militer, dan Rumah Sakit Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

b. Rumah sakit yang dikelola oleh masyarakat (swasta). 

2) Klasifikasi berdasarkan jenis pelayanan, terdiri dari 2 jenis: 

a. Rumah Sakit Umum, memberi pelayanan kepada berbagai penderita dengan 

berbagai penyakit. 

b. Rumah Sakit Khusus, memberi pelayanan diagnosa dan pengobatan untuk 

penderita dengan kondisi medik tertentu baik bedah maupun non-bedah, 

contoh: rumah sakit kanker maupun rumah sakit jantung 

3) Klasifikasi berdasarkan afiliasi pendidikan, terdiri dari 2 jenis: 

a. Rumah Sakit Pendidikan, yaitu rumah sakit yang menyelenggarakan 

program latihan untuk berbagai profesi. 

b. Rumah Sakit non-Pendidikan, yaitu rumah sakit yang tidak memiliki 

program pelatihan profesi dan tidak ada afiliasi rumah sakit dengan 

universitas. 
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4) Klasifikasi Rumah Sakit Umum Pemerintah, dibagi menjadi: 

a. Rumah Sakit Umum kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas dan sub-

spesialistik luas.  

b. Rumah Sakit Umum kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 11 

spesialistik dan sub-spesialistik terbatas. 

c. Rumah Sakit Umum kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dasar. 

d. Rumah Sakit Umum kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Gibran (2009) dengan judul Analisis Sistem 

Pengendalian Internal Atas Siklus Pembelian Dan Pengeluaran Kas Pada PT Indocater. 

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pengendalian internal dalam siklus pembelian 

baik di kantor pusat maupun kantor cabang belum berjalan sesuai dengan teori yang ada. 

Sedangkan pengendalian internal dalam siklus pengeluaran kas di kantor pusat telah 

berjalan sesuai dengan teori yang ada, tetapi di kantor cabang belum berjalan sesuai teori 

yang berlaku. 

Kemudian penelitian yang dilakukan Mustofa (2010) dengan judul Evaluasi 

Sistem Informasi Akuntansi atas Siklus Pembelian dan Pengeluaran Kas pada  PT. Citra 

Sejati Prima Lestari. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana menentukan 

kesesuaian informasi akuntansi sistem kredit pembelian dan pengeluaran kas dengan 

akuntansi yang berlaku umum. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil 
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penelitian ini bahwa sistem informasi akuntansi pembelian kredit pada PT. Citra Sejati 

Prima Lestari adalah sesuai dengan sistem informasi akuntansi yang berlaku umum. 

Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan replikasi terhadap penelitian 

yang dilakukan oleh Gibran dengan perbedaan sedikit konsep dan obyek penelitian. 

Peneliti mencoba melakukan analisis sistem pengendalian internal atas siklus pembelian 

obat dan alat kesehatan pada Rumah Sakit Puri Cinere. 

2.3 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti 

Gambar 2.2 Rerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan 

analisis studi kasus. Penelitian ini dilakukan melalui analisa mendalam terhadap sumber 

data. Seperti dikatakan oleh Sekaran (2009:36), bahwa analisis studi kasus merupakan 

analisis mendalam dan konstektual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi. 

Dengan mengambil data di lapangan, peneliti mencoba untuk memberikan gambaran 

dan melakukan analisis terhadap sistem pengendalian internal Rumah Sakit Puri Cinere 

terhadap kegiatan pembelian obat dan alat kesehatan. 

3.2 Obyek Penelitian 

Berdasarkan rerangka pemikiran di atas, peneliti memilih Rumah Sakit Puri 

Cinere yang beralamatkan di Jalan Maribaya No. 1, Puri Cinere, Depok sebagai obyek 

penelitian. Rumah Sakit Puri Cinere berstatus sebagai rumah sakit swasta, berkewajiban 

memberikan layanan sebaik-baiknya di bidang kesehatan kepada masyarakat luas yang 

memerlukan bantuan dan/atau pelayanan pengobatan dimana dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya, rumah sakit memerlukan adanya sistem informasi akuntansi 

terkait dengan kegiatan pembelian atas pengadaan barang seperti alat kesehatan dan 

obat-obatan, yang merupakan salah satu faktor penunjang dalam kegiatan operasional 

tersebut. Penelitian ini dikhususkan pada bagian pembelian Rumah Sakit Puri Cinere 

dimana didalamnya terdapat kegiatan pembelian atas pengadaan barang seperti alat 

kesehatan dan obat-obatan yang selanjutnya akan dianalisis oleh peneliti.  
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3.3 Jenis Data 

 Jenis data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini berasal dari data 

primer dan data sekunder.  

1) Data Primer 

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama 
oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik 
studi. (Sekaran, 2006:60) 

 
Data primer yang digunakan selama proses penelitian berlangsung meliputi 

informasi yang didapat langsung dari hasil wawancara dengan pengurus bagian 

pembelian pada Rumah Sakit Puri Cinere. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber 
yang telah ada. (Sekaran, 2006:60)  

 
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang 

didapatkan dari buku-buku, jurnal penelitian, dan sumber-sumber pustaka lainnya 

yang digunakan sebagai sumber bagi landasan teori berkaitan dengan 

pengendalian internal, dan siklus pembelian. 

3.4 Tekhnis Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tekhnis sebagai berikut:  

1) Studi Lapangan (Field Study) 

Di dalam studi lapangan ini, penulis melihat secara langsung objek penelitian 

untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul yang diambil dengan 

menggunakan tekhnis pengumpulan data dengan menggunakan cara 

wawancara dan observasi. 
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2) Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Pengumpulan data diambil dari beberapa referensi buku-buku perpustakaan, 

catatan-catatan, literatur-literatur, serta situs internet yang berhubungan 

dengan penelitian ini sebagai latar belakang pengetahuan.  

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif, yaitu 

penulis menganalisis masalah dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan dengan 

kenyataan yang ada pada perusahaan dan membandingkannya dengan teori yang standar 

sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan 

dengan cara sebagai berikut:  

1. Memeriksa siklus pembelian yang terjadi pada Rumah Sakit Puri Cinere. 

2. Memeriksa pengendalian internal atas siklus pembelian pada Rumah Sakit Puri 

Cinere. 

3. Membandingkan pengendalian internal atas siklus pembelian pada Rumah Sakit 

Puri Cinere dengan teori-teori yang berlaku.  

4. Menganalisis perbandingan yang telah dilakukan dan melihat apakah 

penerapannya telah sesuai dengan teori-teori yang berlaku. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian  

4.1.1 Sejarah Singkat  

 Rumah Sakit Puri Cinere berdiri pada tanggal 15 Desember 1991 sebagai Rumah 

Sakit Umum tipe Madya di bawah naungan PT Anadi Sarana Tatahusada dengan 

pemegang saham mayoritas adalah YKKBI (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank 

Indonesia), PT Timber Dana, Yayasan Sarana Wanajaya, Bpk. Budi Darmono, SH, MA, 

MCL., YKP Bapindo dan Dana Pensiun Mandiri 1 dan 2.  

Pada awal tahun 1990 para pendiri Rumah Sakit Puri Cinere menyadari adanya 

peningkatan kebutuhan untuk hidup sehat pada masyarakat. Pada tahun 1992, Rumah 

Sakit Puri Cinere menunjukkan perkembangan cukup bermakna. Awalnya Rumah Sakit 

Puri Cinere membuka sebagian fasilitas untuk menerima pasien rawat inap dan pada 

perkembangannya, kurang dari tiga tahun, semua fasilitas untuk menerima pasien rawat 

inap telah dibuka dengan kapasitas 120 tempat tidur.   

Berawal dari kesadaran akan kebutuhan hidup sehat, timbulah gagasan untuk 

mendirikan rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat 

sekitar dan menjadi tempat pengembangan profesi bidang kesehatan. Untuk 

mewujudkan sebuah rumah sakit yang baik, para pendiri memilih kawasan Cinere 

sebagai lokasi pemukiman yang sangat berkembang dengan pertimbangan bahwa 

wilayah ini adalah wilayah pemukiman yang sangat berkembang dan membutuhkan 

layanan dengan kualitas yang lebih tinggi.  

 Maka hingga kini, dikurun usianya yang telah 19 tahun, Rumah Sakit Puri Cinere 

mampu memberikan layanan kesehatan yang menyeluruh serta diharapkan dapat 

ANALISIS SISTEM..., ANNISA PUSPARINI, Ak.-IBS, 2011



memberikan solusi kesehatan dan kepuasan bagi jasa pelayanannnya. Dengan berpegang 

teguh pada komitmen dan pengabdian, Rumah Sakit Puri Cinere optimis menatap masa 

depan. Selaras dengan motonya “Kesehatan Keluarga Anda Kami Utamakan”, Rumah 

Sakit Puri Cinere senantiasa berupaya berada lebih dekat untuk memahami dan 

menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 

4.1.2  Visi dan Misi  

Visi: 

 Visi yang diterapkan Rumah Sakit Puri Cinere dalam menjalankan kegiatan 

usahanya adalah “menjadi rumah sakit lingkungan (community hospital) dan menjadi 

rumah sakit rujukan bagi instansi kesehatan di wilayah sekitarnya”. 

Misi: 

 Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Rumah Sakit Puri Cinere memiliki 

misi sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi. 

2) Mampu memuaskan pelanggan dan tetap mempunyai fungsi sosial. 

4.1.3  Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Puri Cinere 

 Rumah Sakit Puri Cinere memiliki berbagai kegiatan pelayanan dengan rincian 

sebagai berikut: 

1) Instalasi Rawat Jalan 

Instalasi rawat jalan pada Rumah Sakit Puri Cinere berfungsi untuk melayani 

pasien yang datang untuk berobat ke poliklinik. Poliklinik yang dimiliki Rumah 

Sakit Puri Cinere terdiri dari:  
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- Poliklinik Gigi, yang terdiri dari: 

a) Poliklinik Umum 

b) Poliklinik Anak 

c) Poliklinik Spesialis   

- Poliklinik Spesialis dan Sub-Spesialis, yang terdiri dari: 

a) Poliklinik Spesialis Anak 

b) Poliklinik Bedah 

c) Poliklinik Kebidanan & Kandungan 

d) Poliklinik Andrologi 

e) Poliklinik Kulit Kelamin 

f) Poliklinik Penyakit Dalam 

g) Poliklinik Mata 

h) Poliklinik THT 

i) Poliklinik Saraf 

j) Poliklinik Gizi 

k) Poliklinik Psikiatri (jiwa) 

l) Poliklinik Psikologi 

m) Poliklinik Rehabilitasi Medik 

n) Poliklinik Jantung & Pembuluh Darah 

o) Poliklinik Paru 

2) Instalasi Rawat Inap 

Instalasi rawat inap pada Rumah Sakit Puri Cinere berfungsi untuk melayani 

pasien yang datang dan membutuhkan perawatan selama 24 jam. Terdapat 

beberapa alternatif ruang inap yang disediakan oleh di Rumah Sakit Puri 

Cinere, yaitu: 
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- Kamar Suite 

- Kamar Super VIP 

- Kamar VIP 

- Kamar Kelas I 

- Kamar Kelas II 

- Kamar Kelas III 

3) Instalasi Pelayanan Kritis 

Instalasi pelayanan kritis pada Rumah Sakit Puri Cinere terdiri dari 24 jam unit 

gawat darurat, kamar operasi, dan unit pelayanan intentif yang terdiri dari ICU 

(Intensive Care Unit) dan HCU (Handling Complaint Unit).  

4) Instalasi Jantung 

Pelayanan instalasi jantung atau kardiovaskular dilaksanakan di gedung 

kardiovaskular. Adapun fasilitasnya terdiri dari poliklinik jantung dan 

pembuluh darah, medical check up khusus jantung, spesialis diagnostik untuk 

penyakit jantung dan pembuluh darah antara lain EKG (echocardiography), 

treadmill test, dan holter test.  

5) Instalasi PUKM (Pusat Uji Kesehatan Manggala) 

Instalasi PUKM (Pusat Uji Kesehatan Manggala) pada Rumah Sakit Puri 

Cinere berfungsi untuk melayani pasien yang ingin melakukan pemeriksaan 

kesehatan atau medical check up. 

6) Instalasi Penunjang Diagnostik 

Instalasi penunjang diagnostik pada Rumah Sakit Puri Cinere terbagi menjadi 

dua, yaitu:  

- Laboratorium, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan 

pemeriksaan cairan tubuh, seperti darah, urine, dll. 
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- Radiologi, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan 

seperti rontgen, CT scan, dll. 

7) Instalasi Penunjang Non Diagnostik 

Instalasi penunjang non diagnostik pada Rumah Sakit Puri Cinere terbagi 

menjadi dua, yaitu:  

- Rehabilitasi medis, yang berfungsi untuk melayani pasien yang 

membutuhkan bantuan dalam keterbatasan fungsi fisik, dan untuk 

melakukan terapi, seperti pemanasan, body laser, dll.  

- Gizi, yang berfungsi untuk merencanakan, mengatur, dan mengontrol 

menu makanan para pasien yang dirawat di Rumah Sakit Puri Cinere. 

8) Instalasi Farmasi 

Instalasi farmasi pada Rumah Sakit Puri Cinere memberikan pelayanan selama 

24 jam dan mempunyai fasilitas layanan antar obat (jam kerja) ke rumah 

pasien. 

9) Bagian Rekam Medis 

Bagian rekam medis di Rumah Sakit Puri Cinere berfungsi untuk menyimpan 

dokumen mengenai riwayat medis pasien. 
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4.1.4  Struktur Organisasi Rumah Sakit Puri Cinere 

 Struktur organisasi Rumah Sakit Puri Cinere diatur dalam SK Dirut PT. AST No. 

20/003/SK.Dirut PT. AST/2011, yaitu sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diklat SDM Rumah Sakit Puri Cinere 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Puri Cinere 
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 Rumah Sakit Puri Cinere menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan yang 

dipimpin oleh seorang direksi yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang penuh 

dalam melaksanakan seluruh kegiatan/ manajemen di rumah sakit untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Direktur pada Rumah Sakit Puri Cinere membawahi 

langsung empat bagian dari organisasi, yaitu: direktorat pelayanan medis & 

keperawatan, direktorat penunjang medis, direktorat administrasi & umum, dan biro 

keuangan. Direktorat pelayanan medis & keperawatan juga membawahi lima bagian 

dalam departemennya, yaitu: instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi 

pelayanan kritis, instalasi jantung, dan instalasi PUKM. Direktorat penunjang medis, 

membawahi tiga bagian dalam departemennya, yaitu: instalasi penunjang diagnostik, 

instalasi penunjang non diagnostik, instalasi farmasi, dan bagian rekam medis. Untuk 

direktorat administrasi dan umum, membawahi empat bagian di dalam departemennya, 

yaitu: bagian pembelian, bagian tehnik & pemeliharaan, bagian sumber daya manusia, 

dan bagian rumah tangga & umum. Sedangkan biro keuangan, membawahi dua bagian 

dalam departemennya, yaitu: bagian akuntansi dan bagian keuangan.   

4.2 Siklus Pembelian  

 Siklus pembelian adalah serangkaian aktivitas bisnis yang dilakukan dan 

berhubungan dengan aktivitas pembayaran barang dan jasa oleh perusahaan. Berikut ini 

akan dibahas mengenai siklus pembelian obat dan alat kesehatan yang dilakukan oleh 

Rumah Sakit Puri Cinere. 

4.2.1 Bagian dalam Siklus Pembelian  

 Bagian yang terlibat dalam siklus pembelian obat dan alat kesehatan yang 

dilakukan oleh Rumah Sakit Puri Cinere terdiri dari lima bagian, yaitu: 
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Bagian Gudang Medis 

 Bagian gudang medis memiliki tanggungjawab sebagai tempat merencanakan, 

menerima, menyimpan, mengendalikan, dan mendistribusikan barang. Ketika jumlah 

persediaan sudah mencapai titik tertentu, maka harus dilakukan pembelian. Bagian 

gudang medis akan membuat permintaan pembelian (PP) yang selanjutnya akan 

diberikan ke bagian budgetary control untuk dilakukan pengecekan terhadap jumlah 

anggaran yang disediakan. 

Bagian Budgetary Control 

 Bagian budgetary control memiliki tanggungjawab untuk mengecek anggaran 

yang disediakan dalam melakukan pembelian. Apabila anggaran mencukupi, maka 

permintaan pembelian (PP) akan ditandatangani, dicatat ke dalam laporan realisasi 

anggaran (LRA) dan diserahkan kepada direktur pada saat rapat anggaran, untuk 

selanjutnya diberikan ke bagian pembelian. 

Bagian Pembelian 

 Bagian pembelian memiliki tugas untuk membeli barang-barang yang sudah 

direncanakan dan disetujui oleh bagian budgetary control yang selanjutnya akan dibuat 

permintaan penawaran harga (PPH) kepada pemasok (supplier) untuk dilakukan 

negosisasi harga. 

Bagian Administrasi Utang/ Bendahara 

 Bagian administrasi utang/ bendahara memiliki tanggungjawab untuk mencatat 

utang atas transaksi pembelian yang dilakukan berdasarkan purchase order (PO). 

Apabila pembelian dilakukan secara tunai, maka purchase order (PO) akan diterima 

oleh bagian bendahara. Sedangkan apabila pembelian dilakukan secara kredit, maka 

akan diterima oleh bagian administrasi utang. 
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Bagian Akuntansi 

 Bagian akuntansi memiliki tanggungjawab untuk melakukan pembukuan atas 

transaksi pembelian yang telah dilakukan. 

4.2.2 Dokumen Keluaran dalam Siklus Pembelian  

Dokumen keluaran dalam siklus pembelian merupakan dokumen yang dikeluarkan 

oleh perusahaan sebagai dasar dilakukannya transaksi pembelian. 

Permintaan Pembelian (PP) 

 Dokumen ini dibuat sebanyak dua rangkap oleh bagian gudang medis yang berisi 

tentang spesifikasi permintaan pembelian barang yang dibutuhkan beserta jumlahnya. 

Adapun lembar pertama dan kedua akan diberikan kepada bagian budgetary control 

yang selanjutnya akan ditandatangani dan dicatat ke dalam laporan realisasi anggaran 

(LRA). Apabila laporan realisasi anggaran (LRA) telah disetujui, maka selanjutnya 

lembar yang asli dan rangkap atas permintaan pembelian (PP) akan diberikan kepada 

bagian pembelian untuk diperiksa kelengkapan otorisasinya. Dokumen ini harus 

diotorisasi terlebih dahulu oleh kepala instalasi farmasi, sebelum diberikan kepada 

bagian pembelian. Contoh dari dokumen ini dapat dilihat dalam lampiran 1.  

Purchase Order (PO) 

 Purchase order (PO) dibuat sebanyak empat rangkap oleh bagian pembelian yang 

berisi tentang spesifikasi barang beserta nama pemasok yang bertransaksi. Adapun 

lembar asli akan diberikan kepada pemasok (supplier) untuk selanjutnya ditukarkan  

dengan faktur pembelian, sedangkan rangkap kedua akan diberikan kepada bagian 

administrasi utang/ bendahara, rangkap ketiga akan diarsipkan oleh bagian pembelian, 

dan rangkap keempat akan diberikan kepada bagian gudang medis. Dokumen ini harus 

diotorisasi terlebih dahulu oleh kepala instalasi farmasi dan direktur administrasi & 
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umum sebelum diberikan kepada bagian gudang medis dan pemasok (supplier). Contoh 

dari dokumen ini dapat dilihat dalam lampiran 2. 

Permintaan Penawaran Harga (PPH) 

 Permintaan penawaran harga (PPH) dibuat sebanyak dua rangkap oleh bagian 

pembelian yang berisi tentang nama, jenis, dan harga dari barang yang diminta oleh 

bagian  pembelian. Adapun lembar asli akan diberikan kepada pemasok (supplier), dan 

rangkap kedua akan diarsipkan oleh bagian pembelian. Dokumen ini harus diotorisasi 

terlebih dahulu oleh kepala pembelian atas penawaran harga. Permintaan penawaran 

harga (PPH) dibuat sesuai kebutuhan. Contoh dari dokumen ini dapat dilihat dalam 

lampiran 3. 

Laporan Penerimaan dan Pemeriksaan Barang (LPPB) 

 Laporan penerimaan dan pemeriksaan barang (LPPB) dibuat sebanyak empat 

rangkap oleh bagian gudang medis yang berisi tentang laporan apakah barang yang 

diterima sesuai dengan purchase order (PO). Adapun lembar asli diberikan kepada 

pemasok (supplier), rangkap kedua akan diberikan kepada bagian akuntansi, rangkap 

ketiga akan diberikan kepada bagian gudang medis, rangkap keeempat akan diberikan 

kepada bagian pembelian, untuk diarsipkan masing-masing. Dokumen ini harus 

diotorisasi terlebih dahulu oleh kepala gudang medis sebelum diberikan kepada bagian 

pembelian. Laporan penerimaan dan pemeriksaan barang (LPPB) dibuat setiap kali 

dilakukan transaksi. Contoh dari dokumen ini dapat dilihat dalam lampiran 4. 

Retur Barang 

 Retur barang dibuat sebanyak tiga rangkap oleh bagian gudang medis yang berisi 

tentang laporan apakah barang yang diterima sesuai dengan purchase order (PO). 

Adapun lembar asli akan diberikan kepada bagian gudang medis untuk diarsipkan, 

rangkap kedua akan diberikan kepada pemasok (supplier), rangkap ketiga akan 
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diberikan kepada bagian akuntansi. Dokumen ini harus diotorisasi terlebih dahulu oleh 

kepala gudang medis sebelum diberikan kepada bagian akuntansi. Contoh dari dokumen 

ini dapat dilihat dalam lampiran 5. 

Tanda Terima  

 Tanda terima adalah dokumen ini berisi tentang jumlah utang yang akan 

dibayarkan perusahaan setelah disesuaikan dengan jumlah barang yang sebenarnya di 

dalam laporan pembelian yang dibuat oleh bagian pembelian. Dokumen ini dibuat 

sebanyak dua rangkap oleh bagian pembelian, lembar asli diberikan kepada pemasok 

(supplier), rangkap kedua diberikan kepada bagian pembelian. Dokumen ini harus 

diotorisasi terlebih dahulu oleh kepala pembelian, sebelum diberikan kepada bagian 

keuangan. Tanda terima dibuat setiap kali terjadi transaksi. Contoh dari dokumen ini 

dapat dilihat dalam lampiran 6. 

Laporan Pembelian 

 Laporan pembelian dibuat oleh bagian gudang medis setelah barang yang dipesan 

dari pemasok (supplier) diterima dan dicocokkan spesifikasinya dengan purchase order 

(PO), surat jalan, dan faktur jual dari pemasok (supplier). Dokumen ini akan dibuat 

sebanyak dua rangkap, lembar yang asli akan diberikan kepada bagian akuntansi, 

rangkap kedua akan diberikan kepada bagian gudang medis untuk diarsipkan. Dokumen 

ini harus diotorisasi terlebih dahulu oleh kepala gudang medis sebelum diberikan kepada 

bagian akuntansi dan bagian gudang medis. Contoh dari dokumen ini dapat dilihat 

dalam lampiran 7. 

Daftar Pemasok (Supplier)  

 Daftar pemasok (supplier) adalah dokumen yang berisi daftar dari pemasok 

(supplier) yang sudah lulus kualifikasi sebagai pemasok (supplier) bagi perusahaan. 

Dokumen ini hanya dibuat sekali saja oleh bagian pembelian. Dokumen ini harus 
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diotorisasi terlebih dahulu oleh kepala bagian pembelian. Contoh dari dokumen ini dapat 

dilihat dalam lampiran 8. 

Kartu Persediaan 

 Kartu persediaan adalah dokumen yang berisi tentang jumlah persediaan yang ada 

di gudang beserta jumlah pembelian dan penggunaannya yang dibuat oleh bagian 

gudang medis. Dokumen ini dibuat sebanyak dua rangkap, lembar asli diberikan bagian 

gudang medis untuk diarsipkan, rangkap kedua diberikan kepada bagian akuntansi. 

Dokumen ini harus diotorisasi terlebih dahulu oleh kepala gudang medis, sebelum 

diberikan kepada bagian akuntansi. Kartu persediaan dibuat setiap kali terjadi transaksi. 

Contoh dari dokumen ini dapat dilihat dalam lampiran 9.  

4.2.3 Dokumen Masukan dalam Siklus Pembelian   

 Dokumen masukan dalam siklus pembelian adalah segala bentuk masukan yang 

berupa dokumen yang  diterima oleh perusahaan, sebagai akibat adanya transaksi 

pembelian.  

Faktur Jual 

Faktur jual merupakan salah satu dokumen yang diterima oleh bagian gudang 

medis yang berisi tentang tagihan faktur dari pemasok. Dokumen ini akan dibuat 

sebanyak tiga rangkap, lembar yang asli akan diberikan kepada bagian pembelian, 

sedangkan rangkap kedua dan ketiga akan diberikan kepada bagian akuntansi dan bagian 

gudang medis untuk diarsipkan masing-masing. Dokumen ini harus diotorisasi terlebih 

dahulu oleh kepala gudang medis sebelum diberikan kepada bagian akuntansi. Faktur 

jual dibuat setiap kali terjadi transaksi. Contoh dari dokumen ini dapat dilihat dalam 

lampiran 10.  
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Surat Jalan 

 Surat jalan merupakan salah satu dokumen pengiriman yang dibuat oleh pemasok 

(supplier) sebagai bukti pengiriman bahan baku dari pemasok ke perusahaan. Dokumen 

ini berisi tentang jumlah dan jenis barang yang dikirimkan. Surat jalan dibuat sebanyak 

empat rangkap, lembar asli diberikan kepada pemasok (supplier), rangkap kedua 

diberikan kepada bagian gudang medis, rangkap ketiga diberikan kepada bagian 

akuntansi, rangkap keempat diberikan kepada bagian pembelian. Dokumen ini harus 

diotorisasi terlebih dahulu oleh pemasok (supplier) dalam hal pembuatannya. Sedangkan 

dalam hal penerimaannya diotorisasi terlebih dahulu oleh bagian gudang medis. Surat 

jalan dibuat setiap kali terjadi transaksi. Contoh dari dokumen ini dapat dilihat dalam 

lampiran 11. 

Kwitansi  

 Kwitansi merupakan salah satu dokumen pengiriman yang dibuat oleh pemasok 

(supplier) sebagai bukti tagihan kepada perusahaan. Dokumen ini berisi tentang jumlah 

yang akan dibayarkan beserta nomor faktur jual dan purchase order (PO) yang 

bersangkutan. Kwitansi dibuat setiap kali terjadi transaksi. Contoh dari dokumen ini 

dapat dilihat dalam lampiran 12.   

4.2.4  Basis Data dalam Siklus Pembelian   

 Basis data dalam siklus pembelian terbagi menjadi dua jenis, masterfile dan file 

transaksi. Adapun basis data yang digunakan dalam siklus pembelian obat dan alat 

kesehatan adalah sebagai berikut: 
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1) Master File Persediaan 

Master file persediaan merupakan data persediaan dalam gudang yang mencatat 

tentang arus persediaan baik penerimaan, pengeluaran, maupun saldo akhir 

persediaan. Master file persediaan mencakup kode barang, nama barang, harga 

satuan, kuantitas barang masuk, kuantitas barang keluar, saldo kuantitas barang, 

dan keterangan. 

2) Master File Hutang 

Master file hutang merupakan data yang berisi tentang saldo hutang usaha yang 

berkaitan dengan pembelian kredit dan pelunasan hutang usaha. Master file 

hutang mencakup kode pemasok (supplier), nama pemasok (supplier), alamat 

pemasok (supplier), tanggal jatuh tempo, saldo hutang, nomor bukti, mutasi 

debet, mutasi kredit, dan keterangan.  

3) File Transaksi Pembelian 

 File transaksi pembelian ini mencatat semua transaksi pembelian dan adanya 

penyesuaian terhadap data base pembelian lainnya. File transaksi pembelian 

mencakup nomor bukti, tanggal bukti, kode pemasok (supplier), nama pemasok 

(supplier), kode barang, kuantitas beli, harga satuan, total harga, dan keterangan.  

4) File Transaksi Persediaan  

 File transaksi persediaan ini terdapat di bagian gudang medis dan bagian 

akuntansi dengan format yang sama, mencatat persediaan di gudang. File 

transaksi persediaan mencakup tanggal, kode barang, nama barang, satuan, harga 

satuan, kuantitas masuk, kuantitas keluar dan keterangan.  
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4.2.5  Teknologi dalam Siklus Pembelian 

 Teknologi yang digunakan dalam siklus pembelian obat dan alat kesehatan terbagi 

menjadi tiga, yaitu brainware, software, dan hardware. 

1)    Brainware 

Bertindak sebagai operator komputer dalam siklus pembelian adalah bagian 

gudang medis, bagian pembelian, bagian akuntansi, bagian administrasi 

utang/ bendahara, kepala bagian gudang medis, kepala bagian pembelian, 

kepala bagian akuntansi, kepala bagian bagian administrasi utang/ bendahara. 

2)  Software 

- Operating system yang digunakan adalah Microsoft Windows XP 

Profesional service pack 2.  

- Sedangkan application software yang digunakan adalah program sistem 

akuntansi yang bernama RIL System. Sistem akuntansi ini meliputi semua 

pemrosesan data semua kegiatan di dalam siklus pembelian. 

3)    Hardware 

 Setiap staf memiliki satu unit komputer yang menggunakan Local Area 

Network (LAN), sehingga semua komputer yang ada saling berhubungan satu 

sama lain.   
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4.2.6  Prosedur dalam Siklus Pembelian 

Bagian Gudang Medis 

a. Siklus pembelian dimulai ketika tingkat persediaan di gudang sudah mencapai 

titik dimana harus dilakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhannya. 

b. Membuat permintaan pembelian (PP) rangkap dua.  

c. Meminta otorisasi kepala instalasi farmasi. 

d. Menyerahkan permintaan pembelian (PP) lembar asli dan rangkap kedua ke 

bagian budgetary control. Di dalam permintaan pembelian (PP) saat ini harga 

dari barang yang diminta belum dimasukkan.  

Bagian Budgetary Control 

a. Menerima permintaan pembelian (PP) lembar asli dan rangkap kedua dari 

bagian gudang medis. 

b. Menandatangani permintaan pembelian (PP) dan mencatatnya kedalam laporan 

realisasi anggaran (LRA). 

c. Menyerahkan laporan realisasi anggaran (LRA) kepada direktur saat rapat 

anggaran. 

d. Apabila permintaan pembelian (PP) melebihi dari anggaran yang disediakan, 

maka permintaan pembelian (PP) akan diberikan kembali ke bagian gudang 

medis untuk dilakukan penyesuaian. 

e. Menyerahkan permintaan pembelian (PP) lembar asli dan rangkap kedua ke 

bagian pembelian. 
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Bagian Pembelian 

a. Menerima permintaan pembelian (PP) lembar asli dan rangkap kedua dari 

bagian budgetary control. 

b. Memeriksa kelengkapan otorisasi pada permintaan pembelian (PP) lembar asli 

dan rangkap kedua.  

c. Membuat permintaan penawaran harga (PPH) kepada pemasok (supplier) 

rangkap dua. Lembar asli akan diberikan kepada pemasok (supplier), dan 

rangkap kedua akan diberikan kepada bagian pembelian untuk diarsipkan. 

d. Mengarsip permintaan pembelian (PP) urut nomor. 

e. Memberikan permintaan pembelian (PP) rangkap kedua kepada bagian gudang 

medis.   

f. Mencatat permintaan penawaran harga (PPH) ke dalam buku penawaran harga 

supplier (BPHS). 

g. Menyerahkan permintaan penawaran harga (PPH) lembar pertama kepada 

pemasok (supplier).  

h. Meminta persetujuan kepala pembelian. 

i. Membuat purchase order (PO) rangkap empat. Lembar asli akan diberikan 

kepada pemasok (supplier), rangkap kedua diberikan kepada bagian 

administrasi utang/ bendahara, rangkap ketiga akan diberikan kepada bagian 

pembelian, rangkap keempat akan diberikan kepada bagian gudang medis. 

j. Meminta otorisasi kepala instalasi farmasi dan direktur administrasi & umum 

pada purchase order (PO). 
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k. Mencetak laporan outstanding purchase order (LOPO) setiap sebulan sekali  

rangkap dua. Lembar asli akan diberikan kepada bagian akuntansi, rangkap 

kedua disimpan oleh bagian pembelian untuk diarsipkan. 

l. Menyerahkan purchase order (PO) lembar asli kepada pemasok (supplier). 

m. Menyerahkan purchase order (PO) rangkap kedua kepada administrasi utang/ 

bendahara.  

n. Menyerahkan purchase order (PO) rangkap ketiga kepada bagian pembelian. 

o. Menyerahkan purchase order (PO) rangkap keempat kepada bagian gudang 

medis. 

p. Mengarsip laporan outstanding purchase order (LOPO) rangkap kedua urut 

tanggal. 

Bagian Gudang Medis 

a. Menerima permintaan pembelian (PP) rangkap kedua dari bagian pembelian 

dan mengarsip permintaan pembelian (PP) rangkap kedua urut nomor.  

b. Menerima purchase order (PO) rangkap keempat dari bagian pembelian. 

c. Mengarsip purchase order (PO) lembar keempat urut nomor. 

Bagian Administrasi Utang/ Bendahara 

a. Menerima purchase order (PO) rangkap kedua dari bagian pembelian untuk 

diarsip urut nomor. 

b. Jika pembelian secara kredit purchase order (PO) lembar kedua akan diterima 

oleh bagian administrasi utang, dan jika pembelian secara tunai maka purchase 

order (PO) lembar kedua akan diterima oleh bagian bendahara. 
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Bagian Akuntansi 

a. Menerima laporan outstanding purchase order (LOPO) lembar asli dari bagian 

pembelian untuk mengikuti proses penerimaan barang. 

b. Mengarsip laporan outstanding purchase order (LOPO) lembar pertama urut 

tanggal. 

Bagan dari prosedur pembelian pada Rumah Sakit Puri Cinere sesuai dengan 

uraian di atas digambarkan pada gambar berikut: 
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Sumber: Bagian Pembelian Rumah Sakit Puri Cinere 

Gambar 4.2.1 Prosedur Pembelian Rumah Sakit Puri Cinere 
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Sumber: Bagian Pembelian Rumah Sakit Puri Cinere 

Gambar 4.2.2 Prosedur Pembelian Rumah Sakit Puri Cinere 
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4.3  Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Siklus Pembelian 

4.3.1  Otorisasi Transaksi 

Dalam teori bab 2 yang mengacu pada teori Romney dan Steinbart (2004) dan 

Hall (2001), dijelaskan bahwa di dalam proses pembelian barang diperlukan adanya 

otorisasi dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian. Tujuan dari 

dilakukannya otorisasi ini adalah agar setiap melakukan transaksi pembelian, semua 

transaksi dapat diawasi, dan dapat menghindari adanya masalah pembelian barang 

yang kelebihan atau kekurangan. Sehingga pembelian barang yang dilakukan tersebut 

memang dilakukan pada titik tertentu dimana harus melakukan pembelian. 

Penerapannya pada Rumah Sakit Puri Cinere dapat dilihat pada permintaan 

pembelian (PP) yang dibuat oleh bagian gudang medis yang selanjutnya akan 

diotorisasi oleh kepala instalasi farmasi, sehingga dapat diketahui berapa banyak 

jumlah barang yang dibutuhkan dan tingkat kebutuhannya. Selain itu, setiap kali 

dilakukan transaksi pembelian, akan dibuat kartu persediaan oleh bagian gudang 

medis dan diotorisasi oleh kepala gudang medis, untuk selanjutnya diberikan kepada 

bagian akuntansi. Kartu persediaan ini dibuat dengan tujuan agar diketahui jumlah 

penggunaan dan pembelian barang yang berada di gudang. Dengan membandingkan 

penerapan otorisasi transaksi terkait aktivitas pengendalian internal pembelian yang 

dilakukan oleh Rumah Sakit Puri Cinere dengan teori di bab 2, pada dasarnya dapat 

dikatakan bahwa penerapannya sudah sesuai. Aktifitas pengendalian internal otorisasi 

transaksi terhadap permintaan pembelian (PP) sudah sesuai dengan teori, dengan 

begitu akan mengurangi kemungkinan terjadinya kelebihan atau kekurangan 

persediaan.  
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Penerapan lainnya terkait pengendalian internal atas otorisasi transaksi pada 

Rumah Sakit Puri Cinere, dapat dilihat sebelum membuat purchase order (PO). 

Bagian pembelian membuat daftar pemasok (supplier) yang diotorisasi oleh kepala 

bagian pembelian. Tujuan dibuatnya daftar pemasok (supplier) ini adalah untuk 

selanjutnya dipilih dua sampai tiga pemasok untuk dilakukan perbandingan harga. 

Setelah dilakukan negosisasi harga, bagian gudang medis membuat permintaan 

pembelian (PP), kemudian akan diberikan kepada bagian budgetary control yang 

selanjutnya akan ditandatangani dan dicatat ke dalam laporan realisasi anggaran 

(LRA). Apabila disetujui, maka selanjutnya lembar yang asli dan rangkap atas 

permintaan pembelian (PP) akan diberikan kepada bagian pembelian untuk diperiksa 

kelengkapan otorisasinya. Dokumen ini harus diotorisasi terlebih dahulu oleh kepala 

instalasi farmasi, sebelum diberikan kepada bagian pembelian. Dengan 

membandingkan penerapan otorisasi transaksi terkait aktivitas pembelian yang 

dilakukan oleh Rumah Sakit Puri Cinere dengan teori di bab 2, pada dasarnya dapat 

dikatakan bahwa penerapannya sudah sesuai. Sehingga pembelian yang dilakukan 

merupakan pembelian  yang paling menguntungkan perusahaan. 

4.3.2  Pemisahan Tugas 

Dalam teori bab 2 yang mengacu pada teori Romney dan Steinbart (2004) dan 

Hall (2001), dijelaskan bahwa di dalam aktivitas pembelian, pemisahan tugas 

memiliki tujuan agar pengendalian dapat dilakukan melalui rekonsiliasi antara jumlah 

fisik dan catatannya. Dalam teori ini, dijelaskan pula bahwa pemisahan tugas terkait 

pengendalian internal dibagi menjadi tiga aktivitas, yaitu pelaksanaan, pengendalian, 

dan pencatatan. 
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Penerapannya pada Rumah Sakit Puri Cinere, antara bagian yang 

mengendalikan barang dengan bagian gudang berada dalam satu bagian yaitu bagian 

gudang medis. Bagian gudang medis memiliki tanggungjawab sebagai tempat 

merencanakan, menerima, menyimpan, mengendalikan, dan mendistribusikan barang. 

Dengan membandingkan penerapan pemisahan tugas terkait aktivitas 

pembelian yang dilakukan oleh Rumah Sakit Puri Cinere dengan teori di bab 2, 

penerapannya masih sedikit kurang jelas, karena bagian yang mengendalikan barang 

dengan bagian gudang berada dalam satu bagian yaitu bagian gudang medis. Bagian 

pengendalian barang seharusnya bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan 

terhadap jumlah persediaan, sedangkan bagian gudang bertanggungjawab untuk 

melakukan penyimpanan barang. Hal tersebut menunjukkan kemungkinan terjadinya 

tindak kecurangan seperti pencurian persediaan untuk kemudian dipakai sendiri atau 

menjual persediaan tersebut dengan cara membuat transaksi fiktif. Tindak 

kecurangan tersebut sangat berpotensi terjadi karena lemahnya pengendalian internal. 

4.3.3  Supervisi 

Dalam teori bab 2 yang mengacu pada teori Romney dan Steinbart (2004) dan 

Hall (2001), dijelaskan bahwa di dalam aktivitas pembelian, supervisi perlu 

dilakukan untuk memeriksa dan memastikan bahwa segala sesuatu telah berjalan 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan yaitu kesesuaian 

antara informasi yang tertera pada dokumen terkait dengan kondisi fisik barang yang 

diterima. Sehingga apabila terdapat perbedaan, segera dapat diketahui penyebabnya 

untuk kemudian ditindak lanjuti.  

Dalam penerapannya pada Rumah Sakit Puri Cinere, pembuatan laporan 

pembelian dibuat oleh bagian gudang medis setelah barang yang dipesan dari 
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pemasok (supplier) diterima dan dicocokkan spesifikasinya dengan purchase order 

(PO), surat jalan dan faktur jual dari pemasok (supplier). Sehingga apabila terdapat 

perbedaan antara jumlah barang yang diterima dengan jumlah barang yang dipesan, 

maka laporan pembelian dapat dijadikan sebagai dasar dalam pencatatan perusahaan. 

Supervisi yang dilakukan oleh pihak berwenang, membuat petugas penerimaan selalu 

teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan dan pencocokkan barang, sehingga 

jumlah yang dicatat dengan kondisi fisiknya selalu sama. 

Sesuai dengan teori yang ada di bab 2, penerapan supervisi sebagai salah satu 

aktivitas pengendalian terkait kegiatan pembelian yang dilakukan oleh Rumah Sakit 

Puri Cinere dapat dikatakan telah baik.  

4.3.4  Catatan Akuntansi 

Dalam teori bab 2 yang mengacu pada teori Romney dan Steinbart (2004) dan 

Hall (2001), dijelaskan bahwa catatan akuntansi yang lengkap dan jelas memiliki 

fungsi memudahkan perusahaan dalam melakukan penelusuran terutama apabila 

terjadi suatu kesalahan dan untuk menghindari terjadinya transaksi fiktif yang bisa 

merugikan perusahaan. 

Penerapannya pada Rumah Sakit Puri Cinere, dapat dilihat pada laporan 

pembelian yang dibuat oleh bagian gudang medis. Laporan pembelian dibuat setelah 

barang yang dipesan dari pemasok (supplier) diterima dan dicocokkan spesifikasinya 

dengan purchase order (PO), surat jalan dan faktur jual dari pemasok (supplier). 

Laporan pembelian ini merupakan dasar bagi bagian akuntansi dan keuangan dalam 

menyusun kartu hutang. Selanjutnya kartu hutang ini digunakan untuk mencocokkan 

dan melihat berapa banyak jumlah hutang yang dimiliki kepada pemasok (supplier). 
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Dengan membandingkan penerapan catatan akuntansi terkait aktivitas 

pembelian yang dilakukan oleh Rumah Sakit Puri Cinere dengan teori di bab 2, pada 

dasarnya dapat dikatakan bahwa penerapannya sudah sesuai.  

4.3.5  Akses 

  Dalam teori bab 2 yang mengacu pada teori Romney dan Steinbart (2004) dan 

Hall (2001), dijelaskan bahwa akses atas persediaan dan catatan akuntansi yang 

dimiliki perusahaan harus dibatasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

  Penerapannya pada Rumah Sakit Puri Cinere, dapat dilihat pada laporan 

pembelian yang berisi mengenai informasi kode barang yang diterima berikut 

jumlahnya dan pada kartu persediaan yang berisi mengenai informasi persediaan 

secara keseluruhan, baik persediaan masuk maupun persediaan keluar hanya bisa 

diakses oleh gudang medis sesuai dengan fungsinya. Sedangkan untuk catatan 

akuntansi sendiri, jurnal pembelian yang berisi informasi kode barang, jumlah, dan 

harga hanya bisa diakses oleh bagian akuntansi dan keungan sesuai dengan 

fungsinya. Hal tersebut merupakan salah satu aktivitas pengendalian yang dilakukan 

oleh Rumah Sakit Puri Cinere dalam rangka menghindari berbagai kemungkinan 

tindak kecurangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.   

Sesuai dengan teori yang ada di bab 2, penerapan akses sebagai salah satu 

aktivitas pengendalian terkait kegiatan pembelian yang dilakukan oleh Rumah Sakit 

Puri Cinere dapat dikatakan telah baik. 

4.3.6  Verifikasi Yang Independen 

Dalam teori bab 2 yang mengacu pada teori Romney dan Steinbart (2004) dan 

Hall (2001), dijelaskan bahwa verifikasi yang independen dilakukan melalui 

rekonsiliasi kepada dokumen-dokumen pendukung hutang sebelum hutang tersebut 
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dicatat baru kemudian keseluruhan proses yang terjadi selama proses pembelian 

direkosiliasikan.  

Penerapannya pada Rumah Sakit Puri Cinere, dapat dilihat pada saat akan 

mencatat hutang atas pembelian. Bukti kas keluar atas pembelian obat dan alat 

kesehatan yang akan dilakukan, harus disertai dokumen-dokumen pendukung yang 

selanjutnya akan diotorisasi oleh kepala keuangan. Dokumen tersebut meliputi 

dokumen yang berasal dari pemasok (supplier) seperti surat jalan dari pemasok 

(supplier), faktur penjualan, kwitansi bermaterai, purchase order (PO) asli yang 

nantinya akan diberikan kembali kepada bagian pembelian. Dokumen yang berasal 

dari bagian pembelian seperti laporan penerimaan dan pemeriksaan barang (LPPB). 

Dengan membandingkan penerapan verifikasi yang independen terkait aktivitas 

pembelian yang dilakukan oleh Rumah Sakit Puri Cinere dengan teori di bab 2, pada 

dasarnya dapat dikatakan bahwa penerapannya sudah sesuai.  

 

Tekhnis pembelian obat dan alat kesehatan yang dilakukan oleh bagian pembelian 

Rumah Sakit Puri Cinere dilakukan dalam jumlah yang besar. Sehingga mengakibatkan 

pembayaran yang dilakukannya pun melalui transfer via bank. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan efektivitas atas pembelian obat dan alat kesehatan, dan mengurangi resiko 

keamanan yang mungkin muncul dari kedua belah pihak, baik pemasok (supplier) 

ataupun pihak Rumah Sakit Puri Cinere. Adapun batas maksimal dari pembelian 

menggunakan cash adalah sebesar Rp 1.000.000, oleh karena itu apabila terjadi 

pembelian diatas jumlah Rp 1.000.000, maka pembayaran dilakukan melalui transfer via 

bank. Kebijakan ini dibuat oleh Rumah Sakit Puri Cinere, yang menerangkan bahwa 

untuk mengurangi resiko transaksi menggunakan cash dalam jumlah besar kepada setiap 
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pemasok (supplier), maka diambil kebijakan menggunakan transaksi via cash in bank/ 

transfer.   

Adapun spesifikasi untuk setiap transaksi pembelian obat dan alat kesehatan 

melalui transfer via bank adalah apabila pembelian yang dilakukan bersifat slow moving. 

Artinya, frekuensi penggunaan dari barang tersebut rendah. Sedangkan spesifikasi untuk 

setiap transaksi pembelian obat dan alat kesehatan melalui transaksi tunai adalah apabila 

pembelian yang dilakukan bersifat fast moving. Artinya, frekuensi penggunaan dari 

barang tersebut tinggi. Proses pembelian obat dan alat kesehatan, baik itu slow moving 

ataupun fast moving dilakukan secara batch (partai), sehingga jika dikuantifikasikan 

proses pemesanannya bernilai material (diatas batas minimum nilai material yang 

ditetapkan oleh Rumah Sakit Puri Cinere, yaitu sebesar Rp 1.000.000).  

Dalam proses pembelian obat dan alat kesehatan, terdapat bagian pengendalian 

internal yang berfungsi untuk mengawasi jalannya proses pembelian mulai dari bagian 

gudang medis sampai bagian akuntansi. Bagian internal tersebut bertanggungjawab 

untuk mengawasi apakah setiap bagian yang terlibat dalam proses pembelian, telah 

melakukan tugasnya dengan benar. 

Secara keseluruhan, pengendalian internal mengenai siklus pembelian obat dan 

alat kesehatan di Rumah Sakit Puri Cinere ini telah berjalan dengan baik, kecuali pada 

pengendalian internal terkait pemisahan tugas. Dalam pemisahan tugas terdapat adanya 

beberapa bagian yang tidak sesuai pemisahan tugasnya yaitu fungsi bagian pengendalian 

dan gudang. Kedua bagian tersebut berada di bagian yang sama, yaitu bagian gudang 

medis. Tidak adanya pemisahan tugas tersebut dapat menimbulkan adanya 

penyelewengan-penyelewengan. Penyelewengan yang mungkin terjadi tanpa disengaja 

adalah human error dimana terjadi kesalahan yang tidak disengaja dari karyawan dalam 

masalah penghitungan persediaan yang ada sehingga menimbulkan adanya pencatatan 
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persediaan di bagian lainnya. Kesalahan yang mungkin terjadi pula adalah terjadinya 

fraud dimana petugas tersebut melakukan manipulasi data persediaan, dan lain-lain. 

Semua kejadian tersebut dapat menimbulkan adanya kerugian bagi perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Rumah Sakit Puri 

Cinere, serta untuk menjawab perumusan masalah yang ada dalam bab 1 di atas, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa:  

1. Siklus pembelian obat dan alat kesehatan pada Rumah Sakit Puri Cinere dimulai 

dari bagian gudang medis. Setelah adanya konfirmasi dari bagian gudang 

medis, dilanjutkan ke bagian budgetary control. Apabila sesuai dengan laporan 

realisasi anggaran (LRA), maka akan diteruskan ke bagian pembelian. Setelah 

adanya keputusan pembelian, maka dilanjutkan ke bagian bendahara, namun 

apabila pembelian dengan non tunai, akan diteruskan ke bagian administrasi 

hutang. Setelah adanya pencatatan hutang atas pembelian, bagian terakhir 

adalah pembukuan oleh bagian akuntansi. 

2. Sistem pengendalian internal atas penerapan siklus pembelian obat dan alat 

kesehatan pada Rumah Sakit Puri Cinere belum sepenuhnya berjalan dengan 

baik. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Penerapan pengendalian melalui otorisasi transaksi, supervisi, 

catatan akuntansi, akses, dan verifikasi yang independen terkait 

aktivitas pembelian pada Rumah Sakit Puri Cinere yang telah 

dilakukan sudah berjalan dengan baik. 

b) Penerapan pengendalian melalui pemisahan tugas terkait aktivitas 

pembelian pada Rumah Sakit Puri Cinere yang telah dilakukan masih 

sedikit kurang jelas karena kedua bagian, dimana antara pengendalian 
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persediaan dan gudang berada dalam satu bagian. Hal tersebut 

menunjukkan masih lemahnya pengendalian atas persediaan. 

Walaupun pada penerapannya belum pernah terjadi permasalahan 

terkait dengan masih lemahnya kontrol melalui pemisahan tugas, 

namun hal ini dapat menimbulkan potensi kemungkinan terjadinya 

tindak kecurangan. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian maupun wawancara yang peneliti dapatkan selama 

melakukan  penelitian Rumah Sakit Puri Cinere, maka penulis dapat menyimpulkan 

bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas siklus pembelian obat dan alat 

kesehatan pada Rumah Sakit Puri Cinere, untuk selanjutnya penulis mencoba 

memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh 

Rumah Sakit Puri Cinere dalam penerapan sistem pengendalian internal atas siklus 

pembelian obat dan alat kesehatan yang akan datang.  

1. Disarankan kepada pihak Rumah Sakit Puri Cinere untuk tetap 

mempertahankan sistem pengendalian internal atas siklus pembelian obat dan 

alat kesehatan yang sudah ada, yaitu melalui otorisasi transaksi, supervisi, 

catatan akuntansi, akses, dan verifikasi yang independen, dikarenakan sistem 

pengendalian tersebut sudah berjalan dengan baik kecuali pada pengendalian 

internal melalui pemisahan tugas.  

2. Sistem pengendalian internal atas penerapan sistem pembelian obat dan alat 

kesehatan yang dilakukan melalui pemisahan tugas, seharusnya dilakukan 

dengan lebih tegas dan jelas. Pada penerapannya, antara fungsi pengendalian 

persediaan yang dilakukan, sebaiknya dipisahkan dengan fungsi gudang. 

ANALISIS SISTEM..., ANNISA PUSPARINI, Ak.-IBS, 2011



Sehingga otorisasi dari kegiatan pengendalian persediaan dan gudang, 

dilakukan oleh dua pihak yang berbeda. Dengan begitu, Rumah Sakit Puri 

Cinere diharapkan dapat mencegah terjadinya transaksi fiktif yang merugikan 

perusahaan. 

3. Untuk penelitiannya selanjutnya, disarankan peneliti memasukkan data terkait 

siklus pengeluaran kas atas pembelian obat dan alat kesehatan. Sehingga dapat 

dilihat dan dianalisis hubungan antara siklus pembelian obat dan alat kesehatan 

dengan siklus pengeluaran kas atas obat dan alat kesehatan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SISTEM..., ANNISA PUSPARINI, Ak.-IBS, 2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SISTEM..., ANNISA PUSPARINI, Ak.-IBS, 2011



DAFTAR PUSTAKA 

Arens, Alvin A., Randal J. Elder and Mark  S. Beasley. 2008. Auditing and Assurance 

Service. New Jersey: Prentice Hall  

Bodnar, George H., Hopwood, William S. 2000. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: 

Salemba Empat 

Gelinas, Ulric J. Dull, Richard B. 2009. Accounting Information System. South Western: 

Cengage Learning  

Gibran, Khafell. 2009. Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Siklus Pembelian 

Dan Pengeluaran Kas Pada PT Indocater. Skripsi: STIE IBS. Jakarta 

Hall, James A. 2008. Accounting Information System. 6th Edition. South Western: 

Cengage Learning  

Hall, James A. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat 

Jogiyanto, H.M. 2004. Sistem Informasi Berbasis Komputer. Edisi Ketiga. Yogyakarta: 

BPFE. 

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi: Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat 

Mustofa, Mega. 2010. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi atas Siklus Pembelian dan 

Pengeluaran Kas pada  PT. Citra Sejati Prima Lestari. Skripsi Universitas Mercu 

Buana. Jakarta 

Rama, Dasaratha V., Jones, Frederick L. 2008. Sistem Informasi Akuntansi 2. Jakarta: 

Salemba Empat 

ANALISIS SISTEM..., ANNISA PUSPARINI, Ak.-IBS, 2011

http://www.google.co.id/search?hl=id&biw=1366&bih=573&tbm=bks&q=inauthor:%22George+H.+Bodnar%22&sa=X&ei=FY0ETqKDDY6KmQWy7ZDhDQ&ved=0CC4Q9Ag


Romney, Marshall B., Steinbart, Paul John. 2004. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: 

Salemba Empat 

Siregar, Charles J.P., Lia, Amalia. 2004. Farmasi Rumah Sakit: Teori dan Penerapan. 

Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC 

Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business. Buku Dua. Edisi Empat. Jakarta: 

Salemba Empat 

Sekaran, Uma. 2009. Research Methods for Business. Buku Satu. Edisi Empat. Jakarta: 

Salemba Empat 

Warren, Carl S., Fees, Philips E. 2008. Accounting Principles. 16th Edition. South 

Western: Publishing  

Wilkinson, Joseph W. 2000. Accounting Information System. 11th Edition. United State 

of America: Pearson Education  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SISTEM..., ANNISA PUSPARINI, Ak.-IBS, 2011

http://www.google.co.id/search?hl=id&sa=X&tbo=1&biw=1366&bih=573&tbm=bks&q=inauthor:%22Marshall+B.+Romney%22&ei=Dp4ETueOFYPjrAe-lM2ZDA&ved=0CCsQ9Ag
http://www.google.co.id/search?hl=id&sa=X&tbo=1&biw=1366&bih=573&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+John+Steinbart%22&ei=Dp4ETueOFYPjrAe-lM2ZDA&ved=0CCwQ9Ag
http://www.google.co.id/search?hl=id&sa=G&tbo=1&tbm=bks&q=inauthor:%22Carl+S.+Warren%22&ei=wJgEToLaFIPprAfzw-ydDA&ved=0CC0Q9Ag
http://books.google.co.id/books?id=61vz197WGL0C&printsec=frontcover&dq=warren&hl=id&ei=wJgEToLaFIPprAfzw-ydDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SISTEM..., ANNISA PUSPARINI, Ak.-IBS, 2011



Lampiran 1 Permintaan Pembelian (PP) 
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Lampiran 2 Purchase Order (PO) 
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Lampiran 3 Permintaan Penawaran Harga (PPH) 
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Lampiran 4 Laporan Penerimaan dan Pemeriksaan Barang (LPPB) 
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Lampiran 5 Retur Barang  
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Lampiran 6 Tanda Terima  
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Lampiran 7 Laporan Pembelian 
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Lampiran 8 Daftar Pemasok 
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Lampiran 9 Kartu Persediaan 
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Lampiran 10 Faktur Jual 
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Lampiran 11 Surat Jalan 
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Lampiran 12 Kwitansi 
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D A F T A R  R I W A Y A T  H I D U P  

I. PERSONAL INFORMATION 

Name    : Annisa Pusparini 

Place, Date of Birth  : Jakarta, 31st October 1989 

Address    : Perumahan Wisma Cakra 

     Jl. Cakra Kencana Blok C.20  

     RT001/RW011 

      Cinere, Depok. 16514 

Phone Number   :  0811934732/ 021-92585510  

E-mail    : annisa.pusparini@gmail.com 

 

II. EDUCATION 
 

a. Formal Education 

School/ University Major Year 

66 Senior High School Natural Science 2004 – 2007 
STIE Indonesia Banking School Accounting 2007 – 2011 
 

b. Non Formal Education 

Course/ Training Institute Year 

Arithmetic International Mental Arithmetic 2002 – 2003  

General English Course ILP (International Language 
Program) 

2003 – 2004 

General English Course IMC (Inke Maris School of 
Communication) 

2005 – 2006 

General English Level 4 TBI (The British Institute) 2008 

Business Conversation TBI (The British Institute) 2008 

Business Correspondence TBI (The British Institute) 2009 

IELTS Preparation TBI (The British Institute) 2009 

 
III. ORGANIZATION  

Organization Position Year 

Prom Night SMAN 66 Jakarta Treasury Team 2007 
“Pekan Orientasi Mahasiswa” 

STIE Indonesia Banking School 
Head of Food & 
Beverage Team 

2009 
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IV. TRAINING 

Training Place Year 

“Service Excellent” 
held by PT. e-Depro 

Management Consultant 

STIE Indonesia Banking School 28 Januari 2008 

“Customer Service & Selling Skill” 
held by PT. e-Depro 

Management Consultant 

STIE Indonesia Banking School 20 – 21 
Januari 2009 

“Basic Treasury” 
held by PT. Mata Air 

Terra Solution 

STIE Indonesia Banking School 26, 28 
Januari 2010 

“Analisa Kredit UKM” 
held by PT. e-Depro 

Management Consultant 

STIE Indonesia Banking School 23 – 24 
Agustus 2010 

“Trade Finance” 
held by PT. e-Depro 

Management Consultant 

STIE Indonesia Banking School 10 – 11 
Februari 2001 

 
V. SEMINAR 

Seminar Place Year 

Kuliah Umum “Bank Fraud” STIE Indonesia Banking School 1 – 2 Mei 2009 

“Islamic Economic Study Club” 
held by STIE IBS 

STIE Indonesia Banking School 23 Maret 2009 

“Accounting Goes to IBS 2010 : A 
Breakthrough in Financial 
Reporting and Accounting 

Standards” 
held by HMPS Akuntansi STIE 

IBS 

STIE Indonesia Banking School 2 Oktober 2010 

 
VI. INTERNSHIP 

Company Place Periode 

PT BPR Sabar Artha Palur Solo 17 – 20  
Juni 2008 

Kantor Bank Indonesia Padang 15 – 26  
Juni 2009 
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