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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rumah sakit merupakan instansi yang bergerak di  bidang kesehatan.Salah 

satu rumah sakit swasta tipe B di Palembang yaitu rumah sakit RK. Charitas 

Palembang.MenurutKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.983/Men.Kes/SK/XI/1992 rumah sakit adalah salah satu organisasi sektor 

publik yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kesehatan yang mempunyai 

tugas melaksanakan suatu upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil 

guna dengan mengutamakan atau mementingkan upaya penyembuhan dan 

pemulihan yang telah dilaksanakan secara serasi dan terpadu oleh pihak rumah 

sakit dalam upaya peningkatan dan pencegahan penyakit serta upaya perbaikan. 

 Selain merawat orang yang sakit, rumah sakit juga memiliki tanggung jawab 

untuk memberikan kepuasan layanan pada pelanggan yang dalam hal ini adalah 

pasien Penilaian atau evaluasi dari pelanggan meliliki manfaat bagi perusahaan 

ataupun pasien.Bagi perusahaan atau rumah sakit penilaian pelanggan dapat 

bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan.Sedangkan bagi 

pasien penilaian atau evaluasi berguna sebagai pertimbangan dalam menentukan 

pilihan untuk mempercayakan pemeriksaan kesehatannya. 

Dalam menjalankan kegiatan pelayanan, rumah sakit memliki sistem 

diantaranya adalah dari sistem penggajian,sistem persediaan,sistem 

pembelian,sistem penerimaan kas,sistem pengeluaran kas, dll.Seluruh sistem 
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dijalankan sebagai prosedur dalam suatu perusahaan termasuk rumah sakit RK 

Charitas. Sistem tersebut harus disusun dan dikelola dengan baik untuk 

memberikaninformasi yang dibutuhkan bagi manajemen perusahaan. Informasi 

tersebut berguna bagi perusahaan untuk mengambil keputusan. Informasi dapat 

berupa informasi keuangan maupun non keuangan. Contoh dari informasi 

keuangan adalah penerimaan kas dari aktivitas pelayanan sehari-hari. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Kahubung (2013) Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk Perancangan dan 

Pengendalian Keuangan. Metode yang digunakan adalah metode analisis 

deskriptif. Hasil sistem informasi akuntansi penerimaaan dan pengeluaran kas 

telah memadai karena telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur pokok sistem 

informasi akuntansi. Tagintoya (2012) yang melakukan penelitian Evaluasi Sistem 

Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Toms Musik 

Manado. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem 

informasi akuntansi pada PT. Toms Musik Manado. Metode yang digunakan yaitu 

metode analisis deskriptif. Menurut Patricia Mamahit (2014) Sistem Informasi 

Akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas menjadi sangat diperhatikan karena 

kas merupakan kekayaan sebuah perusahaan yang sangat liquid. Sistem 

penerimaan kas pokok dalam rumah sakit terdiri dari dua sumber yaitu 

penerimaan kas rawat jalan dan penerimaan kas rawat inap. 

Di IGD RS.Rk Charitas sistem penerimaan kasnya teridiri dari dua cara yaitu 

pasien datang berobat mendapatkan pelayanan, jika pasien rawat jalan melakukan 

pembayaran dengan tunai, debit, ataupun tanggungan asuransi.Namun jika pasien 
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datang berobat kemudian rawat inap maka rincian biaya rawat jalan di serahkan 

ke kantor Adm untuk selanjutnya petugas bagian Adm Pusat yang akan 

mengelolanya.Maka pamahaman sistem dalam perusahaan sangatlah penting. 

Selain itu Rumah Sakit Charitas juga baru saja meresmikan gedung rawat 

jalan yang terhitung sejak 5 Januari 2015 termasuk gedung Instalasi Gawat 

Darurat. Tentu saja dengan pindahnya pelayanan di gedung baru mempengaruhi 

sistem yang ada di IGD RS. RK Charitas termasuk sistem informasi akuntansi. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem 

penerimaan kas penerimaan rawat jalan dan rawat inap di IGD RS. RK Charitas 

Palembang apakah sudah menjalankan sistem dengan baik. Karena tentunya 

manajemen membutuhkan sistem informasi yang baik untuk mencapai tujuan 

perusahaan yang berupa profit dalam menjalankan eksistensi perusahaan.Dari 

latar belakang diatas maka penulis menyusun laporan dengan judul “Evaluasi 

Sistem Penerimaan Kas Rawat Jalan dan Rawat Inap IGD RS.RK Charitas 

Palembang”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

masalah yang ada yaitu :  

1. Bagaimana Sistem Penerimaan Kas Rawat Inap dan Rawat Jalan IGD 

RS.RK Charitas Palembang? 

2. Bagaimana dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem 

informasi akuntansi penerimaan kas IGD RS. RK Charitas 

Palembang? 
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1.3 Ruang Lingkup PKL 

Agar tidak terjadi salah pengertian dalam judul laporan “Evaluasi Sistem 

Penerimaan kas Rawat Jalan dan Rawat Inap Instalasi Gawat Darurat Rumah 

Sakit R.K Charitas” maka lingkup pembahasan dibatasi dengan: 

1. Obyek yang diteliti dibatasi pada penerimaan kas rawat jalan dan rawat 

inap IGD RS.RK Charitas. 

2. Penelitian diadakan di IGD RS.RK Charitas Palembang. 

1.4 Tujuan dan Manfaat PKL 

1.4.1 Tujuan  

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penerimaan kas 

rawat inap dan rawat jalan di IGD Rumah Sakit RK Charitas 

Palembang. 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem penerimaan 

kas rawat inap dan rawat jalan di IGD RS. RK Charitas Palembang. 

1.4.2 Manfaat 

1.4.2.1 Manfaat Bagi Mahasiswa. 

Sebagai wadah untuk mendapatkan wawasan dan 

pengalaman dalam penelitian. Sebagai tempat untuk 

menerapkan pendidikan yang penulis dapatkan selama 

perkuliahan. 
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1.4.2.2 Manfaat Bagi Perusahaan Tempat PKL. 

Dalam jangka pendek mendapatkan masukan dari mahasiswa 

sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki kinerja 

perusahaan. 

1.4.2.3 Manfaat Bagi Akademik 

Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL 

1.5.1 Tempat PKL 

Tempat dalam melaksanakan PKL di Rumah Sakit RK Charitas yang 

beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman No. 1054 Palembang. 

1.5.2 Waktu pelaksanaan PKL 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada tanggal 1 September 2018 sampai 

dengan tanggal 28 September 2018. 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data 

diantaranya adalah : 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian. 

Sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan,. Dokumen 

yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat gambar, patung, 

film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 
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metode observasi wawancara dalam penelitian kualitatif. Sugiyono 

(2013:240). Dokumen yang penulis dapatkan dalam laporan ini adalah 

dokumen rekam medis pasien dan dokumen penunjang lainnya yang diisi 

untuk kegiatan pelayanan IGD dalam sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas seperti surat persetujuan tindakan, lembar pemakaian obat 

dan alat-alat kesehatan, resep dokter, dan lain-lain. 

2. Wawancara 

Wawacara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (2013:231). Jenis 

wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara tidak terstruktur 

yaitu wawacara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan data. Pedoman yang digunakan dalam wawancara ini 

hanyalah berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara 

pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak 

mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Dalam wawancara ini 

penulis melakukan tanya jawab dengan  karyawan di IGD RS.RK Charitas 

yaitu Ibu Citra Dewi Rukmini S.E,dan Ibu Cirenia Endah Widyaningsih 

Amd.Kep. Penulis menanyakan tentang sistem penerimaan kas di IGD 

RS.RK Charitas, Standar Operasional Prosedur pelayanan IGD, dan sistem 

penerimaan karyawan di RS.RK Charitas Palembang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Menurut Jogiyanto (2009:1), definisi dari sistem adalahsuatu 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sistem adalah kumpulan 

dari elemen-elemen atau komponen–komponen atau sub–sub sistem 

yang memebentuk suatu kesatuan hingga tujuan atau sasaran tersebut 

tercapai. 

Menurut Baridwan (2009:3) sistem adalah suatu kerangka dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai 

dengan skema yang menyeluruh, untuk melaksanan suatu kegiatan atau 

fungsi utama dari perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan –urutan 

pekerjaan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu 

bagian atau lebih, untuk  menjamin perlakuan yang seragam terhadap 

transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi. 

Menurut Azhar Susanto (2013:22) dalam bukunya yang berjudul 

Sistem Informasi Akuntansi. Sistem adalah kumpulan/grup dari sub 

sistem/bagian/komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang 

saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis 

untuk mencapai satu tujuan tertentu. 
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Dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari 

prosedur-prosedur yang berkaitan dan bekerja sama untuk melakukan 

suatu aktivitas perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan-

kegiatan tersebut beragam dan melibatkan beberapa orang ataupun 

komponen. 

2.1.2 Pengertian Informasi 

Informasi yang cepat,akurat, dan tepat sangat dibutuhkan bagi 

perusahaan untuk mengambil keputusan dan bagi manajemen untuk 

kegiatan operasional. Dalam memberikan dan menerima informasi 

perusahaan dan manajemen membutuhkan data yang nyata sebagai 

sumber informasi.  Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu 

kejadian yang nyata.  Dalam perusahaan kejadian yang sering terjadi 

adalah perubahan suatu nilai yang disebut transaksi. 

Pengertian informasi menurut para ahli diantaranya Suryanta  

(2014:3) “Informasi adalah data yang diolah dan berguna bagi 

sipemakai”. Menurut Bodnar (2010:3) “Informasi merupakan suatu data 

yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan mengambil 

keputusan”.  Sedangkan  menurut Gelinas dan Dull (2012:18) definisi 

informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk formulir yang 

berguna dalam pembuatan keputusan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang sudah 

diolah dan bermanfat pagi penerima informasi dan pemberi informasi 

dalam mengambil keputusan. 
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2.1.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan 

dari sub sistem/komponen yang baik fisik maupun non fisik yang saling 

berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk 

mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan 

menjadi informasi keuangan,Azhar Susanto (2008:22). Sedangkan 

menurut Mulyadi (2010) Sistem Informasi Akuntansi adalah organisasi 

formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen 

guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 

 Secara sederhananya definisi dari Sistem Informasi Akuntansi 

adalah sebuah sistem informasi yang dibuat khusus untuk 

mempermudah kegiatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

akuntansi. 

2.1.4 Pengertian Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Penerimaan kas bisa berasal dari berbagai sumber yaitu dari 

penjualan tunai, aktiva tetap, pinjamanan baik dari bank maupun 

wesel,dan setoran modal baru. Menurut Sujarweni (2015), sistem 

penerimaan kas adalah suatu prosedur catatan yang dibuat untuk 

melaksanakan kegiatan penerimaan uang yang berasal dari berbagai 

macam sumber yaitu dari penjualan tunai, penjualan aktiva 

tetap,pinjaman dan setoran modal baru.  Dalam perusahaan biasanya 
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penerimaan kas berasal dari 2 sumber utama yaitu penerimaan kas dari 

piutang dan penerimaan kas dari penjualan tunai. 

 Penerimaan kas adalah yang diterima perusahaan baik yang berupa 

uang tunai maupun surat-surat berharga  yang mempunyai sifat dapat 

segera digunakan, yang berasal dari transaksi penjualan tunai, 

pelunasan piutang, atau transaksi yang dapat menambah kas 

perusahaan. 

 Penerimaan kas biasanya terjadi melalui berbagai cara seperti 

pembayaran langsungk ke kasir, lewat pos, atau pelunasan ke bank. Dan 

uang yang diterima biasanya berbentuk uang tunai, cek, money order, 

bank draft, dan lain-lain. 

 Dalam penyusunan prosedur penerimaan kas perlu 

dipertimbangkan pentingnya dan frekuensi masing-masing transaksi. 

Setelah itu baru menentukan perencanaan organisasi dan metode 

pengelolaan dan pengawasan fisik atau membuat catatan pengelolaan 

dan pengawasan. 

2.1.5 Komponen-Komponen Sistem Informasi Menurut Romney dan 

Steinbart (2015:11) yaitu: 

1. Orang yang menggunakan sistem,  

2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memproses dan menyimpan data. 

3. Data mengenai oraganisasi dan aktivitas bisnisnya. 

4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data.  
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5. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat 

periferal dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam 

SIA.  

6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan 

data SIA. 

2.1.6 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Menurut Krismiaji 

(2015:186) yaitu : 

1. Kemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem harus 

membantu manajemen dan para pemakai dalam pembuatan 

keputusan.  

2. Ekonomis yaitu manfaat sistem harus melebihi pengorbanannya. 

3. Daya andai yaitu sistem harus memproses dapat mengakses data 

senyaman mungkin, kapan saja pemakai menginginkannya. 

4. Ketepatan waktu,  informasi penting harus dihasilkan lebih dahulu, 

kemudian baru informasi lainnya.  

5. Servis pelanggan, servis yang memuaskan kepada pelanggan 

harusdiberikan.  

6. Kapasitas sistem harus mampu menangani kegiatan pada periode 

sibuk dan pertumbuhan di masa mendatang.  

7. Praktis, sistem harus mudah digunakan.  

8. Fleksibilitas, sistem harus mengakomodasi perubahan-perubahan 

yang terjadi di lingkungan sistem. 
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9. Daya telusur yaitu sistem harus mudah dipahami oleh para pemakai 

dan perancang dan memudahkan penyelasaian persoalan serta 

pengembangan sistem di masa mendatang.  

10. Daya audit harus ada dan melekat pada sistem sejak awal 

pembuatannya. 

11. Keamanan, hanya personil yang berhak saja yang dapat mengakses 

atau diijinkan mengubah data sistem. 

2.2 Gambaran Umum Perusahaan  

2.2.1 Sejarah Perusahaan 

Seperti halnya di setiap wilayah misi, usaha kesehatan menjadi 

perhatian demikian pula di wilayah misi Sumatera bagian selatan, usaha 

kesehatan merupakan salah satu udasa membantu masyarakat. 

Sehubungan dengan hal ini maka pimpinan Pastor Hati Kudus Yesus 

yang sejak tahun 1926 bertugas di wilayah Sumatera bagian selatan 

mohon bantuan kepada pimpinan Konggregasi Suster Charitas di 

Roosendaal,Belanda, untuk membantu dalam lingkungan misi di daerah 

ini. Permohonan tersebut mendapat tanggapan baik sehingga dalam 

waktu singkat mereka siap mengirim para suster ke daerah misi 

Sumatera bagian selatan. 

Tepat pada tanggal 9 Juli, lima orang suster dari konggregasi 

Charitas Roosendaal tiba di Palembang. Mereka adalah Suster 

Raymunda Hermans, Suster Willhelmina Blessgraf,Suster Caecilia 
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Luyten, Suster Alacoque Van Der Linden, dan Suster Chatarina 

Koning. Maka dengan semangat cita-cita pendiri konggregasi Suster-

suster Santo Fransiskus Charitas “Yakni dalam kegembiraan, 

kesederhanaan dan terutama dalam cinta kasih menolong orang lain, 

seraya berdoa dan mengorbankan diri menampakkan kegembiraan 

hidup di antara orang sakit dan yang kekurangan” kelima suster tersebut 

memulai karyanya di Indonesia tepatnya di wilayah misi kota 

Palembang beralamat di jalan Jendral Sudirman di samping Gereja 

Santo Yoseph yang sekarang adalah frateran  Bunda Hati Kudus. 

Rumah sakit ini sangat sederhana menampung 14-16 orang penderita 

sakit yang saat itu kebanyakan masyarakat yang belum mengerti 

tentang rawat inap di rumah sakit, sehingga jumlah tempat tidur yang 

hanya sedikit masih sering kosong. 

Untuk memperluas pelayanan mereka mengadakan kunjungan 

rumah. Jadi setiap hari dua orang suster keluar masuk lorong keliling 

kota Palembang. Wilayah palembang secara geofrafi adalah kota air, 

banyak rawa-rawa sehingga masa itu banyak lorong yang masih di 

hubungkan dengan satu  batang bamboo saja. Meskipun demikian, para 

suster tetap menjalankan tugas dengan tekun dan penuh semangat demi 

kepentingan masyarajat dan gereja. 

Karya pada suster Charitas di Palembang semakin berkembang serta 

ada penambahan sepuluh orang suster lagi dari konggregasi Charitas 
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Roosendaal Belanda,  maka dirasakan perlu dibangun rumah sakit baru. 

Oleh pimpinan suster Charitas dipilihlah sebidang tanah yang letaknya 

saai itu jauh dari keramaian kota dan cukup strategis, tempat ini 

memang merupakan gedung kecil berada di sudut kota Palembang, 

merupakan lokasi rumah sakit sekarang ini. Tahun 1937 mulai 

peletakan batu pertama , kemudian tangngal 18 Januari 1938 peresmian 

pembukaan rumah sakit oleh Mgr. Meckrlhot SCJ denga nama Rumah 

Sakit RK Charitas. Sedangkan bangunan lama yang posisinya 

berseberangan dengan rumah sakit diserahkan kepad Frater dari O.V.L 

van Utrecth. 

Rumah sakit yang didirikan para suster Charitas ini merupakan 

rumah sakit pertam ayang ada di Palembang, mempunyai 59 tempat 

tidur. Disamping itu, pelayanan kunjungan dan persalinan di rumah 

tetap dilaksanakan oleh suster-suster rumah sakit yang berkendara 

sepeda.Selama penjajahan Jepang rumah sakit diambil dan dijadikan 

markas tentara Jepang. Para suster dan pastor diinternir atau diatwan di 

berbagai tempat. Pada waktu kemerdekaan rumah sakit Charitas 

dikembalikan kepada Konggregasi Suster Charitas dan terus dibenahi 

hingga menjadi rumah sakit seperti saat ini. 
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a. Falsafah, Visi, Misi, Motto, dan Nilai – Nilai.  

1. Falsafah 

Dengan dilandasi cinta kasih Ilahi, dalam kegembiraan dan 

kesederhanaan, memberikan pelayanan kesehatan bagi sesama 

sebagai manusia seutuhnya dengan tidak membedakan suku, 

bangsa, agama, dan golongan terutama mereka yang lemah dan 

kurang mendapat perhatian. 

2. Visi  

Menjadi rumah sakit unggulan di Sumatera yang dipilih dan 

dipercaya masyarakat sebagai mitra pelayanan kesehatan. 

3. Misi 

Memberikan pelayanan kesehatan prima secara menyeluruh 

dengan sentuhan kasih dalam semangat kegembiraan dan 

kesederhanaan. 

4. Motto 

“In Omnibus Charitas” yang artinya kasih dalam segalanya. 

5. Nilai – nilai 

Spirituality, Integritas, Stewardship, Trust, Excellence, 

Respect, Empati, System.  
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b. Fasilitas RS. RK Charitas Palembang  

1. Pelayanan Unggulan 

 RS. RK Charitas mempunyai beberapa pelayanan unggulan 

diantaranya adalah : 

 Charitas Cardiovascular Center 

Menangani varises dengan RFA, Enhanced External 

Counter Pulsation, dan katerisasi jantung. 

 One Day Care  

Melayani Endoskopi, hemodialisa, dan ruang Verlos Kamer 

atau pelayanan kasus kebidanan. 

 Pelayanan Integratif 

 Yaitu meditasi, yoga kesehatan, klinik obesitas, dan 

workshop jantung. 

 Club 

Club asma, club diabetes melitus, dan club pasca stroke. 

2. Pelayanan 24 Jam 

Selain memiliki pelayanan unggulan , RS. RK Charitas 

memlikili pelayanan 24 jam diantaranya adalah : 

1. IGD ( Instalasi Gawat Darurat ) + ambulance 

2. Instalasi Radiologi 

3. Laboratorium Klinik 

4. Farmasi 
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3. Instalasi Rawat Inap 

 Graha rawat inap RS. RK Charitas terdiri dari : 

 paviliun Elisabeth - lantai 1 

 paviliun Yoseph – lantai 2 

 paviliun Lukas – lantai 3 

 paviliun Fransiskus – lantai 4 

 paviliun Clara – lantai 5 

 unit khusus (General ICU, Unit Stroke, HDU, ruang 

isolasi, perinatologi, laparascopy. 

Tabel 1.1 Daftar Tarif dan Fasilitas Kamar Instalasi Rawat 

Inap 

Kelas Fasilitas Harga 

Suite 

Room 

1 tempat tidur, telepon, AC central, 

TV+DVD, lemari es 2 pintu, 

dispenser, dispenser, sofa bed, meja 

rias, wastafel, kamar mandi (air 

panas + air dingin ), paket mandi 

suite room, paket buah, free wifi. 

Rp. 1.600.000 

VVIP 

1 tempat tidur, AC central, 

TV+DVD, lemari es, dispenser, sofa 

bed, kamar mandi ( air panas+air 

dingin), paket mandi VVIP, paket 

buah, free wifi. 

Rp. 1.200.000 

VIP A 

1 tempat tidur, AC, TV+DVD, 

lemari es, dispenser, sofa bed, kamr 

mandi (air panas+air dingin, paket 

mandi, paket buah, free wifi. 

Rp. 965.000 

VIP B 

1 tempat tidur, AC, TV+DVD, 

lemari es, dispenser, sofa bed, kamar 

mandi (air panas+air dingin), paket 

mandi, paket buah 

Rp. 700.000 

 

I A 
1 tempat tidur, AC, lemari es, 

dispenser, sofa bed, kamar mandi. 
Rp. 600.000 

I B 2 tempat tidur, AC, TV, kursi rotan, Rp. 450.000 
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kamar mandi, paket mandi sesuai 

kelas. 

II A 
4 tempat tidur, AC, leamri pasien, 

paket mandi sesuai kelas 
Rp. 300.000 

II B 
4 tempat tidur,  kipas angin, lemari 

pasien, paket mandi sesuai kelas. 
Rp. 200.000 

III A 

(AC) 

4 tempat tidur, AC, lemari pasien, 

meja, kursi, sekat bergordden. Kelas 

III B (pasien umum/bayar tunai) 

Rp. 150.00 

III A 

4 tempat tidur, kipas angin, lemari 

pasien, paket mandi sasuai kelas. 

Kelas III B pasien umum,/ bayar 

tunai 

Rp. 90.000 

Sumber data : www.rccharitas.com 

4. Instalasi Rawat Jalan 

Tabel I.2 Daftar Praktik Instalasi Rawat Jalan  

Poliklinik umum Penyakit dalam 

Poliklinik anak Bedah syaraf 

KIA/ imunisasi Bedah umum 

Medical Check Up Bedah plastic 

Psikologi anak Bedah digestif 

Klinik konsultasi gizi Bedah tumor 

Poliklinik kebidanan Bedah orthopedi 

Poliklinik Syaraf Bedah vaskuler 

Poliklinik jantung Penyakit paru 

Penyakit mata Urologi 

Poliklinik gigi dan mulut Poliklinik ortodontik 

Konservasi gigi Bedah mulut 

Kedokteran olahraga Meditasi 

Meditasi regular Yoga 

Psikologi Onkologi radiasi 

Psikiatri (jiwa) Akupuntur 

Kulit &  skin care THT 

Asma terpadu VCT 

CST TB DOTS 

Obesitas EECP 

Fisioterapi  

Sumber data: www.rscharitas.com 

http://www.rccharitas.com/
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2.2.4. Struktur Organisasi  dan Uraian Tugas Wewenang 

a. Struktur Organisasi 

Tabel 1.3 Stuktur Organisasai RS. RK Charitas Palembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Data diolah 2018

Direktur Utama 

Dir. Keuangan Dir. SDM & umum Dir. Medis Dir. Keperawatan Dir. Penunjang 

Bidang 

Medis 

IGD 

Bid. 

Penunjan

g Medis 

 
Radiologi 

Bid.Kepe

rawatan 

Akuntansi 

Humas 

Bag. 

SDM 

IBS 

 

Pelayana

n MDG’s 

MDS 

Ins.Rajal 

Kel. Staf 

Medis 

Ins. 

Farmasi 

Ins. Lab 

 

Ins. RM 

& 

Informasi 

Kesehata

n 

Ins. 

RAnapRa

nap Home 

care 

Ins. Gizi Pastoral 

care 

Bag. 

Rumah 

Tangga 

Sarpras 

Administr

asi 

 Bag. 

Logistik 

Satpam 

Keuangan 

Bag. TIK 

Komite Medik 

Kom.Keperawatan 

Kom.Etik&Hukum 

Kom.Mutu&Kes 

Kom. Rekam 

Medis 

Kom.Tenaga Kes 
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b. Uraian Tugas dan Wewenang 

1. Direktur Utama 

Direktur utama adalah pejabat struktural tertinggi yang 

diangkat langsung oleh yayasan dan dalam menjalankan tugas 

dibantu  oleh 5 direktur yang diangkat langsung oleh yayasan 

atas usulan direktur utama. Keenam eksekutif ini merupakan 

salah satu badan struktural yang disebut direksi yang 

berkonsultasi satu sama lain dan secara mufakat memperoleh 

satuan keputusan dalam penyelenggaraan pelayanan rumah 

sakit agar pelayanan dapat berjalan dengan harmonis dan 

terkendali. Tugas dan wewenang direktur utama adalah : 

a. Representasi RS. RK Charitas. 

b. Pengendalian operasional dan administrasi rutin. 

c. Otorisasi keuangan dan perbankan sesuai Decision 

Making Matrix yang berlaku. 

2. Direktur Medis 

Bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk mengelola 

pelayanan medis. Tugasnya adalah : 

a. Mengkoordinir peraturan jadwal dinas dokter spesialis 

dan dokter jaga. 

b. Mengevaluasi kedisiplinan dokter–dokter dalam 

memberikan pelayanan kepada pasien. 

 

Kom.Kesehatan 

lain 

Kom. Etik&Hukum 

Satuan 

Pemeriksaan 

Internal 

Kom. 

Mutu&Pelayanan 
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3. Direktur Penunjang Medis 

Membantu pelaksanaan tugas direktur di bidang 

penunjang medis dalam mengelola rumah sakit.Tugas dan 

wewenangnya adalah : 

a. Menyusun kebijakan penyusunan program anggaran 

pendapatan dan belanja rumah sakit. 

b. Menyusun kebijakan pengawasan, pengelolaan dan  

administrasi rumah sakit. 

c. Menyusun kebijakan pengelolaan dan pengurusan 

pasien. 

4. Direktur Keperawatan 

Bertannggung jawab dalam pelayanan serta 

mengkoordinasikan kegiatan pelayanan keperawatan pada 

beberapa ruang perawatan . Tugasnya adalah : 

a. Memberikan bimbingan di ruang perawatan dalam 

pelaksanaan keperawatan sesuai dengan asuhan 

keperawatan melalui kepala ruangan. 

b. Menyusun kebijakan dalam bidang keperawatan . 

5. Direktur SDM & Umum 

Tugasnya adalah : 

a. Melakukan perencanaan, pengembangkan dan 

penerapan strategi pada bidang pengelolaan dan juga 

pengembangan SDM. 
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b. Menyusun kebijakan tentang kepegawaian, 

penggajian, peraturan, pelatihan, membangun 

motivasi, evaluasi kinerja karyawan dan lain 

sebagainya. 

6. Direktur Keuangan 

Bertanggung jawab mengatur dan mengendalikan kegiatan 

dalam bidang keuangan rumah sakit. Tugasnya adalah 

membuat kebijakan serta prosedur melalui otorisasi 

menajemen untuk kegiatan akuntansi,  anggaran,  perpajakan, 

perncanaan, dan perkiraan laporan keuangan serta pengukuran 

kerja. 

7. Kepala Instalasi Bedah Sentral 

Tugasnya adalah : 

a. Mengatur dan juga mengkoordinasi seluruh kegiatan 

pelayanan yang ada  di Instalasi Bedah Sentral. 

b. Mengatur jumlah ketenagaan sesuai dengan kebutuhan 

karyawan. 

8. Kepala Instansi Rawat Jalan 

a. Bertugas dalam mengatur segala kegiatan pelayanan 

yang ada di bagian rawat jalan. Tugasnya adalah : 

b. Melaksanakan fungsi penggerak dan pelaksanaan. 

c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, dan 

penilaian. 
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d. Melakukan fungsi perncanaan untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga, alat-alat penunjang, obat-obatan, dan 

lain-lain. 

9. Kepala  Instalasi Gawat Darurat 

Tugasnya : 

Melaksanakan fungsi penggerak dan pelaksanaan. 

10. Kepala Instalasi Pelayanan Intensif 

Fungsinya adalah melakukan fungsi perencanaan untuk 

memenuhi kebutuhan ketenagaan dan juga menyusun rencana 

strategis untuk perkembangan pelayanan di unit  pelayanan 

intensif. 

11. Kepala Bagian Keuangan 

Fungsinya adalah  

a. Melaksanakan fungsi pengendalian. 

b. Memanajemen keuangan rumah sakit. 

12.  Kepala Instalasi Radiologi 

 Tugasnya adalah 

a. Mengawasi kedisiplinan kerja 

b. Menyusun rencana anggaran tahunan 

c. Membuat laporan bulanan. 

13. Kepala Instalasi Farmasi 

a. Mengawasi kedisiplinan kerja 

b. Menyusun rencana annggaran tahunan 
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c. Mebuat laporan bulanan 

d. Memberikan bimbingan kepada karwayan di bagian 

farmasi untuk meningkatkan kewaspadaan obat-obatan. 

14. Kepala Instalasi Laboratorium 

a. Mengawasi dan mengkoordinir kegiatan pelayanan 

yang ada laboratorium. 

b. Mengevaluasi kinerja dan juga kegiatan pelayanan yang 

ada di laboratorium. 

15. Kepala Instalasi Gizi 

a. Memanajemen kegiatan pelayanan yang ada di bagian 

gizi serta melaksanakan fungsi pengawasan. 

b. Mengevaluasi kegiatan pelayanan dan pengendalian 

mutu. 

16. Kepala Bagian Logistik 

a. Merencanakan dan mengelola pengadaan barang secara 

efektif dan efisien. 

b. Merencanakan kebutuhan karyawan sesuai fungsi dan 

tugas. 

c. Menerima dan mengevaluasi kritik dan saran dari 

bagian-bagian . 
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17. Kepala Bagian SDM & Umum 

a. Merencanakan kebutuhan , dan seleksi calon karyawan. 

b. Memberikan motivasi dan pendidikan kepada staf dan 

karyawan  melalui diklat dan pelatihan. 

c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan peraturan 

kepegawaian. 

d. Membuat laporan kepegawaian. 

18. Satuan Pengawas Internal 

RS. Charitas melakukan audit internal melalui tim satuan 

pemeriksa internal. 

c. Uraian Kegiatan 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan adalah di bagian administrasi Instalasi 

Gawat Darurat. Pekerjaan di bagian ini merupakan kegiatan yang 

bersifat rutinitas. Kegiatan yang dilakukan antara lain menginput 

pemakaian obat alkes sebagai kegiatan sehari-hari, mengeluarkan 

surat kematian apabila ada pasien meninggal, mendistribusi barang 

di komputer apabila stok barang kosong, mencetak rincian biaya 

rawat inap, dan mengisi data disposisi pasien.  
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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.2. Data Penelitian 

 Dalam laporan ini penulis membatasai pembahasan mengenai 

sistem penerimaan kas pasien rawat jalan dan pasien rawat inap yang 

masuk melalui Instalasi Gawat Darurat. Dalam pembahasan ini dijelaskan 

bagian-bagian ataupun fungsi – fungsi yang terkait dalam sistem informasi 

akuntansi, dokumen yang digunakan dalam sistem, catatan–catatan 

akuntansi yang digunakan, serta sistem penerimaan pasien dari datang 

mendaftar sampai dengan pasien pulang disertai dengan bagan alir. 

3.2.4. Bagian-bagian Terkait 

Bagian–bagian yang terkait dalam suatu jaringan yang  sistem 

dalam penerimaan pasien di IGD adalah :  

1. Bagian pendaftaran IGD 

Bagian pendaftaran ini mempunyai tugas untuk melakukan 

pencatatan penerimaan pasien dengan menggunakan komputer 

ataupun manual baik pasien rawat jalan ataupun rawat inap. 

2. Petugas IGD 

Petugas yang ada di IGD seperti dokter, perawat, pekarya 

(tenaga non medis yang membantu pelayanan rumah sakit) , dan 

porter mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan. Dokter 

menegakkan diagnosa kemudian memberikan instruksi kepada 

perawat dan menentukan pasien pulang atau rawat inap.  
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3. Bagian tenaga medis dan penunjang lainnya 

Bagian ini terdiri dari dokter, perawat, radiographer, petugas 

analis, petugas rekam medis, dan pekarya. Bagian ini selain 

melalukan pemeriksaan pasien juga membantu dalam proses 

pencatatan pemakaian obat, alat kesehatan, pemeriksaan 

penunjang, dan sarana prasarana yang kemudian diserahkan 

kepada petugas administrasi yang akan menginput data ke 

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Selain itu 

petugas di bagian ini mempunyai tugas untuk melakukan job 

order entry pemeriksaan penunjangdan realisasi. 

 

Sumber data : SIMRS Avicena RS.RK Charitas Palembang 

Gambar 3.1 Tampilan awal SIMRS. 

Gambar diatas adalah tampilan saat petugas sudah 

loginmenggunakan password by namepada program SIMRS. 
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Sumber data : SIMRS Avicena RS.RK Charitas Palembang 

Gambar 3.2 Tampilan SIMRS pada menu Job Order Entry. 

4. Petugas Farmasi 

Petugas farmasi mempunyai tugas mengecek tanggal kadaluarsa 

obat, melakukan penyimpanan obat sesuai dengan SPO (Standar 

Prosedur Operasional), menerima resep melalui job order entry 

yang dilakukan secara komputeriasasi ataupun 

menual,merealisasi resep obat,mencocokan dengan obat di 

farmasi, kemudian menyerahkan kepada pasien. 
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5. Petugas Bagian Administrasi Ruangan 

Petugas di bagian ini menerima catatan rincian biaya dari 

bangsal dan memeriksa dengan data yang ada di komputer lalu 

mencetaknya kemudian diserahkan ke bagian keuangan. 

 

Sumber data : SIMRS Avicena RS.RK Charitas Palembang 

Gambar 3.3 Gambar tampilan pada menu Verification and 

Finnalise Billing. 

Menu ini digunakan untuk menginput pemakaian obat-obatan 

dan alat-alat kesehatan yang dipakai pasien. 

6. Petugas Bagian Kasir 

Petugas di bagian ini bertugas untuk menerima pembayaran 

dari pasien yang datanya sudah di masukkan oleh petugas 

adimistrasi, kemudian menyetorkan ke bagian keuangan.  
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7. Bagian Keuangan 

Petugas keuangan bertugas di kantor administrasi pusat yang 

tugasnya menerima uang dari kas rawat jalan dan rawat inap 

kemudian menyetorkannya ke Bank. 

8. Petugas Bagian Akuntansi 

Petugas bagian ini tugasnya membuat laporan keuangan pada 

penerimaan kas dan pengeluaran kas. 

3.2.5. Dokumen-dokumen Yang Digunakan 

1. KIB (Kartu Identitas Berobat) 

Kartu ini diperoleh ketika pertama kali pasien mendaftar 

berobat ke rumah sakit. Berisi nama pasien dan nomor rekam 

medis. Kartu ini sangat membantu dalam proses pelayanan dan 

bertujuan supaya tidak terjadi data pasien ganda. Nomor kartu 

dicocokan dengan data pasien yang terdapat di SIMRS, apabila 

terjadi perubahan identitas maka keluarga pasien ataupun 

pasien mengisi data umum pasien kemudian petugas akan 

merubahnya. 

 

Sumber data : Rekam Medis RS.RK Charitas Palembang 

Gambar. 3.4 Gambar Kartu Identitas Berobat 
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2. Data Umum Pasien 

Adalah surat yang berisikan data pasien ketika pasien datang 

berobat. Berisi nama lengkap, tanggal lahir, suku, agama, 

pekerjaan, dan penjamin berobat.  

 

Sumber data :Rekam Medis RS.RK Charitas Palembang 

Gambar 3.5 Gambar Formulir Data Umum Pasien 
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3. Persetujuan Umum 

Merupakan surat persetujuan umum yang diisi oleh pasien atau 

keluarga pasien saat melakukan pendaftaran. 

 

Sumber data : Rekam Medis RS.RK Charitas Palembang 

Gambar 3.6 Gambar Formulir Persetujuan Umum 
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4. Status Pengkajian Pasien IGD 

Merupakan surat yang berisikan data pemeriksaan awal pasien 

yang masuk ke IGD, berisi keadaan umum  pasien, tanda – 

tanda vital, diagnosa, disposisi, dan instruksi dokter ataupun 

tata laksana mengenai penyakit yang diderita pasien. Segala 

tindakan dituangkan dalam status pengkajian awal IGD. 

 

Sumber data: Rekam Medis RS.RK Charitas Palembang 

Gambar 3.7 Gambar Formulir Pengkajian Pasien IGD 
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5. Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran (SPTK) 

Berisi tentang surat  persetujuan yang diisi oleh pasien ataupun 

keluarga pasien untuk tindakan kedokteran yang diinstruksikan 

oleh dokter. Misalnya persetujuann pemasangan infus, 

persetujuan untuk cek darah, dan pemeriksaan penunjang 

lainnya. 

 

Sumber data: Rekam Medis RS.RK Charitas Palembang 

Gambar 3.8 Gambar Surat Persetujuan Tindakan 

Kedokteran 
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6. Surat Pengantar Rawat Inap (SPRI) 

Merupakan surat pengantar untuk rawat inap yang diisi oleh 

dokter yang berisi identitas pasien, diagnosa penyakit, ruang 

perawatan yang diperlukan, dan dokter penanggung jawab 

yang akan merawat pasien. Lembar ini diberikan kepada 

keluarga pasien yang kemudian diserahkan ke petugas 

registrasi rawat inap untuk mendapatkan ruang rawat inap. 

 

Sumber data: Rekam Medis RS.RK Charitas Palembang 

Gambar 3.9 Gambar Surat Pengantar Rawat Inap 
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7. Lembar Pemakaian Obat Alkes 

Adalah lembar kertas kecil berwarna merah jambu  yang 

fungsinya adalah untuk mencatatat pemakaian obat – obatan 

dan alat kesehatan yang dipakai oleh pasien. Kertas ini 

berwarna merah jambu agar petugas tidak lupa untuk mencatat 

pemakaian obat dan alat kesehatan. 

 

Sumber data: Rekam Medis RS.RK Charitas Palembang 

Gambar 3.10 Gambar Lembar Pemakaian Obat Alkes 

8. Resep Dokter 

Resep dokter bisa berupa lembaran kertas yang berisi resep 

dokter dan juga bisa melalui komputerisasi yang diorder oleh 

dokter melalui SIMRS. 

 

Sumber data: Rekam Medis RS.RK Charitas Palembang 

Gambar 3.11 Gambar Resep Dokter 
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9. Rincian Biaya Rawat Jalan 

Rincian biaya rawat jalan adalah rincian biaya pemakaian obat 

dan alat kesehatan selama pasien mendapatkan pelayanan di 

IGD. Rincian biaya ini dicetak apabila pasien dirawat melalui 

IGD, rincian biaya rawat jalan ini kemudian diserahkan ke 

bagian kasir yang kemudian diambil oleh petugas administrasi 

di kantor pusat. 

10. Lembar Daftar Obat Pengganti Resep (DO). 

Adalah lembar daftar pemakaian obat yang akan di pakai oleh 

pasien. Lembar daftar obat diisi oleh dokter dan kemudiaan 

diberikan ke bagian farmasi untuk kemudian diberikan kepada 

pasien. 

 

Sumber data: Rekam Medis RS.RK Charitas Palembang 

Gambar 3.12 Gambar Daftar Obat Pengganti Resep 
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11. Kuitansi Rawat Jalan 

Adalah bukti pembayaran yang diterima oleh pasien apabila 

pasien berobat rawat jalan dengan penjamin pribadi. 

12. Rincian Pendapatan Harian 

Adalah rincian pendapatan pasien rawat jalan yang diterima 

berupa uang tunai. 

3.2.6. Jaringan Prosedur Penerimaan Kas yang Membentuk Sistem 

a. Prosedur Petugas IGD  

1) Petugas triase menerima pasien IGD yang sudah di 

skrining.Kemudian membaringkan di bed yang kosong.  

2) Dokter memeriksa dan menanyakan penjamin apa yang 

akan digunakan. Apabila pasien menggunakan BPJS maka 

dilakukan skrining apakah masuk kriteria BPJS. Apabila 

sudah dipastikan penjaminnya dokter ataupun petugas 

lainnya meminta keluarga pasien untuk mendafatar ke 

bagian registrasi IGD dengan  mengisi data umum pasien. 

Petugas registrasi mengeluarkan Formulir Pengkajian Awal 

Pasien IGD. 

3) Perawat melakukan pengukuran tanda – tanda vital. 

4) Dokter menulis pemeriksaan fisik, instruksi kepada perawat, 

dan lainnya di lembar pengkajian IGD. 
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5) Perawat dan dokter mengisi catatan terintegrasi, dan data – 

data lainya tentang tindakan yang dilakukan kepada pasien 

di SIMRS. 

6) Apabila pasien dirawat maka keluarga akan mendapatkan 

surat pengantar rawat inap dan mengisi surat persetujuan 

rawat inap (SPRI) serta surat persetujuan tindakan 

kedokteran (SPTK). 

7) Perawat melaksanakan instruksi dokter, mengcopy lembar 

formulir pengkajian awal IGD disertai dengan menulis 

pemakaian obat – obatan dan alat – alat kesehatan di lembar 

pemakaian obat alkes. 

8) Selain itu perawat juga menuangkan data – data pasien pada 

lembar rekam medis maupun pada SIMRS. 

9) Selesai pencatatan berkas rekam medis maka berkas rekam 

medis pasien dijadikan satu untuk dibawa ke ruangan saat 

pengantaran pasien. 

b. Prosedur Pendaftaran  

1. Bila pasien datang bersama keluarga, perawat 

mempersilahkan keluarga untuk mendaftarkan pasien di 

tempat pendaftaran. 

2. Petugas pendaftaran memberi salam. 

3. Petugas pendaftaran menanyakan kepada 

pasien/keluarga/pengunjung : 
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Apakah sudah pernah berobat di Rumah Sakit Charitas ? 

Apakah membawa surat pengantar dari dokter/perusahaan? 

Apakah penjamin yang digunakan, asuransi atau pribadi 

4. Petugas pendaftaran menanyakan nama lengkap pasien, 

tanggal lahir dan KIB berobat. 

5. Apabila pasien belum pernah berobat, maka pasien 

membuat kartu identitas berobat (KIB) dengan mengisi data 

umum pasien. 

6. Petugas mengisi data ke komputer. 

7. Apabila sudah memiliki KIB petugas pendaftaran 

mengentry nomor rekam medis pasien sesuai dengan nomor 

yang tercantum di KIB. 

8. Petugas pendaftaran mengkonfirmasi identitas pasien secara 

lengkap kepada pasien/ keluarga pasien. 

9. Petugas mencetak label dan menempelkannya pada kolom 

identitas pasien yang ada di komputer. 

10. Petugas pendaftaran menanyakan apakah pasien membawa 

surat rujukan dari luar. Apabila ada, petugas pendaftaran 

meminta surat tersebut untuk dilampirkan pada pengkajian 

pasien IGD. 

11. Petugas menanyakan cara pembayaran, apakah pribadi atau 

asuransi/ perusahaan. Apabila perusahaan, minta surat 

jaminannya. Apabila asuransi minta kartu asuransinya. 
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12. Petugas registrasi mengecek kartu asuransi. 

13. Petugas registrasi mengecek dan memastikan bahwa semua 

data telah diisi lengkap dan petugas registrasi 

menandatangani serta mencantumkan nama jelas pada 

formulir persetujuan umum. 

14. Setelah proses pendaftaran pasien selesai, petugas 

pendaftaran memberikan Formulir Pengkajian Pasien IGD 

dan persetujuan umum kepada perawat atau dokter jaga. 

15. Bila pasien dianjurkan untuk rawat inap, petugas 

memberikan surat pengantar rawat inap kepada pasien atau 

keluarga untuk dibawa ke bagian pendaftaran rawat inap. 

16. Petugas registrasi rawat inap menanyakan kelas perawatan 

yang diinginkan, apabila pasien asuransi maka petugas 

menanyakan hak kelas perawatan, jika hak kelas perawatan 

tidak ada petugas menawarkan kelas yang tersedia. Apabila 

ada selisih biaya maka petugas akan menjelaskan jika setuju 

mengisi surat persetujuan selisih biaya. 

17. Apabila sudah selesai mengisi data dan mengisi surat 

persetujuan umum maka petugas registrasi mempersilahkan 

keluarga pasien untuk kembali ke IGD dan menunggu untuk 

diantar ke ruang perawatan oleh petugas IGD. 
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c. Prosedur Perawaatan / Pelayanan Medis 

1. Petugas ruangan mempersiapkan tempat tidur serta alat – 

alat yang dibutuhkan pasien. 

2. Perawat IGD  melakukan laporan serah terima kepada 

perawat ruangan tentang kondisi pasien. 

3. Perawat memberikan pelayanan kepada pasien. 

4. Perawat ruangan melakukan pencatatan kegiatan pasien dan 

berkas rekam medis dalam kertas maupun SIMRS. 

5. Berkas  - berkas surat persetujuan rawat inap (SI), 

Persetujuan Umum, Surat persetujuan tindakan kedokteran 

(SPTK), data umum pasien (DU), dan berkas lainnya 

disimpan dalam file pasien by name. 

6. Dokter menulis daftar obat di lembar Daftar Obat Pengganti 

Resep (DO). 

7. Perawat mencatat pemakaian obat – obatan dan alat – alat 

kesehatan lainnya dalam lembar pemakaian obat alkes. 

Kemudian petugas administrasi ruangan menginputnya ke 

SIMRS. 

8. Setelah pasien sehat dokter memberikan izin untuk 

kepulangan pasien. Dokter mengisi resume pasien, 

memberikan resep tambahan apabila diperlukan. 

9. Petugas ruangan mengecek obat – obatan yang akan dibawa 

pulang, bila tidak digunakan lagi untuk pasien maka obat 
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dikembalikan ke bagian farmasi dengan menggunakan 

formulir Daftar Obat pengganti resep (DO). 

10. Setelah administrasi selesai petugas memberitahukan 

kepada petugas di kantor keuangan tentang kepulangan 

pasien. Petugas juga meginformasikan nama pasien dan 

nomor rekam medis. 

11. Petugas ruangan mengarahkan keluarga pasien untuk 

melakukan pembayaran di kantor keuangan. Dan 

menunjukkan bukti pembayaran kepada petugas di ruang 

perawatan. 

12. Pasien diantar pulang sampai ke pintu keluar. 

13. Berkas rekam medis diarsipkan ke bagian rekam medis. 

d. Prosedur Farmasi 

1. Apabila pasien dari IGD maka petugas farmasi IGD akan 

menerima resep berupa resep manual atau resep yang sudah 

di job order oleh dokter di IGD melalui SIMRS. 

2. Petugas farmasi IGD mengkonfirmasi ke keluarga pasien 

untuk persetujuan obat, serta memberikan kartu 

pengambilan obat. 

3. Petugas farmasi rawat jalan menyiapkan obat sesuai standar, 

dan mengirimknnya melalui alat aerocom pneumathic tube 

yaitu tabung yang dioperasikan secara otomatis 
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menggunakan sistem yang terhubung antar bagian dengan 

menekan tombol kode tujuan. 

4. Petugas meminta keluarga pasien untuk melakukan 

pembayaran ke kasir penerimaan. 

5. Selesai pembayaran, obat diterima oleh keluarga  pasien. 

6. Bila resep dari ruang rawat inap maka petugas rawat inap 

menyerahkan form DO ke petugas farmasi.  

7. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai standard dan 

menyerahkan ke petugas rungan rawat inap. 

e. Prosedur Administrasi 

1. Untuk pasien yang berobat di IGD, petugas administrasi 

menginputke SIMRS pemakaian obat – obatan dan alat – 

alat  kesehatan serta sarana prasarana yang digunakan 

pasien atas instruksi dokter yang ditulis oleh perawat dalam 

lembar pemakaian obat dan alkes.  

2. Bila ada resep petugas memberi kertas pengantar berupa 

label nama pasien serta nomor rekam medis dan keterangan 

lalu diarahkan ke bagian Pelayanan Administrasi Terpadu 

(PAT) farmasi IGD untuk konfirmasi obat. 

3. Petugas farmasi mengarahkan keluarga pasien ke  bagian 

kasir untuk melakukan pembayaran, sambil mengunggu 

obat. 

4. Petugas farmasi menyerahkan obat ke keluarga pasien. 
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5. Pasien diantar pulang sampai ke depan pintu IGD. 

6. Bila pasien rawat inap dari IGD makan rincian biaya rawat 

jalan di IGD di cetak kemudian diserahkan ke bagian kasir 

penerimaan yang akan diambil oleh petugas yang ada di 

kantor administrasi dan akan ditagihkan ketika pasien 

selesai rawat inap. 

f. Prosedur Kasir. 

1. Petugas kasir menerima kertas pengantar dari petugas 

administrasi lalu mencocokan dengan data di SIMRS. 

2. Petugas kasir menerima pembayaran berupa uang tunai, 

pembayaran dengan kartu atm, ataupun asuransi sesuai 

dengan nominal yang ada di data SIMRS. 

3. Petugas kasir mencetak kuitansi rincian biaya dan 

menyerahkan kepada keluarga pasien. 

4. Petugas kasir mencetak laporan pendapatan harian yang 

ada di SIMRS dan menyetorkan uang sesuai dengan 

nominal yang ada di rincian pendapatan harian pershift. 

Laporan dibuat pershift dan dapat diakses di SIMRS 

sesuai dengan nama masing – masing petugas. 

5. Laporan diserahkan ke bagian guarantor, kemudian 

bagian guarantor menyerahkan ke bagian keuangan di 

kantor keuangan. Petugas di bagian keuangan yang 



46 
 

 
 

bertanggung jawab akan menyetorkan ke Bank BRI 

kantor cabang yang ada di RS. RK Charitas. 
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3.2.7. Sistem Penerimaan Kas Rawat Jalan dan Rawat Inap IGD RS.RK Charitas Palembang 

Tabel 3.1 Flowchart SIA Penerimaan Kas Rawat Jalan dan Rawat Inap IGD RS.RK Charitas Palembang. 

Sumber data : diolah 2018 

Flowchart Sistem Penerimaan Kas Rawat Jalan dan Rawat Inap IGD RS.RK Charitas Palembang 

Bagian IGD Bagian Pendaftaran Bagian Keperawatan 
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Tabel 3.2 Flowchart SIA Penerimaan Kas Rawat Jalan dan Rawat Inap IGD RS.RK Charitas Palembang. 

Sumber data : diolah 2018 

 

Flowchart Sistem Penerimaan Kas Rawat Jalan dan Rawat Inap IGD RS.RK Charitas Palembang 
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3.2.8. Sistem Pengendalian Intern 

a. Struktur Organisasi Yang Memisahkan Tanggung jawab  

Fungsional 

Fungsi penugasan terpisah dari fungsi operasional , pencatatan, 

dan penyimpanan. Fungsi operasional berada di bagian 

pendaftaran, IGD, farmasi dan keperawatan. Fungsi Pencatatan 

dilakukan di bagian kasir, dan administrasi, sedangkan fungsi 

penyimpanan berada di Bank BRI kantor cabang RS. RK 

Charitas. 

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur 

Sistem di bagian kasir dan administrasi, petugas memiliki 

pasword masing-masing di SIMRS dengan otorisasi yang 

berbeda. Bagian administrasi memiliki otorisasi untuk 

memasukan dan mengkoreksi pemakaian obat – obatan dan alat 

kesehatan yang digunakan pasien, sedangkan bagian kasir 

hanya memiliki otorisasi di SIMRS untuk melihat rincian biaya 

dan membuat laporan harian penerimaan kas per shift dan uang 

langsung disetor ke bagian guarantor. 

c. Kebijakan yang baik 

1. Setiap karyawan diberikan hak untuk cuti, dan untuk ibu 

hamil diberikan cuti 3 bulan sesuai dengan peraturan 

pemerintah. Dan juga cuti lainnya yang berkaitan 

dengan kepentingan karyawan seperti cuti menikah 
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diberikan 3 hari oleh Rumah Sakit. Cuti untuk 

menyunatkan anak dan lainnya. 

2. Pencatatan kehadiran karyawan dilalukan menggunakan 

finger absen. Dan bagi karyawan yang terlambat 3 kali 

dalam sebulan akan mendapatkan hukuman dengan 

pemotongan gaji. 

3. Setiap transaksi tidak boleh dilakukan oleh satu orang 

dari awal hingga akhir. 

4. Penerimaan kas diserahkan ke bagian keuangan 

kemudian diserahkan ke Bank BRI kantor cabang 

Charitas.  

3.3. Evaluasi Sistem Penerimaan dari Kas Rawat Jalan IGD RS. RK 

Charitas. 

Untuk mengetahui sistem yang dilaksanakan apakah sudah efektif 

dan tidak terjadi penyimpangan, maka perlu dibandingakan dengan unsur 

pengendalian intern yaitu: struktur organisasi. Evaluasi ini menyangkut 

unit organisasi yang terkait, dokumen-dokumen yang digunakan, catatan 

akuntansi, dan jaringan prosedur. 

1. Evaluasi terhadap fungsi atau bagian yang terkait. 

Di RS. RK Charitas pemisahan fungsi sudah berjalan 

dengan baik, fungsi operasional, fungsi pencatatan, dan fungsi 

penyimpanan sudah berjalan dengan baik. Di bagian IGD 

perawat menulis pemakaian obat-obatan dan alat-alat kesehatan 
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yang digunakan, kemudian di entry dan di koreksioleh petugas 

administrasi IGD, selanjutnya petugas bagian kasir yang akan 

menerima pembayaran dan diserahkan ke bagian keuangan 

melalui guarantor. Begitu pula penerimaan kas untuk rawat 

inap pasien yang melalui IGD, rincian biaya dicetak tiga 

rangkap untuk kasir penerimaan yang kemudian ditagihkan 

setelah pasien selesai perawatan di ruang rawat inap. Namun 

ada kekurangan di bagian kasir IGD, sebagian petugas kasir 

mengetahui password petugas administrasi IGD yang 

kemungkinan bisa saja disalah gunakan.  

2. Evaluasi terhadap dokumen yang digunakan. 

Setiap dokumen yang ada di RS. RK Charitas yang 

menyangkut kegiatan pasien memiliki nomor urut tercetak 

berbeda-beda yang dikeluaran oleh bagian rekam medis. Dan 

setiap pasien yang berobat, memiliki nomor registrasi yang 

berbeda. Hal ini memudahkan untuk pengecekan data dan 

pencarian data. Data setiap pasien juga memiliki label identitas 

yang berisi nama lengkap pasien, tanggal lahir, nomor 

registrasi, dan nomor rekam medis yang menghindari human 

error misalnya salah pemberian obat. Apabila pasien akan 

melakukan pembayaran keluarga pasien diberikan surat 

pengantar yang disertai nomor rekam medis yang akan 
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dicocokan dengan komputer.  Dengan demikian dokumen yang 

dipakai RS. RK Charitas sudah cukup baik. 

3. Evaluasi terhadap catatan akuntansi yang digunakan. 

Catatan akuntansi yang digunakan di RS. RK Charitas sudah 

cukup baik. Semua kegiatan pasien dicatat melalui 

komputerisasi  SIMRS. Dengan ini semua kegiatan pelayanan 

dapat berjalan secara cepat dan efisien.  

4. Evaluasi Jaringan Prosedur Penerimaan Kas 

Jaringan prosedur penerimaan kas di RS. RK Charitas sudah 

baik, seluruh prosedur berkesinambungan membentuk sistem 

yang berjalan dengan baik untuk pelayanan pasien. Penerimaan 

kas diterima oleh Bank BRI yang berada di kantor cabang RS. 

RK Charitas setiap harinya, jadi petugas tidak membutuhkan 

waktu yang lama dan efisien waktu. Di IGD RS. RK Charitas 

sudah berjalan sistem Pelayanan Administrasi Terpadu dimana 

petugas registrasi, petugas farmasi, dan petugas  kasir berada di 

satu ruangan yang tempatnya tidak jauh dari IGD untuk 

mempermudah pelayanan. Namun terdapat kekurangan di 

bagian ini yaitu ruangan yang terlalu sempit sehingga keluarga 

pasien yang akan membayar dan medaftar kamar rawat inap 

harus berdiri ataupun menunggu di luar ruangan. 
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5. Evaluasi Pengendalian Intern 

Sistem pengendalian intern yang berjalan sudah cukup baik, 

dalam penerimaan kas sudah ada pemisahan fungsi dalam 

struktur organisasi, sistem otorisasi dalam setiap transaksi, dan 

penggunaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 

(SIMRS), serta pencocokan sistem akuntansi dengan dokumen 

yang digunakan. Seleksi karyawan dilakukan sesuai dengan 

keahlian di bidangnya. Dan pemberian sanksi tegas bagi 

karyawan yang melanggar dan tidak mentaati peraturan yang 

berada di RS. RK Charitas.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.2. Simpulan 

Dari hasil evaluasi dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Sistem akuntansi penerimaan kas rawat jalan dan rawat inap di 

Instalasi Gawat Darurat RS. RK Charitas sudah berjalan dengan 

baik. Hal ini dilihat dari struktur  organisasi yang jelas dalam uraian 

tugas dan wewenangnya. Setiap fungsi sudah dipisahkan untuk 

memenuhi pengawasan yang baik. Setiap petugas juga memiliki 

otorisasi yang berbeda sesuai dengan  tugas dan jabatannya masing-

masing. 

2. Dokumen-dokumen yang digunakan sudah baik dan lengkap 

sehingga mempermudah kegiatan pelayanan dan catatan akuntansi 

yang digunakan sudah  menggunakan SIMRS(Sistem Informasi 

Manajemen Rumah Sakit). Kekurangan berada di bagian Pelayanan 

Administrasi Terpadu yaitu ruangan yang sempit sehingga kegiatan 

pelayanan proses pembayaran dan pendaftaran rawat inap dalam 

situasi ramai keluarga pasien harus berdiri dan menunggu di luar 

ruangan. Selain itu ada beberapa petugas kasir IGD yang mengetahui 

password petugas administrasi IGD yang memungkinkan terjadi 

penyalahgunaan. Dalam pengendalian intern sudah diterapkan sanksi 

tegas terhadap petugas yang tidak mentaati aturan dan adanya tim 
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satuan pengawas internal yang bertanggung jawab kepada Direktur 

Utama.  

4.3. Saran 

1. Perlu diadakan renovasi untuk ruangan PAT atau ruang pelayanan 

administrasi terpadu agar lebih luas, sehingga keluarga pasien lebih 

leluasa dan pelayanan dapat berjalan lebih baik 

2. Sebaiknya petugas administrasi mengganti password agar tidak 

diketahui oleh petugas kasir. 

. 
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Data Pertanyaan Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah daftar pertanyaan hasil wawancara antara pihak 

peneliti dengan pihak internal rumah sakit : 

Tempat : Rumah Sakit RS. RK Charitas Palembang 

Narasumber : Ibu Cirenia Endah W Amd. Kep, dan Ibu Citra Dewi 

Rukmini S.E 

Jabatan  : Kepala Seksi Instalasi Gawat Darurat dan Staff 

Administrasi. 

1. Bagaimana sistem penerimaan kas di Instalasi Gawat Darurat ? 

“….Sistem penerimaan kas IGD untuk rawat jalan, pertama pasien 

mendaftar melalui petugas registrasi IGD, dokter memeriksa pasien 

dan memberi instruksi untuk obat dan tindakan. Kemudian dokter 

menulisnya di lembar pengkajian IGD. Perawat melaksanakan 

instruksi dan menulis pemakaian obat-obatan serta alat-alat 

kesehatan yang digunakan pasien. Selanjutnya petugas administrasi 

menginput ke komputer dan mengarahkan ke bagian PAT untuk 

pengambilan obat dan pembayaran. Petugas kasir menerima 

pebayaran dan menyerahkan serta membuat laporan harian ke 

guarantor. Kemudian petugas guarantor akan menyetorkan uang ke 

kantor keuangan, dan petugas keuangan menyetorkan ke Bank BRI 

kantor cabang RS. RK Charitas…” (Ibu Citra Dewi Rukmini S.E) 
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Dari wawancara diatas informan menjelaskan sistem penerimaan kas 

rawat jalan di IGD berjalan secara berkesinambungan membentuk 

suatu prosedur. 

2. Bagaimana SOP yang berjalan di RS. RK Charitas? 

“…Semua SOP tertuang dalam buku Standar Opersional Pelayanan 

RS. RK Charitas…”(Ibu Cirenia Endah W Amd. Kep) 

Dalam wawancara tersebut informan memberikan buku Standar 

Operasional Prosedur RS. RK Charitas untuk di baca dan dipahami. 

3. Bagaimana sistem penerimaan karyawan di  IGD ? 

“…Bagian IGD mengajukan surat permohonan penambahan tenaga 

karyawan sesuai dengan kebutuhan tenaga karyawan di IGD, 

kemudian bagian SDM yang akan menyeleksi sesuai dengan 

prosedur…” (Ibu Cirenia Endah W Amd. Kep) 

Dari wawancara tersebut uraian tugas dan wewenang berjalan dengan 

baik. Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas. 

 

 

 

Palembang, 24 Desember 2018 

Kasie Instalasi Gawat Darurat 

 

 

Cirenia Endah W Amd. Kep
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