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ABSTRAK

“PERANAN SISTEM IFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN
ALAT-ALAT MEDIS DALAM MENUNJANG KEEFEKTIFAN

PENGELOLAAN PERSEDIAAN ALAT-ALAT MEDIS”
(Studi Kasus Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung)

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam bidang jasa
kesehatan yang  memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk perawatan,
pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis dan tindakan diagnostik lainnya yang
dibutuhkan oleh tiap pasien dengan sebaik-baiknya. Dalam menjalankan
aktivitasnya rumah sakit memerlukan berbagai macam sumber daya. Salah satu
yang terpenting adalah alat-alat medis karena persediaan alat-alat medis yang
tidak lancar akan menghambat layanan kesehatan. Hal ini menuntut manajemen
rumah sakit untuk dapat mengelola persediaan seefktif dan seefisien mungkin.

Agar persediaan alat-alat medis dapat dikelola dengan seefektif dan
seefisien mungkin memerlukan alat pendukung yang mempunyai peranan sebagai
penyedia informasi yang up to date mengenai persediaan, alat tersebut adalah
sistem informasi akuntansi. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka
penulis mencoba melakukan penelitian pada Rumah Sakit Santo Borromeus yang
hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul “Peranan Sistem Informasi
Akuntansi Alat-alat Medis dalam Menunjang Keefektivitan Pengelolaan
Persediaan Alat-alat Medis”.

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang dibahas, penulis
melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut
Nazir (2004:7) metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus,
yaitu suatu metode yang berusaha untuk memberikan gambaran secara
sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara
fenomena yang diteliti dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Santo Borromeus
Bandung, serta pembahasan yang didasarkan pada teori-teori yang relevan dengan
permasalahan yang penulis identifikasi pada bab I, maka penulis menarik
simpulan bahwa sistem informasi akuntansi persediaan yang diterapkan pada
Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung sudah cukup menunjang dalam
tercapainya efektivitas pengelolaan persediaan alat-alat medis. Saran yang penulis
ajukan adalah agar Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung dalam mengelola
persediaan alat-alat medis sebaiknya menggunakan sistem komputerisasi yang
maksimal.
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