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ABSTRAK 

Dalam penelitian ini penulis menguraikan Skripsi dengan judul 

Analisis Pengendalian Intern Persediaan Obat-Obatan untuk Pasien 

Umum di Klinik Ibumas Tanjungpinang, yakni perusahaan yang 

bergerak di bidang perusahaan jasa. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah pengendalian intern persediaan 

obat-obatan untuk pasien umum di klinik ibumas Tanjungpinang telah 

diterapkan dengan efektif atau belum. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu wawancara dan observasi agar terarah sesuai dengan 

teori-teori yang digunakan oleh para ahli akuntansi. Dari hasil 

analisis secara keseluruhan Klinik Ibumas Tanjungpinang telah 

memilikki prosedur yang telah disusun dengan baik, masih 

berpotensi terjadi kelalaian dan kecurangan yang dilakukan oleh 

karyawan. Yang menjadi isi dari materi ini merupakan kumpulan dari 

data-data dan analisa dari hasil penelitian. Struktur organisasi, 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan persediaan obat-obatan 

pasien umum dan data lain yang mendukung penelitian. Kesimpulan 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengendalian intern 

persediaan obat-obatan untuk pasien umum di klinik ibumas 

Tanjungpinang telah efektif walaupun masih ada beberapa 

kekurangan. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian lapangan melalui hasil 

observasi dan wawancara. 
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PENDAHULUAN  

Menurut Ardiyos (2010) dalam kamus besar Akuntansi mengemukakan 

efektivitas adalah tingkat dimana kinerja yang ditargetkan. 

Misalnya apabila suatu perusahaan menentukan perencanaan target 

penjualanan 1000 unit pada awal tahun. dan tenaga penjualan 

perusahaan hanya menjual sebanyak 800 unit selama tahun tersebut, 

tenaga penjualan tersebut dikatakan tidak efektif. 



Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 

mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai 

tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan 

efektif. Ukuran keefektivitasan pengendalian intern persediaan 

dapat diukur dengan unsur-unsur yang membentuk keefektivitasan 

pengendalian intern, menurut Mulyadi ( 2002: 183-195 ) terdapat 

lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, 

penilaian resiko, informasi dan komunikasi, pengawasan dan 

aktivitas pengendalian. Pada lingkungan pengendalian 

keefektivitasan, pengendalian intern terletak pada sikap manajemen 

dan lingkungan yang membentuk disiplin dalam struktur organisasi. 

Penilaian risiko dapat diukur dengan cara mengidentifikasi, 

menganalisis, dan mengelola resiko yang berkaitan dengan pelaporan 

keuangan dan keamanan persediaan yang tersedia. Informasi dan 

Komunikasi dalam hal ini lebih luas cakupannya dan sudah termasuk 

didalamnya sistem akuntansi. Menurut Mulyadi (2008 : 179-180), 

“sistem akuntansi yang efektif adalah sistem akuntansi yang dapat 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi dicatat atau 

terjadi. Menurut Hall Singleton (2007 : 32 ), aktivitas 

pengendalian ( control activity) berbagai kebijakkan dan prosedur 

yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah 

dilakukan untuk menangani berbagai risiko yang telah 

diidentifikasi perusahaan, sedangkan pada pengukuran pemantauan 

dilaksanakan oleh orang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, 

baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada 

waktu yang tepat. 

Suatu sistem terdiri dari sub-sub sistem/unsure pembentuk sistem 

yang saling berhubungan dan saling ketergantungan bahkan mungkin 

saja dapat mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Begitu juga 

suatu pengendalian intern yang memadai harus terdiri dari unsur-

unsur yang membentuk pengendalian intern tersebut. 

Unsur pengendalian intern terdiri dari lima unsur menurut 

Mulyadi (2002:183-195) yaitu : 

a. Lingkungan Pengendalian, 
b. Penilaian resiko, 
c. Informasi dan Komunikasi, 
d. Pengawasan, 
e. Aktivitas Pengendalian”. 
a. Lingkungan Pengendalian 

 Lingkungan pengendalian intern adalah hal yang mendasar dalam 

komponen pengendalian intern. Lingkungan pengendalian terdiri dari 

tindakan, kebijakan, prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh 

manajemen puncak, direktur, dewan komisaris, dan pemilik suatu 

satuan usaha tersebut. Dari pengertian lingkungan pengendalian 

tersebut, dapat diketahui bahwa efektivitas pengendalian dalam 

suatu organisasi terletak pada sikap manajemen. Lingkungan yang 

membentuk disiplin dan struktur dalam organisasi. 



 Menurut Hall Singleton ( 2007 : 28 ) “Lingkungan pengendalian 

memilikki beberapa elemen penting diantaranya yaitu : 

1. falsafah dan gaya manajemen operasi, 
2. struktur organisasi, 
3. komite audit, 
4. penetapan wewenang dan tanggungjawab, 
5. metode pengawasan manajemen, 
6. fungsi audit intern, 
7. praktek dan kebijakan karyawan, 
8. pengaruh ekstern”. 
1. Falsafah dan Gaya Manajemen Operasi  

Falsafah manajemen adalah seperangkat parameter bagi 

perusahaan dan karyawan.Falsafah merupakan apa yang seharusnya 

dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan oleh perusahaan. 

Manajemen, melalui aktivitasnya, memberikan tanda yang jelas 

kepada pegawai tentang pentingnya pengendalian. Gaya operasi 

mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu 

perusahaan harus dilakukan.  

2. Struktur Organisasi  
Menurut  George H. Bodnar dan William S. Hopwood dalam buku 

Sistem Informasi Akuntansi (2003 : 174), “Struktur organisasi 

didefinisikan sebagai pola otoritas dan tanggung jawab yang 

terdapat dalam perusahaan”. Formal biasanya digambarkan dalam 

suatu bagan organisasi.Bagan organisasi ini menunjukkan garis arus 

dalam organisasi. 

Menurut Richard L. Daft yang diterjemahkan oleh Edward Tanujaya 

(2007 : 19), “struktur organisasi yang baik harus memenuhi hal-hal 

sebagai berikut:  

a. Spesialisasi aktivitas, 
b.  Standarisasi aktivitas,  
c. Koordinasi aktivitas,  
d. Sentralisasi aktivitas,  
e. Ukuran unit kerja”.  
3. Komite Audit  
Dewan komisaris yang efektif adalah yang independen dari 

manajemen dan anggota-anggotanya aktif menilai aktivitas 

manajemen. Komite audit biasanya dibebani tanggung jawab mengenai 

laporan keuangan, mencakup struktur pengendalian intern, dan 

ketaatan terhadap pengaturan dan undang-undang. Komite audit harus 

memelihara komunikasi langsung yang terus menerus antara dewan 

komisaris dengan auditor internal maupun eksternal, agar 

pengendalian intern menjadi lebih efektif.  

4.  Penetapan Wewenang dan Tanggung Jawab  
Di samping aspek komunikasi informasi, metode komunikasi 

formal mengenai wewenang dan tanggung jawab dan masalah sejenis 

yang berkaitan dengan pengendalian juga sama pentingnya. Hal ini 

mencakup cara-cara seperti memo dari manajemen tentang pentingnya 

pengendalian dan masalah yang berkaitan dengan pengendalian, 

organisasi formal dan rencana operasi, deskripsi tugas pegawai dan 



kebijakan terkait, dan dokumen kebijakan yang menggambarkan 

perilaku pegawai seperti perbedaan kepentingan dank ode etik 

perilaku formal.  

5. Metode Pengawasan Manajemen  
Metode pengendalian manajemen merupakan metode yang digunakan 

manajemen untuk memantau aktivitas setiap fungsi dan anggota 

organisasi. Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2003 

: 178), “metode-metode pengendalian manajemen terdiri dari teknik-

teknik yang digunakan oleh manajemen untuk menyampaikan instruksi 

dan tujuan-tujuan operasi kepada bawahan dan untuk mengevaluasi 

hasil-hasilnya”.  

6. Fungsi Audit intern  
Fungsi audit intern dibuat dalam satuan usaha untuk memantau 

efektivitas kebijakan dan prosedur lain yang berkaitan dengan 

pengendalian. Untuk meningkatkan keefektifan fungsi audit intern, 

adanya staf audit intern yang independen dari bagian operasi dan 

akuntansi menjadi penting, dan melapor kepada tingkat manajemen 

yang lebih tinggi dalam organisasi, baik manajemen puncak atau 

komite audit dari dewan direksi dan komisaris.  

7. Praktek dan Kebijakan Karyawan  
Tujuan pengendalian intern dapat dicapai melalui serangkaian 

tindakan manusia dalam organisasi, maka anggota organisasi 

merupakan elemen yang paling penting dalam struktur pengawasan 

intern. Tujuan pengendalian intern harus dipandang relavan dengan 

individu yan gmenjalankan pengendalian tersebut.  

Oleh karena pentingnya perusahaan memiliki pegawai yang jujur dan 

kompeten, maka perusahaan perlu memiliki kebijakan dan prosedur 

yang baik dalam penerimaan pegawai, pengembangan kompetensi 

karyawan, penilaian prestasi, dan pemberian kompensasi atas 

prestasi mereka. 

8. Pengaruh Ekstern  
Pengaruh ekstern adalah pengaruh yang ditetapkan dan 

dilakukan oleh pihak luar suatu perusahaan, yang mempengaruhi 

suatu operasi dan praktek perusahaan. Hal ini meliputi pemantauan 

dan kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan badan 

legislatif dan instansi yang mengatur. Pengaruh ekstern biasanya 

merupakan wewenang di luar perusahaan. Pengaruh ini dapat 

meningkatkan kesadaran dan sikap manajemen terhadap perilaku dan 

pelaporan operasi perusahaan, serta dapat juga mendesak manajemen 

untuk menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian intern. 

b. Penilaian Risiko  
Menurut Hall Singleton (2007 : 29), “perusahaan harus 

melakukan penilaian risiko (risk assessment) untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang 

berkaitan dengan pelaporan keuangan”. Penilaian risiko manajemen 

untuk tujuan pelaporan keuangan dan desain serta implementasi 

aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi risiko 

tersebut pada tingkat minimum untuk mempertimbangkan biaya dan 

manfaatnya. Tujuan manajemen mengadakan penilaian risiko adalah 



untuk menentukan bagaimana cara mengatasi risiko yang telah di 

identifikasi.  

 

c.  Informasi dan Komunikasi  
William C. Boyton dan Walter G. Kell (2002 : 263),  

menerangkan informasi dan komunikasi dalam definisi sebagai 

berikut :  

“The information system relevant to financial teporting 

objectives, which includes the accounting system, consists of the 

methods, and records esthablished to identify, assemble, analyze, 

classify, record and report entity transaction (a well as events 

and conditions) and to maintain accountability for the related 

assets and liabilities.  Communication involves providing a clear 

understanding of individual roles and responsibility pertaining to 

the internal control structure  over financial reporting.” 

  Pengertian informasi dan komunikasi dalam hal ini lebih luas 

cakupannya dan sudah termasuk di dalamnya sistem akuntasi.  

Menurut Mulyadi (2008 : 179-180), “sistem akuntasi yang efektif 

adalah sistem akuntansi yang dapat memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa transaksi dicatat atau terjadi adalah:  

1. sah,  
2. telah diotorisasi,  
3. telah dicatat,  
4. telah dinilai secara wajar,  
5.  telah digolongkan secara wajar,  
6. telah dicatat dalam periode seharusnya,  
7. telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas 

dengan benar”.  

Komunikasi menyangkut penyampaian informasi kepada semua yang 

terlibat dalam pelaporan keuangan agar mereka memahami bagaimana 

aktivitasnya berhubungan dengan pekerjaan orang lain, baik di 

dalam organisasi maupun diluar organisasi. Menurut Mulyadi (2008 : 

108), “pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan 

keuangan, daftar akuntansi dan memo juga merupakan bagian dari 

komponen informasi dan komunikasi dalam struktur pengendalian 

intern”.  

d.  Aktivitas Pengendalian  
Hall Singleton (2007 : 32), “ Aktivitas pengendalian (control 

activity) adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan 

untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan untuk 

menangani berbagai resiko yang telah di identifikasi perusahaan”.  

Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan dalam berbagai 

aktivitas diantaranya:  

1.  Otorisasi Transaksi  
Tujuan dari otorisasi transaksi adalah untuk memastikan bahwa 

semua transaksi material yang diproses oleh sistem informasi 

valid dan sesuai dengan tujuan pihak manajemen. Dalam 

organisasi, otorisasi untuk setiap transaksi hanya dapat 

diberikan oleh orang yang memiliki wewenang untuk menyetujui 



terjadinya transaksi tersebut. Orang atau kelompok yang menjamin 

otorisasi khusus untuk suatu transaksi seharusnya memegang 

posisi yang sepadan dengan sifat dan besarnya transaksi.  

2.  Pemisahan Tugas  
Tujuan utama pemisahan tugas ini adalah mencegah dan agar 

dapat dilakukannya deteksi segera atas kesalahan dan 

ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada 

seseorang. Pembagian tugas dalam suatu organisasi di dasarkan pada 

prinsip-prinsip berikut:  

 Pemisahan fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi,  

  Pemisahan fungsi otorisasi dan fungsi penyimpanan,  

  Pemisahan fungsi otorisasi dan fungsi akuntansi,  

  Pemisahan fungsi dalam pengelolaan data elektronik, 

yaitu:  

  Fungsi perancangan sistem dan penyusunan program,  

  Fungsi operasi fasilitas pengolahan data.  

3.  Catatan Akuntansi  
Catatan akuntansi (accounting record) suatu perusahaan 

terdiri dari dolumen sumber, jurnal dan buku besar. Dolumen dan 

catatan adalah objek fisik dimana transaksi dimasukkan dan 

diikhtisarkan dalam sebuah dokumen yang disebut dengan formulir. 

Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan 

wewenang dalam memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam 

organisasi . oleh karena itu penggunaan formulir harus diawasi 

sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi.  

Menurut Alvin A. Arens dan James K. Loebecke (2000 : 266-267), 

“prinsip-prinsip relevan tertentu yang harus diikuti dalam membuat 

rancangan dan penggunaan catatan dan dokumen yan gpantas yaitu 

bahwa dokumen dan catatan sebaiknya:  

a. berseri dan prenumbered untuk memungkinkan pengendalian atas 
hilangnya dokumen dan sebagai alat bantu dalam penempatan 

dokumen,  

b. disiapkan pada saat transaksi terjadi dan sesudahnya,  
c. cukup sederhana untuk menjamin bahwa dokumen dan catatan 

dapat dimengerti dengan jelas,  

d. dirancang sedapat mungkin untuk multiguna sehingga 

meminimalkan bentuk dokumen dan catatan yang berbeda-beda,  

e.  dirancang dalam bentuk yang mendorong penyajian yang benar 
yaitu dengan memasukka unsur pengecekan intern dalam formulir 

dan catatan”.  

4. Pengendalian Akses  
Tujuan pengendalian akses adalah untuk memastikan hanya 

personel yang sah saja yang memiliki akses ke aktiva perusahaan. 

Cara paling baik untuk melindungi aktiva perusahaan dan catatan 

adalah dengan menyediakan perlindungan secara fisik , contohnya 

adalah penggunaan fisik , contohnya adalah penggunaan gudang untuk 

melindungi persediaan dari kemungkinan kerusakan, penggunaan 

lemari besi dan kotak tahan api untuk melindungi uang tunai dan 

surat berharga. Selain itu perlindungan fisik lainnya adalah 



pembuatan kembali catatan yang rusak dan penggunaan alat 

elektronik dalam mencatat sistem akuntansi.  

5. Verifikasi Independen  
Prosedur verifikasi (verification procedure) adalah 

pemeriksaan independen terhadap sistem akuntansi untuk mendeteksi 

kesalahan dan kesalahan penyajian. Keempat aktivitas pengendalian 

sebelumnya memerlukan pengecekan atau verifikasi intern secara 

terus-menerus untuk memantau efektivitas pelaksanaannya.  

e. Pemantauan  
Pemantauan (monitoring) adalah proses penilaian kualitas 

kinerja struktur pengendalian intern secara periodik dan terus-

menerus. Pemantauan dilaksanakan oleh orang yang semestinya 

melakukan pekerjaan tersbut, baik pada tahap desain meupun 

pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat. Tujuannya adalah 

untuk menentukan apakah pengawasan intern telah beroperasi 

sebagaimana yang telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. 

Pemantauan dapat dilakukan oleh suatu bagian khusus yang disebut 

dengan bagian pemeriksaan intern (audit internal). 

 

METODE PENELITIAN  

Objek Penelitian 

Dalam rangka penyusunan proposal ini, penulis melakukan penelitian 

pada Klinik Ibumas Tanjungpinang, yaitu sebuah perusahaan jasa 

yang beralamat di Jl.DI Panjaitan Komplek Bintan Center Blok A 13 

km 9 Tanjungpinang. Selanjutnya, penulis menitikberatkan 

penelitian pada bagaimana penerapan pengendalian internal 

persediaan obat-obatan untuk pasien umum pada klinik tersebut. 

 

SUMBER DATA  

Data yang diperoleh atas dua jenis data, yaitu : 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis melalui 

pengamatan langsung (survey) pada perusahaan yang menjadi 

objek penelitian. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dengan 

mempelajari dan menelaah serta mengumpulkan buku-buku 

referensi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

masalah pengendalian intern persediaan obat-obatan untuk 

pasien umum. Data sekunder digunakan sebagai landasan 

teoritis yang digunakan sebagai bahan pembanding dengan apa 

yang terdapat pada kenyataannya di Klinik Ibumas. 

RESPONDEN  

Responden pada penelitian ini adalah 6 staff bagian yang terkait 

dengan persediaan obat pasien umum di klinik Ibumas Tanjungpinang, 

yang dianggap dapat memberikan informasi atau masukkan data yang 

dapat dipergunakan dalam penulisan skripsi ini. 

 



TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan :  

1. Teknik Wawancara 
Yaitu mengadakan tanya jawab langsung dan diskusi secara 

langsung dengan pihak klinik, khususnya dengan bagian yang 

berhubungan dengan objek penelitian. 

2. Teknik Kepustakaan 
Yaitu pengumpulan data dengan membaca buku, dan laporan-

laporan yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Teknik Observasi 
Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap aktivitas yang berhubungan dengan 

pengendalian intern persediaan obat-obatan di klinik. 

4. Teknik Kuisioner 
Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi 

seperangkat pertanyaan/ pernyataan tertulis kepada responden 

dalam hal ini pelaksana klinik supaya responden menjawab 

tentang pengendalian intern persediaan, apakah sudah efektif 

atau belum efektif. 

 

METODE ANALISIS DATA 

Penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian 

deskriptif. Oleh karena itu analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang 

diperoleh secara sistematis kemudian dianalisis untuk mencapai 

kejelasan. Hasil analisis digunakan dalam bentuk angka-angka yang 

kemudian dijelaskan dan diinterprestasikan dalam suatu uraian dan 

diproses dengan cara dijumlahkan, kemudian dibandingkan dengan 

jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase. 

 Adapun caranya seperti yang dijelaskan oleh Arikunto (2002), 

yaitu apabila datanya telah terkumpul, maka diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok data, yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif. Kemudian, data yang bersifat kualitatif, yaitu data 

yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data 

yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil 

perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan cara 

menjumlahkan atau membandingkan dengan jumlah yang diharapkan maka 

diperoleh kesimpulan. 

 Dalam pengolahan data hasil pertanyaan observasi yang penulis 

sajikan menggunakan pertanyaan tertutup yang memungkinkan 

jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Pilihan jawaban yang 

diberikan adalah Ya dan Tidak. Berdasarkan jawaban yang diperoleh 

dari responden, dilakukan analisis statistik dengan menggunakan 

rumus Dean J. Champion (1990:302). 

 Untuk keperluan interprestasi hasil perhitungan persentase, 

Dean J.Champion mengemukakan sebagai berikut : 



Selanjutnya, nilai relatif hasil dari perhitungan yang 

diperoleh melalui skoring, dideskripsikan dengan berdasarkan 

kriteria penilaian sebagai berikut: 

Skor  0 % - 25%   dikategorikan tidak efektif 

 25% -50%        dikategorikan kurang efektif 

 50% - 75%       dikategorikan efektif 

 75 % -100 %       dikategorikan sangat efektif 

Selanjutnya dalam menganalisis data unsur-unsur pengendalian 

intern juga menggunakan rumus Champion sebagai berikut : 

 

 Rumus Dean J. Champion  =  
Σbutir  yang  mendapat  jawaban  "Ya "

Σjumlah  jawaban  keseluruhan
 100 % 

 

PEMBAHASAN  

Analisis Unsur-unsur keefektivitasan Pengendalian Intern 

Persediaan  

1. Lingkungan pengendalian persediaan obat-obatan untuk pasien 

umum 

Lingkungan pengendalian persediaan obat-obatan untuk pasien 

umum sangat penting. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

menitikberatkan pada analisis lingkungan pengendalian persediaan 

obat-obatan untuk pasien umum pada Klinik Ibumas berdasarkan 

faktor-faktor yang menyusun lingkungan pengendalian dari 

perusahaan. 

a. Falsafah dan gaya manajemen operasi 
Falsafah manajemen yang diterapkan Klinik Ibumas 

Tamjungpinang khususnya bagian apotek yang dalam hal ini 

bertanggung jawab atas arus keluar-masuk obat, sangat 

mendukung dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang 

memadai. Hal ini dapat dilihat dengan adanya keseriusan 

petugas dalam mengupayakan kebutuhan terhadap seluruh obat 

maupun alat kesehatan yang diperlukan oleh pasien umum. 

Gaya operasi manajemen menekankan pentingnya laporan-laporan 

yang menunjukkan informasi yang benar/wajar tentang transaksi 

yang berhubungan dengan persediaan obat untuk pasien umum, 

baik laporan pengeluaran,laporan penerimaan obat,laporan 

stock opname, dan laporan lainnya. Dalam hal ini laporan-

laporan tersebut dihasilkan melalui prosedur-prosedur yang 

telah ditetapkan serta sudah mendukung oleh bukti-bukti 

kompeten yang cukup, sehingga tercipta lingkungan 

pengendalian yang efektif. 

b. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi di Klinik Ibumas Tanjungpinang, khususnya 

bagian apotek, telah dirancang dan disusun dengan baik, yaitu 

secara fungsional yang terdiri dari dari fungsi gudang, 

fungsi pembelian, fungsi akuntansi, dan fungsi bendahara. 

Unsur-unsur organisasi seperti : 



a) Spesifikasi aktiitas 
b) Standarisasi aktivitas, 
c) Koordinasi aktivitas’ 
d) Sentralisasi aktivitas, 
e) Dan ukuran unit kerja, 

Sudah terpenuhi dalam struktur organisasi Klinik Ibumas 

Tanjungpinang. 

c. Komite Audit 
Klinik Ibumas Tanjungpinang tidak mempunyai dewan komisaris 

dan komite audit. Namun, secara periodik pihak dari dinas 

kesehatan melakukan pemeriksaan sebagai upaya pengawasan 

terhadap pelaksanaan kegiatan operasional di Klinik Ibumas 

Tanjungpinang. 

d. Penetapan wewenang dan tanggung jawab 
Penetapan wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian 

persediaan sudah efektif dilakukan, ini dapat dilihat dengan 

adanya pemisahan fungsi dan pendelegasian wewenang kepada 

setiap anggota sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang 

dimilikkinya. 

e. Metode pengawasan manajemen 
Untuk memantau aktivitas setiap fungsi, kepala bagian 

farmasi/ apoteker mengecek langsung catatan atas transaksi 

yang terjadi disertai bukti-bukti yang terkait dengan 

transaksi tersebut. 

f. Fungsi audit intern 
Peran dan fungsi audit intern telah dirangkap oleh kepala 

farmasi/apoteker klinik Ibumas. Hal ini termasuk wewenang 

yang dimilkki oleh apoteker, yaitu mengaudit segala kegiatan 

yang berada dilingkungan apotik. 

g. Praktek dan kebijakkan karyawan 
Sebagian karyawan yang ada di Klinik Ibumas merupakan tenaga 

ahli kesehatan yang perekrutannya dilakukan oleh penanggung 

jawab klinik. 

h. Pengaruh ekstern 
Pengaruh ekstern juga dapat mempengaruhi kebijakkan Klinik. 

Misalnya ketika terjadi suatu wabah penyakit yang memerlukan 

pelyanan obat tertentu dalam jumlah besar sehingga pelayanan 

maksimal dapat dilaksanakan. Dan mematuhi peraturan-peraturan 

mengenai penggunaan obat yang diperbolehkan. 

2. Penilaian Resiko 
 Penilaian resiko yang dilakukan oleh manajemen agar penyajian 

informasi persediaan obat, khususnya untuk pasien umum, efektif. 

Manajemen telah mengenali dan mempelajari resiko-resiko yang ada, 

serta membentuk aktivitas-aktivitas pengendalian yang diperlukan 

untiuk menghadapi hal tersebut. 

 Penentuan resiko persediaan obat, khususnya untuk pasien umum 

yang ada pada klinik Ibumas Tanjungpinang dilakukan atas 

pertimbangan masa kadaluarsa obat, yang diatasi dengan 

melaksanakan metode FIFO ( First in First out ) dalam penyimpanan 



obat-obatan supaya barang yang pertama masuk yang seharusnya 

pertama keluar, sehingga resiko kadaluarsa dapat diperkecil. 

Menempatkan tabung pemadam kebakaran dalam klinik, untuk 

menghindari resiko kebakaran. 

 

3. Informasi dan komunikasi 
 Sistem informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Klinik 

Ibumas oleh Klinik Ibumas Tanjungpinang, khususnya bagian apotek 

sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan prosedur yang 

jelas di dala perusahaan, termasuk dalam prosedur pengawasan 

persediaan obat, khususnya untuk pasien umum, yang melibatkan 

fungsi terkait, dokumen dan catatan yang diperlukan serta laporan 

yang dihasilkan dan  pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus 

di dasarkan atas laporan sumber yang dilampiri dengan dokumen 

pendukung yang lengkap yang diotorisasi oleh pihak yang berwenang. 

4. Aktivitas Pengendalian 
a. Otorisasi Transaksi 

Otorisasi atas transaksi dan aktivitas dilakukan dengan 

pembubuhan tanda tangan oleh orang yang berwenang pada 

dokumen untuk transaksi tersebut, misalnya: laporan 

rekapitulasi atas tagihan obat oleh masing-masing PBF dan 

pimpinan klinik sebelum diajukan ke bagian keuangan Klinik. 

b. Pemisahan Tugas 
Klinik Ibumas Tanjungpinang, khususnya bagian apotik, belum 

mengadakan pemisahan tugas yang cukup pada setiap transaksi 

atau kegiatan yang berkaitan dengan persediaan obat, 

khususnya obat untuk pasien umum. Satu diantaranya adalah 

penyusunan laporan persediaan obat (pemakaian, sisa, 

kebutuhan obat) yang seharusnya dilakukan oleh petugas 

gudang, karena petugas belum mampu menyusun laporan tersebut 

dan penyusunan laporan rekapitulasi tagihan atas pembelian 

obat-obatan yang seharusnya dilakukan oleh akuntansi. 

c. Catatatan Akuntansi 
Klinik Ibumas Tanjungpinang, khususnya bagian apotek, telah 

membuat dokumen-dokumen dan catatan yang bertujuan untuk 

pengawasan persediaan. Dokumen-dokumen tersebut telah 

memilikki nomor urut tercetak. 

d. Pengendalian Akses 
Perlindungan fisik atas persediaan obat pada klinik Ibumas 

Tanjungpinang sudah cukup efektif, yakni dengan tersedianya 

gudang sebagai tempat penyimpanan, serta dikunci oleh petugas 

gudang setelah jam kerja selesai. Perlindungan fisik terhadap 

dokumen-dokumen dan catatan-catatan juga dilakukan dengan 

baik, yaitu dokumen-dokumen dan catatan-catatan tersebut 

disimpan dan diarsip dalam blinder map sebagi tempat 

penyimpanan dan tetap menyimpan catatan-catatan yang rusak 

dalam catatan manual. 

 

 



e. Verfikasi Independen 
Tidak ada verifikasi independen pada bagian apotek Ibumas 

Tanjungpinang. Pengawasan terhadap segala kegiatan yang 

berada di lingkungan apotek dialkukan oleh apoteker sendiri. 

5. Pemantauan 
 Pemantauan dilakukan agar dapat membantu manajemen untuk 

mengetahui pelaksanaan komponen pengendalian intern yang lain. 

Bagian apotek Klinik Ibumas Tanjungpinang melakukan pemantauan 

persediaan obat, khusunya obat untuk pasien umum, dengan melakukan 

stock opname secara periodik setiap bulannya. 

 

a. Perhitungan persentase berdasarkan masing-masing unsur 

pengendalian intern 

1. Lingkungan Pengendalian = 
∑𝐽𝐴𝑊𝐴𝐵𝐴𝑁  𝑌𝐴

∑𝐽𝐴𝑊𝐴𝐵𝐴𝑁  𝐾𝐸𝑆𝐸𝐿𝑈𝑅𝑈𝐻𝐴𝑁
 × 100 % 

       =  
61

114
 × 100 % 

 

       = 53,5 %  

2. Penilaian Resiko        = 
20

24
× 100 % 

 

       = 83,3 %  

 

3. Informasi dan Komunikasi = 
13

18
 × 100 % 

 

       = 72,2 %  

 

4. Aktivitas Pengendalian      = 
49

78
× 100% 

 

       = 62,8 %  

 

5. Pemantauan         = 
5

6
× 100% 

 

       = 83,3 %  

b. Persentase dari semua unsur adalah sebagai berikut : 
 

∑𝐽𝐴𝑊𝐴𝐵𝐴𝑁  𝑌𝐴

∑𝐽𝐴𝑊𝐴𝐵𝐴𝑁  𝐾𝐸𝑆𝐸𝐿𝑈𝑅𝑈𝐻𝐴𝑁
 × 100 % 

 
148

240
 × 100 %= 61,1 % 

 

 

 

 

 



Perbandingan Unsur-Unsur Keefektivitasan Pengendalian Intern 

Persediaan  

No Unsur-Unsur Pengendalian Intern 

Persediaan pada Klinik Ibumas 

Efektif Tidak 

Efektif 

1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN   

 a.Falsafah dan Gaya Manajemen operasi √  

 b.Struktur Organisasi √  

 c.Komite Audit  √ 

 d.Penetapan Wewenang dan Tanggungjawab √  

 e.Metode pengendalian manajemen √  

 f.Fungsi Audit Intern √  

 g.Praktek dan Kebijakkan Karyawan √  

 h.Pengaruh Ekstern √  

2 PENILAIAN RESIKO √  

3 INFORMASI DAN KOMUNIKASI  √  

4 AKTIVITAS PENGENDALIAN √  

 a.Otorisasi Transaksi √  

 b.Pemisahan Tugas √  

 c.Catatan Akuntansi √  

 d.Pengendalian Akses √  

 e.Verifikasi Independen  √ 

5 PENGAWASAN/PEMANTAUAN √  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

KESIMPULAN  

Setelah menganalisis dan mengevaluasi pengendalian intern 

persediaan obat-obatan untuk pasien umum di klinik ibumas 

Tanjungpinang secara keseluruhan adalah efektif. 

SARAN  

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran 

kepada bagian Apotek klinik Ibumas Tanjungpinang, yang mungkin 

bermanfaat dalam mengatasi kelemahan yang terdapat dalam 

pengendalian intern atas persediaan obat untuk pasien umum. Adapun 

saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebaiknya 

Klinik Ibumas memilikki dewan komisaris dan audit internal. Hal 

ini sangat penting untuk keefektifan pelaksanaan pengendalian 

intern serta menjamin independensi dalam segala hal dan tanggung 

jawab langsung kepada pimpinan perusahaan. 

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk peneliti 

selanjutnya adalah sebaiknya peneliti selanjutnya tidak hanya 

menggunakan unsur-unsur keefektifitasan pengendalian intern 

sebagai alat ukur untuk menganalisis pengendalian intern 

persediaan, namun juga harus menggunakan teori-teori lain tentang 

pengendalian intern persediaan. 
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LAMPIRAN 

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

 UNSUR-UNSUR PENGENDALIAN INTERN   

 A.LINGKUNGAN PENGENDALIAN   

 Falsafah dan Gaya Manajemen Operasi   

1. Apakah klinik mengutamakan integritas 

manajemen ? 

  

2. Apakah manajemen klinik memberikan 

penjelasan tentang pentingnya 

pengendalian intern ? 

  

 Struktur Organisasi   

3. Apakah struktur organisasi di klinik 

telah menggambarkan garis wewenang 

dan tanggung jawab yg jelas ? 

  

4. Apakah arus informasi yg terdapat 

dalam struktur organisasi telah 

menunjang pengendalian intern yg 

efektif ? 

  

5. Apakah fungsi-fungsi organisasi di 

klinik telah berjalan sesuai prosedur 

?? 

  

6. Apakah karyawan selalu mematuhi 

prosedur dan kebijakan yg berlaku 

dalam klinik Ibumas ? 

  

 Komite Audit   

7. Apakah klinik memiliki komite audit 

untuk mengawasi dan memeriksa serta 

mengevaluasi pelaksanaan P.I 

persediaan obat-obatan untuk pasien 

umum ? 

  

8. Apakah klinik memiliki dewan 

komisaris yang berfungsi 

memfasilitasi diskusi penting ? 

  

 Penetapan Wewenang dan Tanggungjawab   

9. Apakah klinik memiliki prosedur dalam 

pendelegasian wewenang ( penetapan 

  



tanggungjawab) kepada setiap anggota 

klinik sesuai dengan kemampuan dan 

keterampilan ? 

10. Apakah karyawan klinik telah 

ditempatkan pada posisi yang sesuai 

dengan kemampuannya ? 

  

 Metode Pengendalian Manajemen   

11. Apakah klinik memiliki metode 

pengendalian untuk menganalis nilai 

terhadap masing-masing jenis obat-

obatan pasien umum? 

  

12. Apakah klinik memilki alat ukur 

khusus untuk pengendalian persediaan 

obat-obatan untuk pasien umum ? 

  

 Fungsi Audit Intern   

13. Apakah klinik memiliki staf audit 

intern untuk meningkatkan keefektifan 

operasi dalam persediaan ? 

  

 Praktek dan Kebijakkan Karyawan   

14. Apakah klinik memilki kebijakkan 

dalam hal perekrutan dan pelatihan 

karyawan? 

  

15. Apakah klinik menyelenggarakan 

pelatihan kerja/training untuk 

meningkatkan kualitas kerja karyawan 

? 

  

16. Apakah perusahaan memberikan 

penghargaan kepada karyawan yang 

berprestasi? 

  

17. Apakah klinik memberikan sanksi 

kepada karyawan yang bermasalah ? 

  

 Pengaruh Ekstern   

18. Apakah klinik menetapkan kebijakan 

atas P.I persediaan dengan 

memperhatikan lingkungan ekstern 

misalnya pemerintah ? 

  

19 Apakah klinik melibatkan instansi 

pemerintah dalam kebijakan 

  



operasionalnya ? 

 B. PENILAIAN RESIKO   

20 Apakah klinik memiliki alat-alat 

untuk menaggulangi bahaya kebakaran 

khususnya didalam apotik / gudang 

penyimpanan obat ? 

  

21 Apakah klinik memiliki peralatan 

keamanan fisik persediaan seperti 

kunci ? 

  

22 Apakah klinik menetapkan kebijakan 

dalam mengatasi resiko yang timbul, 

misalnya terhadap obat-obatan yang 

kaduluarsa ? 

  

23 Apakah klinik telah melakukan metode 

pencatatan persediaan sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan ? 

  

 C. INFORMASI DAN KOMUNIKASI   

24 Apakah klinik mencatat semua 

transasksi persediaan obat-obatan 

secara valid? 

  

25. Apakah persediaan obat-obatan pada 

pasien umum pencatatannya dilakukan 

secara periodik ? 

  

26. Apakah pelaporan informasi mengenai 

berbagai transaksi yang berhubungan 

dengan persediaan pencatatannya 

dilaporkan secara tepat waktu ? 

  

 D.AKTIVITAS PENGENDALIAN   

 Otorisasi Transaksi   

27. Apakah semua transaksi yg diproses 

oleh sistem informasi telah valid dan 

sesuai dengan tujuan pihak manajemen 

? 

  

28. Apakah fungsi otorisasi transaksi 

terpisah dengan pemrosesan transaksi? 

  

29. Apakah klinik memilikki aplikasi 

khusus dalam pemesanan obat-obatan 

  



untuk pasien umum? 

 Pemisahan Tugas   

30. Apakah ada pemisahan fungsi otorisasi 

dan fungsi penyimpanan ? 

  

31. Apakah ada pemisahan fungsi otorisasi 

dan fungsi akuntansi? 

  

32. Apakah ada pemisahan fungsi 

penyimpanan dan fungsi akuntansi ? 

  

 Catatan Akuntansi   

33. Apakah catatan dokumen yang penting 

disimpan dan diarsip dengan baik dan 

hanya karyawan tertentu yang memilkki 

wewenang? 

  

34. Apakah kwitansi untuk pembelian obat 

diberi kode / No seri ? 

  

35. Apakah klinik memiliki laporan harian 

pendapatan tiap harinya ? 

  

 Pengendalian Akses   

36. Apakah pihak luar memiliki akses 

untuk masuk dalam aktiva perusahaan ? 

  

37. Apakah pemeriksaan terhadap kegiatan 

didalam apotik dilakukan oleh pihak 

luar ? 

  

 Verifikasi Independen   

38. Apakah klinik memiliki tenaga 

teknologi informasi (TI) untuk 

menangani hal-hal yang berhubungan 

dengan basis data komputer? 

  

39. Apakah klinik melakukan verifikasi 

independen terhadap pelaksanaan 

pengendalian persediaan seperti , 

membandingkan fisik persediaan dengan 

catatan akuntansi, mengkaji laporan 

manajemen    ( baik yang dihasilkan 

oleh komputer maupun secara manual)? 

  

    



E.PENGAWASAN/PEMANTAUAN 

40. Apakah terdapat prosedur pengawasan 

persediaan obat-obatan pada pasien 

umum? 

  

 

Sasaran: Responden yang berhubungan dengan persediaan obat-obatan 

 

OBSERVASI WAWANCARA TERTULIS 

MENGENAI ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PERSEDIAAN OBAT-OBATAN UNTUK 

PASIEN UMUM DI KLINIK IBUMAS TANJUNGPINANG 

A. Lingkungan Pengendalian 
1. Bagaimanakah integritas dan nilai etika manajemen pada Klinik 

Ibumas Tanjungpinang ? 

Jawaban : Dalam menunjang integritas dan nilai etika 

manajemen Klinik Ibumas Tanjungpinang menerapkan peraturan-

peraturan dan kesepakatan bersama seluruh karyawan tentang 

penegakkan integritas perusahaan etika kerja karyawan yang 

harus dipatuhi dan dijalankan kepada seluruh karyawan yang 

bekerja di Klinik Ibumas Tanjungpinang. 

 

2. Bagaimanakah struktur organisasi klinik dalam mentepkan garis 
otoritas dan tanggungjawabnya ? 

Jawaban : Klinik Ibumas Tanjungpinang dipimpin oleh salah 

satu  dokter umum yang bertanggung jawab penuh terhadap 

kegiatan klinik. 

 

3. Bagaimanakah keterlibatan dewan komisaris dsn komite audit 

pada Klinik Ibumas Tanjungpinang ? 

Jawaban : Klinik Ibumas Tanjungpinang tidak memilikki komite 

audit ataupun dewan komisaris. 

 

4. Bagaimanakah filosofi manajemen dari siklus operasinya ? 
Jawaban : Filosofi manajemen Klinik Ibumas Tanjungpinang 

yaitu dengan pelayanan kesehatan menyeluruh. Dalam hal ini 

semua karyawan ditekankan untuk bertindak baik, jujur, dan 

sopan kepada pasien. Siklus operasional yang diterapkan 

Klinik Ibumas Tanjungpinang yaitu memberikan pelayanan 

kesehatan dan pemberian obat yang dapat memuaskan pasien.  

5. Bagaimanakah prosedur untuk mendelegasikan tanggungjawab dan 
otoritas di Klinik Ibumas Tanjungpinang  ? 

Jawaban : Dalam bekerja sesuai dengan perencanaan operasional 

klinik, setiap sebulan sekali klnik ibumas mengadakan 

penyegaran karyawan dengan mengadakan perjalanan klinik agar 



lebih kekeluargaan namun tetap diberi pengarahan 

tanggungjawab masing-masing karyawan 

6. Bagaimanakah Praktek dan Kebijakkan klinik dalam mengelola 

sumber daya manusianya ? 

Jawaban : Yaitu dengan pemberian bonus tiap bulannya. 

7. Bagaimanakan pengaruh eksternal yang ada di Klinik Ibumas 

Tanjungpinang ? 

Jawaban : Pengaruh eksternal dapat berupa izin operasi 

praktek dan perobat-obatan yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan kepemerintahan. 

B. Penilaian Resiko 
1. Bagaimanakah penilaian resiko yang ada di Klinik Ibumas 

Tanjungpinang? 

Jawaban : Klinik menilai resiko pada klinik yaitu lebih 

memperhatikan pada penanggulangan  dan kebijakkan pada bagian 

persediaan obat-obatan. 

2. Bagaimanakan bentuk sanksi yang diberikan kepada karyawan 

yang bermasalah ? 

Jawaban : Dengan teguran pertama dan kedua jika karyawan 

melakukan untuk ketiga kalinya maka pihak klinik akan 

mengeluarkan surat pemecatan terhadap karyawannya tersebut. 

C. Informasi dan Komunikasi  
1. Bagaimanakah sistem informasi dan komunikasi yang diterapkan 

pada Klinik Ibumas tanjungpinang dalam mengoperasikan hasil 

kerjanya? 

Jawaban : Sistem informasi dan komunikasi yang diterapkan 

Klinik Ibumas Tanjungpinang yaitu dengan mengadakan pertemuan 

karyawan dan pimpinan atas sebulan sekali untuk 

menginformasikan semua kegiatan tiap bulannya. 

D. Aktivitas Pengendalian 
1. Bagaimanakah pemisahan tugas pada Klinik Ibumas Tanjungpinang 

? 

Jawaban : Pimpinan Ibumas melakukan dan memberikan 

tanggungjawanb kepada masing-masing karyawannya sesuai dengan 

keahliannya sesuai dengan struktur yang ada. 

2. Bagaimanakah catatan akuntansi yang diterapkan Klinik Ibumas 
Tanjungpinang ? 

Jawaban : Catatan-Catatan akuntansi yang digunakan klinik 

yang berhubungan dengan persediaan obat-obatan seperti 

penerapan FIFO. 

E. Pengawasan/Pemantauan 
1. Bagaimanakah pengawasan klinik terhadap persediaan obat-

obatan pada Klinik Ibumas Tanjungpinang ? 

Jawaban : Pengawasan dilakukan dengan mengontrol tiap harinya 

dengan melakukan pencatatan obat keluar dan obat yang masuk. 

 


