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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang   

Rumah sakit merupakan sebuah lembaga yang berguna untuk menangani 

pelayanan kesehatan individu, seperti rawat inap, fasilitas rawat jalan, dan 

perawatan darurat. Rumah sakit adalah suatu bentuk perusahaan jasa yang 

dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta (yayasan) yang bertujuan 

memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Mengingat Rumah Sakit 

adalah instusi pelayanan yang menyerap banyak tenaga kerja, dana dan sarana. 

Rumah Sakit juga harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategi antara 

lain efisiensi dari dalam (organisasi, manajemen, keuangan serta SDM) serta 

harus mampu mengambil keputusan secara tepat untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. 

Perusahaan jasa seperti Rumah Sakit dituntut untuk menerapkan sistem 

akuntansi yang sesuai dengan kondisi masing-masing rumah sakit. Salah satu 

sistem yang digunakan oleh Rumah Sakit adalah sistem akuntansi penerimaan 

kas. Menurut Mulyadi (2016), penerimaan kas adalah kas yang diterima 

perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang 

mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan 

maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat 

menambah kas perusahaan. Masalah penerimaan kas merupakan suatu hal yang 

memerlukan penanganan khusus, terutama dalam segi administrasi, baik untuk 

rumah sakit besar, menengah maupun kecil seperti puskesmas.  
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Pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan kas yang bersumber 

dari pelayanan terhadap pasien khususnya pasien rawat inap tetap mendapat 

perhatian dari manajemen. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas menjadi 

sangat diperhatikan karena kas merupakan kekayaan sebuah perusahaan yang 

sangat liquid. Mengingat pentingnya perimaan kas bagi keuangan, maka 

diperlukan sistem informasi akuntansi yang memadai untuk memenuhi kegiatan 

dari rumah sakit sesuai kebutuhan. 

Dengan sistem informasi akuntansi yang memadai diharapkan akan 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja pada akhirnya akan meningkatkan 

pengendalian intern pada penerimaan kas rumah sakit. Sistem Pengendalian Intern 

meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan 

untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen, menurut Mulyadi (2016). 

Penelitian yang mendukung dalam penelitian ini dilakukan oleh Bimantara, 

dkk (2017) dengan judul Analisis Pengendalian Intern Dalam Sistem Akuntansi 

Penerimaan Kas Pelayanan Rawat Inap Dan Rawat Jalan Pasien Umum (Studi 

Pada Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro). Hasil penelitian ini menunjukkan 

pengendalian intern pada system akuntansi penerimaan kas Rumah Sakit Ibnu 

Sina sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa kelemahan seperti kurangnya 

loket, kertelambatan pada pembuatan laporan keuangan dan belum adanya sistem 

informasi manajemen sehingga dalam pelaksanaan belum efesien waktu.  
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Penelitian yang mendukung dalam penelitian ini dilakukan oleh Saifudin 

(2017) dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran 

Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Atas Pendapatan Pada Rsup Dr. 

Kariadi Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa setelah menganalisa 

sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas pada RSUP Dr. Kariadi 

Semarang sudah memadai dan berperan secara efektif dan efisien dalam 

meningkatkan pengendalian internal pada pendapatan. Namun masih perlu 

diperhatikan untuk penilaian resiko dan pengawasan dengan membentuk tim 

auditor untuk keseluruhan rumah sakit.  

Penelitian yang mendukung dalam penelitian ini dilakukan oleh Wardani,    

dkk (2014) dengan judul Analisis Sistem Dan Prosedur Penjualan Dan 

Penerimaan Kas Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern Perusahaan 

(Studi Kasus Pada PT. Anugerah Cendrawasih Sakti Motor Malang). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terjadi penggabungan fungsi keuangan dan fungsi 

pembelian, fungsi pajak belum dicantumkan pada struktur organisasi, pelaksanaan 

kegiatan penjualan dilakukan oleh fungsi yang terpisah atau tidak tergabung 

dalam bagian penjualan dan terjadi perangkapan fungsi adminstrasi dengan fungsi 

kasir. 

Rumah sakit Fadhilah yang berlokasi dijalan jend. Sudirman No. 01 Patih 

Galung Prabumulih, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat. 

merupakan salah satu instansi yang menangani jasa kesehatan bagi masyarakat 

sehingga bisa dikategorikan sebagai badan usaha yang bergerak disektor publik. 

Penerimaan Rumah sakit Fadhilah Prabumulih berasal dari berbagai pelayanan 
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antara lain penerimaan pasien rawat inap. Motivasi instansi ini bukan pencapaian 

pada tingkat laba namun lebih mengutamakan pelayanan jasa kepada masyarakat, 

namun demikian bukan berarti bahwa tingkat keuntungan dari jasa yang diberikan 

tidak menjadi perhatian sama sekali. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada bagian 

keuangan atau bendahara rumah sakit yaitu ibu Melati Kesuma S.E, prosedur 

penerimaan rumah sakit sudah berjalan dengan baik, penerimaan kas sudah 

menggunakan sistem SIM RS KHANZA, tapi masih terdapat kelemahan seperti 

pembayaran dari pasien umum rawat inap masih secara manual. Selain itu 

kurangnya staf dibagian keuangan, otoritas dan penepatan staf bendahara 

penerimaan dan pengeluaran keuangan Rumah Sakit, Penempatan bendahara 

untuk mengurangi tugas kepalak keuangan dan perangkapan fungsi oleh kepalak 

keuangan sebagai amdinitrasi keuangan Rumah Sakit yaitu melakukan 

pengawasan, penyetoran uang, menyiapkan dokumen-dokumen penagihan pada 

perusahaan, menerima dan mengeluarkan uang dengan adanya pembagian tugas 

Kas Rumah Sakit akan lebih terkendali. Kemudian adanya keterlambatann 

pembuatan laporan keuangan Rumah Sakit, atas ketidaktepatan waktu 

pembayaran piutang atas pelayanan kesehatan pasien dari karyawan perusahaan 

yang telah bekerja sama, seharusnya menurut prosedurnya piutang dibayar satu 

bulan setelah pemeriksaan pasien dan akibat keterlambatan tersebut Rumah Sakit 

harus menyediakan uang untuk menutupi piutang yang belum tertagih.  

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas  Untuk 
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Meningkatkan Pengendalian Intern  Pada Rumah Sakit Fadhilah 

Prabumulih”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang Penelitian diatas,  rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan 

pengendalian intern pada Rumah Sakit Fadhilah ?  

1.3. Batasan Masalah  

Luasnya ruang lingkup yang ada serta keterbatasan waktu dan pengetahuan, 

maka dibutuhkan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah yang akan 

dibahas hanya analisis pada sistem informasi akuntansi penerimaan kas rawat inap 

pada Rumah Sakit Fadhilah dalam upaya meningkatkan pengendalian intern. 

1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui bagaimana sistem informasi 

akuntansi penerimaan kas pada Rumah Sakit Fadhilah dalam upaya meningkatkan 

pengendalian intern.  

1.5. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Manfaat Bagi Penulis 

Manfaat bagi penulis adalah untuk memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa dan dapat memperoleh pengetahuan serta 

menambah wawasan lebih luas mengenai perkembangan ilmu 

akuntansi khususnya dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari 

ketertabatas ilmu yang dimiliki penulis. 
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1.5.2. Manfaat Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan 

bagi Rumah Sakit mengenai sistem akuntansi penerimaan kas yang 

baik dalam upaya meningkatkan pengendalian intern. 

1.5.3. Manfaat Bagi Akademik 

Sebagai suber bahan bacaan dan referensi diperpustakaan untuk 

mahasiswa khususnya dijurusan Akuntansi. 
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1.6.  Sistematika Penelitian  

Sistematika penulisan LTA ini adalah sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat laporan landasan teori, penelitian terdahulu dan      

kerangka-kerangka pemikiran. 

BAB III. METODE PENELITIAN  

Bab ini akan menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, jenis 

penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan definisi 

operasional variabel penelitian. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan dibahas mengenai data penelitian (data 

perusahaan/organisasi), hasil penguji dan pembahasan. 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari semua uraian-uraian pada bab-bab 

sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang diharapkan berguna 

dalam penelitian. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Landasan Teori 

2.1.1.   Pengertian Sistem Akuntansi  

Menurut Baridwan (2016) sistem akuntansi adalah formulir-formulir, 

catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola 

data mengenai usulan satu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan 

umpan baik dalam betuk laporan-laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk 

mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti 

pemegang saham kreditur dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk memenui 

hasil operasi.  

Menurut Susanto (2013) sistem akuntansi dapat didefinisikan sebgaai 

kumpulan (integrasi) dari sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang 

saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonisasi untuk 

mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi 

informasi keuangan.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem  akuntansi 

adalah kegiatan dususun saling berhubungan berbentuk catatan-catatan dan 

prosedur-prosedur yang menghasilkan laporan informasi akuntansi yang 

dibutuhkan manajemen untuk mencapai tujuannya. 
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2.1.2. Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut mulyadi (2016) terdapat lima unsur pokok dalam sistem 

akuntansi adalah sebagai berikut : 

1. Formulir  

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen 

karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi 

direkam (didokumentasikan) diatas secarik kertas. Contoh formulir 

adalah faktur penjulan, bukti kas keluar, cek dan lain-lain. 

2.  Jurnal  

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data 

lainnya. Contoh jurnal adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, 

jurnal penerimaan kas dan lain-lain. 

3. Buku besar  

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk 

meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 

Rekening-rekening tersebut disediakan sesuai dengan unsur-unsur 

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

4. Buku pembantu 

Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci 

data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku 
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besar sebagai contoh buku pembantu piutang yang merinci semua data 

tentang debitur. 

5. Laporan  

Hasil akhir dari proses akuntansi adalah  laporan keuangan yang dapat 

berupa laporan keuanganyang dapat berupa lapoaran laba/rugi, laporan 

perubahan modal, laporan harga pokok produksi dan lain-lain. 

2.1.3. Tujuan Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi yang baik dapat tercipta dari adanya kerjasama antara 

manusia dengan sumber daya lainnya di dalam suatu perusahaan untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan. Menurut Mulyadi (2016), tujuan umum 

pengembangan sistem akuntansi adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

b. Untuk meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 

sudah ada, baik mengenai mutu, ketetapan penyajian, maupun struktur 

informasinya. 

c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekkan internal, 

yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi, dan 

untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban 

dan perlindungan kekayaan perusahaan. 

d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. 
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2.1.4.  Pengertian  Penerimaan Kas 

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk 

melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang 

yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Beberapa 

definisi sistem akuntansi penerimaan kas menurut para ahli, diantaranya sebagai 

berikut :  

Menurut Mulyadi (2016) penerimaan kas adalah kas yang diterima 

perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun surar-surat berharga yang 

mempunyai sifat dapat segara digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan 

maupun penjualan tunai, pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat 

menambah kas perusahaan. sumber penerimaan kas tersebasar suatu perusahaan 

dagang berasal dari transaksi penjualan tunai. 

 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”. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem penerimaan kas 

sangat mempengaruhi dalam berajalannya dan berkembang suatu perusahaan 

karena penerimaan kas merupakan alat yang digunakan untuk mencatatan  

pelaksanaan kegiatan penerimaan uang yang berasal dari kegiatan rutin yang 

bersumber dari pendapatan perusahaan baik dari penjualan tunai, penjualan aktiva 

tetap dan piutang.  
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2.1.5. Pengertian Pengendalian Intern 

 Menurut Mulyadi (2016) sistem pengendalian intern meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

 Menurut Commite of Sponsoring Organisasi of Treadway Commission 

(COSO) (2013), suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen dan 

personal lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang 

pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi (oparations), pelaporan 

(reporting), dan kepatuhan (compliance). 

Menurut hery (2013) pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan 

dan prosedur untuk melindungi aseta atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk 

tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan 

yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/udang-

undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhui atau dijalankan sebagaimana 

mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.  

Sehingga dari pejelasan diatas dapat ditari kesimpulan bahwa 

pengendalian intern sangat diperlukan dalam perusahaan untuk memberikan 

pengawasan, aturan-aturan dan solusi yang dibentuk oleh manajemen untuk 

menjaga kekayaan organisasi dan menyediakan informasi akuntansi yang dapat 

dipercaya oleh perusahaan.   
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2.1.6.  Tujuan Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2016) tujuan pengendalian intern dibagi menjadi 

dua macam yaitu : 

1. Menjaga kekayaan organisasi 

Kakayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau 

hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi 

dengan pengendalian intern yang memadai. Begitu juga dengan 

kekayaan perusahaan yang tidak tidak memiliki wujud fisik sperti 

piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan 

catatan tidak juga. 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data Akuntansi 

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal 

untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi 

yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan 

penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan 

proses pengelohan data akuntansi akan menghasilkan informasi 

keuangan yang diteliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan 

perubahan kekayaan perusahaan. 

3. Mendorong Efesiensi 

Pengendalian internal ditunjukan untuk mencegah duplikasi usaha 

yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis 

perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan 

yang tidak efesien. 
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4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen  

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijkaan 

dan prosedur. Pengendalian internal ini ditunjukan untuk memberikan 

jaminan yang memadai agar kebijkan manajem dipatuhi oleh 

karyawan. 

Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal 

maka diperlukan sistem informasi akuntansi yang benar, hal ini dapat 

memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan 

dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik.  

2.1.7. Komponen  Pengendalian Intern 

Menurut Hery (2013), pengendalian intern terdiri dari lima 

komponen yang saling berkaitan. Kelima komponen pengendalian intern 

tersebut yaitu : 

1. Lingkungan pengendalian  

Lingkuan pengendalian (Control Environment) adalah suasana  

organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan suatu pengendalian ini 

merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya 

yang bersifat disiplin dan terstruktur. Terdapat 5 faktor penting untuk 

suatu lingkungan pengendalian, yaitu : 

a. Komitmen pada integritas dan nilai etika 

Integritas dan nilai-nilai etika merupakan produk dari standar etika 

dan sikap sebuah entitas, sebagaimana dengan seberapa baik hal 

tersebut dikomunikasikan dan diterapkan dalam praktinya. 
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Intergritas dan nilai-nilai etika mencakup tindakan manajemen 

untuk menghilangkan atau mengurangi insentif dan godaan yang 

dapat mendorong personel untuk terlibat dalam prilaku yang tidak 

jujur, ilegal atau tidak etis. 

b. Filosofi dan gaya opersional manajemen 

Manajemen, melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukannya, 

memberikan sinyal yanga sangat jelas kepada karyawan mengenai 

signifikasi pengendalian intern. 

c. Struktur organisasi 

Strruktur organisasi suatu entitas mendefinisikan jalur tanggung 

jawab dan otoritas yang ada. Dengan memahami struktur 

organisasi klien, auditor dapat mempelajari manajemen dan 

elemen-elemen fungsional bisnis serta persepsi mengenai 

bagaimana pengendalian intern diterapkan. 

d. Komite audit 

Membantu dewan dalam melakukan pengawasan, dewan 

membentuk komite audit dengan tanggungan jawab untuk 

melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan komite audit 

juga bertanggung jawab untuk manjaga komunikasi yang telah 

berjalan dengan internal auditor maupun eksternal auditor. Hal itu 

memungkinkan auditor dan direksi untuk membahas hal-hal yang 

mungkin terkait dengan sesuatu seperti intergritas atau tindakan 

manajemen.  
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e. Praktik dan kebijakan mengenai sumber daya manusia aspek 

pengendaian internal yang paling penting adalah personel. 

Karyawan yang tidak kompeten atau tidak jujur dapat merusak 

sistem, meskipun banyak pengendalian yang diterapakan karyawan 

yang jujur dan kompeten mampu mencapai kinerja yang tinggi 

meskipun hanya ada sedikit pengendalian. Akan tetapi,karyawan 

yang jujur dan kompeten bisa juag dapat terganggu kinerjannya 

sebagai akibat dari perasaan bosan, tidak puas, ataupun masalah 

pribadi lainnya. Karena pentingnya sumber daya manusia bagi 

keberhasilan sebuah entitas (pengendalian), metode atau kebijakan 

untuk mengangkat, mengevaluasi, melatih, mempromosikan dan 

memberi kompensasi kepada karyawan merupakan bagian yang 

penting dari pengendalian intern. 

2. Penilaian resiko 

Penilaian resiko (Risk Assessment) adalah suatu kebijkan dan prosedur 

yang bisa membantu perusahaan dalam meyakinkan tugas dan perintah 

yang diberikan manajemen telah dijalankan. 

3. Aktivitas pengendalian  

Aktivitas pengendalian (Control Activities) adalah suatu kebijakan dan 

prosedur yang membantu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas 

dan perintah yang diberikan manajemen telah dilaksanakan. 
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4. Informasi dan komunikasi  

Informasi dan komunikasi (Information and Communication) adalah 

pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam 

bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu menjalankan 

tanggung jawab. 

5. Pengawasan  

Pemantauan (Monitoring) adalah suatu proses yang menilai kualitas 

kerja pengendalian internal pada waktu tertentu. Pemantauan ini 

melibatkan penilaian rancangan dan pengopersian pengendalian 

dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang 

dibutuhkan. 

2.1.8. Unsur-unsur Pengendalian Intern 

Unsur-unsur sistem pengendalian intern suatu pengendalian intern 

yang baik perlu adanya unsur-unsur yang berhubungan langsung dengan 

pengendalian, sehingga tujuan dari pengendalian intern dapat tercapai. 

Untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam 

perusahaan maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi menurut 

Mulyadi (2016) antara lain : 

1. Pemisahan fungsi  

Pemisahan tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi 

yang bentuk untuk melakukan kegiatan pokok perusahaan. Pemisahan 

tanggung jawab fungsional dalm pelaksanaan transaksi dilakukan 

untuk membagi berbagai tahapan transaksi kepada unit organisasi 
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yang alin sehingga semua tahapan transaksi tidak diselesaikan oleh 

satu unit organisasi saja. Pemisahan fungsi-fungsi  ini diharapkan 

dapat mencegah kecurangan-kecurangan dalam perusahaan. 

2. Sistem pemberian otoritas dan prosedur-prosedur pencatatan 

Sistem pemberian otoritas dan prosedur pecatatan dalam suatu 

perusahaan merupakan suatu alat bagi manajemen untuk mengadakan 

pengawasan terhadap operasi dan transaksi yang terjadi diperusahaan. 

3. Praktik yang sehat  

Setiap pegawai didalam suatu perusahaan melakukan tugasnya sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan, jika penyusunan struktur organisasi 

dan perancangan arus prosedur sudah merupakan suatu rencana yang 

strategis maka diperlukan adanya praktik-praktik yang sehat yang 

merupakan alat taktis untuk tercapainya suatu rencana. 

4. Karyawan yang kompeten 

Merupakan salah satu unsur sistem pengendalian intern yang paling 

penting bagi perusahaan karena keberhasilan perusahaan secara 

keseluruhan  tergantung  pada  prestasi dan sikap karyawan. Untuk itu, 

penyeleksian terhadap karyawan harus benar-benar dilaksanakan 

supaya mendapatkan karyawan yang berkualitas dan bisa berprestasi , 

yaitu melalui prosedur pengujian yang ketat, pengukuran prestasi atas 

tanggung jawab yang diberikan serta pendidikan dan pelatihan. 
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2.2.  Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

referensi. Adapun beberapa peneliti yang melakukan penelitian mengenai analisis 

sistem informasi akuntansi penerimaan kas untuk miningkatkan pengendalian 

intern. Penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil sebagai berikut : 

Bimantara, dkk (2017) dengan judul Analisis Pengendalian Intern Dalam 

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pelayanan Rawat Inap Dan Rawat Jalan Pasien 

Umum (Studi Pada Rumah Sakit ibnu Sina Bojonegoro). Hasil penelitian ini 

menunjukkan pengendalian intern pada system akuntansi penerimaan kas Rumah 

Sakit Ibnu Sina sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa kelemahan seperti 

kurangnya loket, kertelambatan pada pembuatan laporan keuangan dan belum 

adanya sistem informasi manajemen sehingga dalam pelaksanaan belum efesien 

waktu.  

Saifudin (2017) dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan 

Pengeluaran Kas Dalam  Meningkatkan Pengendalian Internal Atas Pendapatan 

Pada Rsup Dr. Kariadi Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa setelah 

menganalisa sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas pada RSUP Dr. 

Kariadi Semarang sudah memadai dan berperan secara efektif dan efisien dalam 

meningkatkan pengendalian internal pada pendapatan. Namun masih perlu 

diperhatikan untuk penilaian resiko dan pengawasan dengan membentuk tim 

auditor untuk keseluruhan rumah sakit.  

Wardani, dkk (2014) dengan judul Analisis Sistem Dan Prosedur Penjualan 

Dan Penerimaan Kas Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern 
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Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Anugerah Cendrawasih Sakti Motor Malang). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penggabungan fungsi keuangan dan 

fungsi pembelian, fungsi pajak belum dicantumkan pada struktur organisasi, 

pelaksanaan kegiatan penjualan dilakukan oleh fungsi yang terpisah atau tidak 

tergabung dalam bagian penjualan dan terjadi perangkapan fungsi adminstrasi 

dengan fungsi kasir. 

Mamahit, dkk (2014). Dengan judul Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi 

Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Rawat Inap Pada Rsup.Prof.Dr.R.D.Kandou 

Manado. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas pada rumah sakit  RSUP Prof Dr. R. D. Kandou 

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

suatu sistem informasi akuntansi yaitu sumber daya manusia, peralatan, formulir 

atau dokumen, catatan, prosedur dan laporan. Sebaiknya manajemen menerapakan 

setiap bagian harus menjalankan tugas sesuai dengan wewenangnya. 

Voets, dkk (2016). Dengan Judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi 

Siklus Penjualan Dan Penerimaan Kas Untuk Meningkatkan Pengendalian Intern 

Pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfarmart) Cabang Manado. Hasil 

penelitian ditarik kesimpulan bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfarmart).            

Tbk (Alfarmart) Cabang Manado telah menerapkan sistem informasi yang telah 

terkomputerisasi yang langsung terhubung dengan kantor pusat sehingga 

pelaksanaan kegiatan perusahaan terkontrol dengan baik meskipun terdapat 

kelemahan dalm pengendalian intern pengiriman uang ke kas kantor pusat dan 
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dokumen yang diotorisaso oleh bagian yang tidak sesuai dengan fungsi da 

tugasnya.  

Berdasarkan dari penjelasan penelitian terdahulu yang merupakan referensi 

yang digunakan penulis adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian 

terdahalu dan penelitian penulis yaitu, persamaannya membahas tentang 

penerimaan kas untuk meningkatkan pengendalian intern. Sedangkan 

perbedaannya objek penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Fadhilah 

Prabumulih. 
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2.3.  Kerangka Pemikiran  

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Untuk Meningkatkan 

Pengendalian Intern Pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Rumah Sakit 

Fadhilah Prabumulih yang beralamat Jl. Jend. Sudirman Patih Galung 

Prabumulih Rt.03 Rw.02 No. 01 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan 

Prabumulih Barat. Penelitian ini untuk memperoleh data dan Informasi yang 

dibutuhkan dalam penyusunan laporan tugas akhir penulis, penulis 

melakukan penelitian yang terkait dengan data analisis sistem informasi 

akuntansi penerimaan kas untuk meningkatkan pengendalian  intern pada 

Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih, penelitian dilakukan pada tahun 2019.    

3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.2.1. Jenis Data  

Data kualitatif adalah data yang mencangkup hampir semua data 

non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan 

fakta dan fenomena yang diamati. Data kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa data yang terdiri dari sistem operasional prosedur 

penerimaan kas, dokumen pendukung penerimaan kas dan dokumen 

pencatatan penerimaan kas. 
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3.2.2. Sumber Data 

3.2.2.1. Data Primer  

Menurut Sugiyono (2016), Data primer adalah data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data ini 

diperoleh dengan jalur peninjauan langsung ke Rumah Sakit 

Fadhilah Prabumulih dengan cara wawancara dengan bagian 

keuangan Rumah Sakit Fadhilah, dengan hasil data yang diperoleh 

berupa data-data yang diperlukan penulis dari perusahaan seperti 

dokumen penerimaan kas, sejarah Rumah Sakit dan Struktur 

Oraganisasi. 

3.2.2.2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2016), Data sekunder adalah data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

menggunakan data sekunder apabila peneliti mengumpulkan 

informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain. Data ini 

diperoleh dari perusahaan atau dari berbagai referensi yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Wawancara  

Menurut Gunawan (2013), Wawancara adalah suatu 

percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan 
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merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih 

berhadapan secara fisik. Pada metode ini penulis melakukan 

wawancara dengan bagian Keuangan Rumah Sakit Fadhilah 

Prabumulih yaitu Ibu Melati Kosama S.E Sebagai Bendahara 

penerimaan kas dan pengeluaran kas.  

2. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa 

lalu yang tertulis atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, 

surat, buku harian, dan dokumen-dokumen, Suharsaputra (2014). 

Dokumentasi yang didapat dari Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 

Yaitu dokumen mengenai penerimaan kas, Sejarah Rumah Sakit 

Fadhilah, Visi, Misi, Struktur Organisasi. 

3.4. Teknik Analisis Data  

Meurut Sugiyono (2016), Teknik analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih nama yang pentingdan yang akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. Analisis kualitatif pada sistem informasi 

akuntansi penerimaan kas untuk meningkatkan pengendalian intern pada 

Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih. Adapun teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut : 
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1. Membuat prosedur sistem penerimaan kas Rumah Sakit yang sedang 

berjalan. 

2. Melakukan evaluasi penerimaan kas rawat inap umum Rumah Sakit 

Fadhilah Prabumulih, meliputi : 

a. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas rawat inap. 

b. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas rawat 

inap. 

3. Membuat rekomendasi sistem informasi pengendalian intern 

4. Menganalisis upaya peningkatan pengendalian intern terhadap sistem 

penerimaan kas rawat inap Rumah Sakit Fadhilah : 

a. Struktur organisasi yang memisahkan setiap fungsi sesuai dengan 

uraian tugas yang diterapkan oleh Rumah Sakit. 

b. Sistem otoritas dari prosedur pecatatan yang dijalankan 

perusahaan. 

c. Praktik yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

d. Karyawan yang kompeten.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1.  Sejarah Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih  

Rumah Sakit Fadhilah awalnya merupakan sebuah klinik Pratama yang 

dengan dikeluarkannya surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih  

Nomor : 440/626/DINKES/2005 dinyatakan klinik Fadhilah yang berkedudukan  

dijalan Jenderal Sudirman Patih Galung Prabumulih diberikan izin untuk 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan. Adanya surat 

keputusan tersebut, maka klinik Fadhilah kota Prabumulih dinyatakan resmi 

berdiri pada tanggal 27 juni 2005 dengan fasilitas gedung, sarana dan prasarana 

untuk menjalankan pelayanan promotif, prefentif, kuratif dan rehabilitasi yang 

dimiliki oleh Ibu Faradilla Shanti, Am. Kep.  

Klinik Fadhilah Pratama berubah menjadi klinik Fadhilah Utama pada tahun 

2005 dan berubah nama menjadi Fadhilah Medical Center dengn surat keputusan 

Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 440/1766/DINKES 2011 dengan memilki 10 

bed tempat tidur. Klinik Fadhilah juga telah membuka cabang di Kabupaten 

Muara Enin, Desa Niru Kecamatan Tebat Agung berdasarkan keputusan Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enin Nomor : 440/1243/KES/VIII/2011 

tepatnya tanggal 22 Agustus 2011 dengan nama Klinik Fadhilah. 

Klinik Fadhilah Medical Center berubah nama menjadi PT. Fadhilah 

Medical Center dengan nomor 94 Akte Notaris tanggal 15 Maret 2013, memiliki 

26 bed pasien. Klinik Fadhilah Medical Center direncanakan berubah status 
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menjadi Rumah Sakit Fadhilah dengan jumlah tempat tidur 55 bed dan memilki 

layanan poliklinik penyakit dalam, anak, kandungan dan bedah. Setelah 

melakukan proses panjang untuk mendapatkan SK Walikota Prabumulih 

akhirnyaa pada tanggal 16 Desember 2013, Walikota Prabumulih resmi 

mengeluarkan SK Nomor : 282/KPTS/DINKES/2013. Tentang pemberian izin 

mendirikan Rumah Sakit Fadhilah kelas C dalam wilayah Kota Prabumulih. 

Rumah Sakit Fadhilah resmi mendapatkan Surat Izin menyelenggarakan Rumah 

Sakit pada tanggal 10 Januari 2014 dengan Nomor : 800.1/012/KES/2014 tentang 

pemberian izin operasional sementara Rumah Sakit Fadhilah Kelas C, kemudian 

pada tanggal 8 Desember 2014  Rumah Sakit Fadhilah resmi mendapatkan surat 

izin operasional tetap kelas D dengan Nomor : 327/KPTS/RSUD/2014. Rumah 

Sakit Fadhilah diresmikan memiliki status terakreditasi perdana dari komite 

Akreditasi Rumah Sakit pada tanggal 16 Oktober 2017. 

4.1.2. Visi dan Misi Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih  

1. Visi 

Rumah Sakit tipe C dan sebagai pilihan utama masyarakat 

Prabumulih pada tahun 2020.   

2. Misi  

1. Meningkatkan klasifikasi Rumah Sakit dari tipe D menjadi tipe C. 

2. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan 

kesehatan dengan mengembangkan potensi, kompetensi dan budaya 

kerja SDM agar selalu siap dengan perubahan. 
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3. Peningkatan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standart 

Rumah Sakit Tipe C. 

4. Menciptakan Rumah Sakit yang ramah lingkungan, memberikan rasa 

aman dan nyaman bagi pasien, keluarga dan pengunjung. 

5. Peningkatan pengelolaan administrasi disemua unit melalui efisiensi, 

efektifitas dan responsif dalam penemuhan kebutuhan pasien dan 

Rumah Sakit. 

4.1.3. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi yang baik dalam Rumah Sakit memang sangat 

diperlukan.  Secara umum dikatakan bahwa struktur organisasi merupakan 

kerangka dasar sebagai landasan operasional atau aktifitas suatu perusahaan, 

dimana koordinasi dapat dilaksanakan diseluruh aktivitas perusahaan tersebut 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. Adanya struktur organisasi, maka 

tugas dan tanggung jawab dapat terlihat dengan jelas sehingga akan memudahkan 

orang-orang yang ada dalam perusahaan untuk melaksanakan tugasnya masing-

masing. Adapun struktur organisasi Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih adalah 

sebagai berikut. 
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Sumber : Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih  2018 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 

4.1.4. Tugas dan Wewenang 

Dari struktur oerganisasi diatas adanya pembagian tugas dan wewenang 

masing-masing bagian dalam Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih adalah sebagai 

berikut : 

1. Direktur  

Direktur Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih mempunyai tugas dan 

wewenang sebagai berikut : 

a. Memimpin Rumah Sakit. 

b. Menyusun rencana strategis Rumah Sakit. 

c. Merumuskan kebijakan Rumah Sakit. 

d. Memdistribusikan sumber daya dan tanggung jawab pada sub bagian 

komite medik, komite keperawatan, serta bawahan lainnya. 
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e. Mengkordinir kepala bagiian dan sub bagian dalam melaksanakan 

tugasnya. 

f. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada para bawahan. 

g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan karir dan kepangkatan. 

h. Mengevaluasi hasil kegiatan Ruamh Sakit Fadhilah Secara 

keselurahan dan berkesinambungan. 

2. SPI  

SPI Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih mempunyai tugas dan wewenang 

sebagai berikut :  

Mebantuh direktur dalam melakukan kegiatan pengawasan internal 

dalam rangka menuju terwujudnya tata kelola Rumah Sakit Fadhilah. 

3. Kepala UGD 

Kepala UGD Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih mempunyai tugas dan 

wewenang sebagai berikut :  

a. Membuat program kerja dan KPI UGD. 

b. Bertanggung jawab atas unit UGD, Portir dan Supir. 

c. Mengawasi mutu pelayanan yang rama dan sigap terhadap pasien 

yang diberikan oleh para medis dan portir di UGD. 

d. Meningkatkan pengetahuan perawatan UGD. 

e. Membuat laporan pasien UGD perbulan. 

f. Membuat daftar inventaris di UGD. 
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g. Mengecek alat-alat inventaris yanga ada diUGD ambulan dan 

kendaraan operasional Rumah Sakit. 

h. Bertanggung jawan atas pelayanan memuaskan di UGD. 

4. Kepala Poli 

Kepala Poli Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih mempunyai tugas dan 

wewenang sebagai berikut :  

a. Membuat program kerja dan KPI rawat jalan. 

b. Mengawasi seluru karyawan bertugas dirawat jalan. 

c. Mengawasi pelayanan dirawat jalan. 

d. Membuat daftar inventaris dan mengecek alat-alat inventaris. 

e. Melaksanakan laporan kerja unit rawat jalan. 

f. Melaksanakan laporan penilaian karyawan. 

5. Kepala Penunjang dan Klinik Satelit 

Kepala Penunjang dan Klinik Satelit Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :  

a. Mengkordinir para penanggung jawab dan staf penunjang agar dapat 

melaksanakan tugasnya. 

b. Membagi tugas atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan bidang 

pelayanan medis dan penunjang. 

c. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan bidang pelayanan 

medis. 
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6. Kelapa Rawat Inap 

Kepala Rawat Inap Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih mempunyai tugas 

dan wewenang sebagai berikut :  

a. Bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi diruang rawat inap. 

b. Membuat laporan harian dan bulanan keparawatan. 

c. Meningkatkan pengentahuan perawat atau bidan secara langsung 

demi tercapai pelayanan Rumah Sakit. 

d. Melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pemberian 

terapi yang diberikan oleh dokter yang merawat pasien dirawat inap.  

e. Mengawasi dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pelaksanaan 

entry data pada SIM RS untuk mencegah terjadinya human  error dan 

error system. 

f. Bertanggung jawab atas alat-alat yang diruangan rawat inap  serta 

pencatatan medis kepada direktur. 

7. Kepala Farmasi dan Gudang  

Kepala Farmasi dan Gudang Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :  

a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan 

prosedur kefarmasian dan etik profesi. 

b. Melaksanakan penyediaan dan distribusi perbekalan farmasi, 

pelayanan farmasi klinik serta membuat informasi dan menjamin 

kualitas pelayanan yang berhubungan dengan penggunaan obat, hal 

ini mencangkup beberapa hal antara lain : 
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- Pembuatan obat termasuk pengemasan kembali. 

- Penyimpanan perbekalan farmasi. 

- Distribusi dan penyerahan untuk pasien rawat jalan, rawat inap 

dan klinik  satelit. 

- Penyelenggaraan pelayanan farmasi klinik yang meliputi 

penyiapan pencapuran. 

c. Melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi mengenai 

penyampaian dosis, indikasi efek samping penghitungan kadar dan 

harga obat kepada pasien. 

d. Melaksanakan pelaporan obat secara benar dan tepat. 

8. Kepala Keuangan 

Kepala Keuangan Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih mempunyai tugas 

dan wewenang sebagai berikut :  

a. Penyusunan rencana operasional diunit keuangan. 

b. Pengorganisasian sumber daya dalam palaksanaan tugas pokok dan 

fungsi unit keuangan. 

c. Penilaian terhadap  SDM dilingkungan unit keuangan. 

d. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi program dan 

kegiatan unit keuangan. 

e. Penyampaian laporan kegiatan dan hal-hal lainnya yang dianggap 

perlu. 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan 

dalam lingkup tugasnya. 
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9. Kepala HUMAS dan SDM 

Kepala Humas dan SDM Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih mempunyai 

tugas dan wewenang sebagai berikut :  

a. Merencanakan kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, 

peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya sesuai dengan strategis 

Rumah Sakit serta prosedur dan peralatan perundang-undangan yang 

berlaku. 

b. Malaksanakan kegiatan administrasi, penomoran, pendistribusian, 

pengarsipkan dan pengiriman surat-surat masuk dan keluar. 

c. Malayani dan membantu menyelesaikan keluhan-keluhan atau 

masalah-masalah yang dihadapi pasien, keluarga, pengunjung Rumah 

Sakit dan masyarakat lainnya untuk menciptakan keadaan harmonis 

dan saling pengertian. 

d. Mengandalkan kerja sama dengan Rumah Sakit  lainnya, instansi 

perusahaan, penyelenggaraan, asuransi kesehatan, lembaga lainnya 

dan perorangan dalam rangka memasarkan dan memajukan 

pelayanan Rumah Sakit. 

e. Membuat laporan hasil kegiatan sub bagian HUMAS  dan SDM 

sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan. 

10. Kepala Logistik dan RT 

Kepala Logistik dan RT Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih mempunyai 

tugas dan wewenang sebagai berikut :  
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a. Kepala sub bagian logistik dan rumah tangga mempunyai tugas 

pokok mengelola logistik dan rumah tangga Rumah Sakit Fadhilah 

Kota Prabumulih. 

b. Dalam melaksanakan tugas pokok kepalak sub bagian logistik dan 

rumah tangga mempunyai fungsi. 

- Melaksanakan kegiatan logistik dan rumah tangga agar rencana 

kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

- Menyusun rencana anggaran belanja rutin maupun pembangunan 

yang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan 

operasionalnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

- Mengontrol pembelian penggunaan serta pemeliharaan peralatan  

barang habis pakai dan lain-lainnya. 

11. Kepala Pemeliharaan Lingkungan  

Kepala Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :  

Menjaga kesehatan masyarakat dengan mengelola limbah Rumah 

Sakit sebaik mungkin supaya lingkungan penduduk di sekitar rumah sakit 

tidak tercemar oleh limbah Rumah Sakit.  
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4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1.  Prosedur Sistem Akuntansi Penerimaan Kas di Bagian Registrasi 

Pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 

  Prosedur sistem akuntansi penerimaan kas dibagian regitrasi pada 

Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih adalah sebagai berikut : 

1. Petugas registrasi menerima Pasien. 

2. Petugas registrasi mempertanyakan indentitas lengkap pasien 

meliputi KTP/SIM/Kartu pelajar. 

3. Petugas registrasi wajib mempertanyakan status pasien baru atau 

lama 

a. Jika pasien lama, petugas registrasi akan mengajukan 

pertanyaan mengenai kartu berobat pasien, mengecek data 

pasien pada SIMRS dan mengambil map status pasien yang 

diarsipkan. 

 

Gambar 4.2.1. tampilan data pasien lama diSIMRS. 
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b. Jika pasien baru, petugas registrasi memberikan formulir 

pendaftaran pasien baru kemudian melakukan entry data pasien 

pada SIMRS untuk cetak kartu berobat pasien, kemudian 

petugas registrasi mengambil map status pasien yang kosong 

dan memberikannya pada pasien untuk diisi. 

 

Gambar 4.2.2. Tampilan entry data pasien SIMRS 

 

Gambar. 4.2.3. Contoh kartu berobat Rumah Sakit 
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4. Petugas registrasi mempertanyakan keluhan pasien untuk 

mengarahkan pasien ke UGD/ Poli Umum/ Poli Spesialis. 

5. Petugas registrasi melakukan proses entry tujuan layanan kesehatan 

pasien pada SIMRS. 

 

Gambar 4.2.4. Tampilan proses entry tujuan layanan SIMRS 

6. Petugas registrasi mengantar pasien atau perwakilan pasien 

keruangan layanan yang dituju oleh pasien dan membawa map 

status pasien. 

7. Petugas registrasi menyerahkan map status pasien pada bagian 

UGD. 

8. Petugas UGD menerima map status pasien dari petugas registrasi. 
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Sumber : Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 

Gambar 4.2.5. Flowchart yang berjalan bagian registrasi  

pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 
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4.2.2. Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Rumah  

Sakit Fadhilah Prabumulih 

Prosedur sistem akuntansi penerimaan kas pada Rumah Sakit 

Fadhilah Prabumulih adalah sebagai berikut : 

1. Petugas UGD memberikan rekaman medis pasien pada perawat 

rawat inap. 

2. Petugas rawat inap menyerahkan status rekaman medis pasien 

rawat inap, keranjang obat, resep obat pulang dan sisa obat yang 

digunakan dirawat inap kepada kasir. 

3. Petugas Kasir menerima status rekaman medis dan memastikan 

keranjang obat, resep obat pulang, dan sisa obat yang digunakan 

dirawat inap sudah benar sesuai dengan status rekam medis pasien 

rawat inap. 

4. Petugas kasir menyerahkan keranjang obat kepada petugas farmasi. 

5. Petugas kasir melakukan verifikasi berdasarkan Medical Supply 

keSIMRS/Billing. 

 

Gambar 4.2.6. Tampilan verifikasi data pasien  SIMRS 
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6. Petugas kasir melakukan print billing. 

7. Petugas kasir melakukan konfirmasi ke pasien bahwa billing sudah 

selesai, petugas kasir mencetak 2 rangkap kwitansi rawat inap, 1 

rangkap berwarna putih untuk pasien  dan 1 rangkap berwarna 

merah jambu untuk kepala keuangan. pasien atau keluarga dapat 

melakukan pembayaran. 

8. Pasien rawat inap melakukan pembayaran pada petugas kasir. 

9. Petugas kasir melakukan identifikasi kembali nama, alamat dan 

ruangan SIMRS. 

 

Gambar 4.2.7. Tampilan indentifikasi data pasien SIMRS 

10. Petugas kasir menyerahkan rangkap kwintansi putih yang telah 

ditandatangai kepada pasien rawat inap dan petugas kasir 

mempersilahkan pasien untuk mengambil obat kepetugas farmasi. 

11. Petugas farmasi memberikan resep obat dan obat pasien rawat inap. 
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12. Petugas kasir membuat, melaporkan , memberikan rincian 

penerimaan kas pasien rawat inap, uang dan 1 rangkap kwitansi 

rawat inap merah jambu kas setiap hari kepada kepala keuangan. 

13. Kepala keuangan menerima, mengecek rincian penerimaan kas 

pasien rawat inap, uang dan 1 rangkap kwintansi rawat inap merah 

jambu dari petugas kasir. 

14. Kepala keuangan mengarsipkan 1 rangkap kwintansi rawat inap 

merah jambu dan menyimpan uang dari petugas kasir. 
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Sumber : Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 

Gambar 4.2.8. Flowchart yang berjalan  

pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 
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Sumber : Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 

Gambar 4.2.9. Flowchart yang berjalan lanjutan  

pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 
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4.2.3. Fungsi Terkait Pada Sistem Akutansi Penerimaan Kas Pada 

Rumah  Sakit Fadhilah Prabumulih 

Fungsi–fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan 

kas pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih adalah sebagai berikut 

1. Petugas  Registrasi bertugas mengecek identitas pasien, 

memberikan formulir pendaftaran bagi pasien dan mencetak kartu 

berobat  bagi pasien baru, serta memberikan map status untuk 

pelayanan perawatan pasien. 

2. Petugas UGD bertugas menyiapkan rekaman medis hasil 

pemeriksaan pasien. 

3. Petugas rawat inap bertugas memberikan status rekaman medis 

pasien rawat inap, keranjang obat, resep obat pulang dan sisa obat 

yang digunakan dirawat inap kepada petugas kasir. 

4. Petugas kasir bertugas memverifikasi berdasarkan Medical Supply 

keSIMRS/Billing, membuat rincian penerimaan kas atas pasien 

rawat inap, serta mencetak 2 rangkap kwitansi rawat inap putih 

untuk pasien dan merah jambu untuk bagian keuangan. 

5. Petugas farmasi bertugas memberikan resep obat dan obat kepada 

pasien rawat inap. 

6. Kepala keuangan bertugas mengarsipkan 1 rangkap kwintansi 

rawat inap merah jambu dan menyimpan uang dari petugas kasir. 

Berdasarkan analisis pada fungsi yang terkait pada sistem informasi 

akuntansi penerimaan kas pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 
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terlihat bahwa secara langsung prosedur pembentuk sistem 

penerimaan kas sudah berjalan sesuai dengan prosedur, terlihat telah 

ada pembagian fungsi pada setiap kegiatan sehingga mengurangi 

terjadinya kesalahan serta pengendalian internal telah berjalan dengan 

baik. 

4.2.4. Dokumen Terkait Pada Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pada 

Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 

Dokumen-dokumen yang terkait dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih adalah 

sebagai berikut:  

1. Formulir pendaftaran, yaitu formulir registrasi untuk pasien baru 

untuk pembuatan kartu berobat. 

2. Status map, yaitu dokumen-dokumen yang digunakan untuk 

pesyaratan pelayanan perawatan rawat jalan dan rawat inap pasien. 

3. Resep obat, yaitu formulir yang digunakan untuk mencatat jenis-

jenis yang diperlukan pasien. 

4. Kwitansi rawat inap, yaitu formulir yang digunakan sebagai bukti 

bahwa pembayaran atas perawatan pasien rawat inap telah lunas 

dibayar. 

Berdasarkan analisis pada dokumen yang terkait digunakan pada 

sistem informasi akuntansi penerimaan kas Rumah Sakit Fadhilah 

Prabumulih terlihat bahawa dokumen yang digunakan telah lengkap 

dan sesuai. Seperti adanya 1 rangkap kwintansi rawat inap yang 



48 
 

 

diberikan pada pasien sebagai bukti pembayaran telah lunas dilakukan 

pasien pada petugas kasir. Telah sesuainya dokumen tersebut 

memudahkan proses pada prosedur penerimaan kas  dan mengurangi 

adanya penyelewengan keuangan Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih.  

4.2.5. Menganalisis Upaya Peningkatan Pengendalian Intren Terhadap 

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Fadhilah 

Prabumulih 

Berdasarkan hasil pengamatan dari Prosedur Penerimaan Kas 

Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih maka penulis membuat beberapa 

evaluasi sebagai berikut : 

1. Setruktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 

fungsional kepada unit-unit organisasi 

Bentuk struktur organisasi Rumah Sakit Fadhilah adalah 

bentuk struktur organisasi garis. Hal ini dapat kita lihat pada 

gambar 4.1 dihalaman  30, dimana garis wewenang yang langsung 

dari atasan sampai kebawah. Hubungan antara atasan dan bawahan 

bersifat langsung memimpin susai dengan wewenang atasan 

terhadap bawahan, sebaliknya bawahan bertanggung jawab 

langsung untuk melaporkan kegiatan keatasan. Struktur organisasi 

di Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih telah memisahkan fungsi 

dan tanggung jawab setiap unit-unit organisasi. Dari struktur 

organisasi yang digunakan oleh Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 
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maka dapat dilihat tanggung jawab dan wewenang masing-masing 

bagian. 

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

Pengendalian intern untuk sistem otorisasi adalah semua 

transaksi yang terjadi sudah diotorisasi oleh pejabat yang 

berwenang. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang 

dijalankan di Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih sudah cukup baik. 

Dalam Rumah Sakit ini setiap transaksi terjadi atas dasar otorisasi 

dari bagian yang berwenang untuk menyetujui terjadinya transaksi 

tersebut. Penerimaan pasien sudah diotorisasi oleh bagian 

registrasi dengan membuatkan kartu berobat, begitu juga proses 

penyerahan kwitansi pada pasien sudah diotorisasi oleh kasir 

dengan menanda tangani kwitansi bagi kasir yang bertugas pada 

saat terjadi transaksi  dan menambahkan cap Rumah Sakit 

Fadhilah sebagai tanda sudah terjadinya transaksi pelunasan biaya 

oleh pasien.  Tetapi terdapat kelemahan dalam otorisasi Rumah 

Sakit yaitu otorisasi penerimaan kas Rumah Sakit dilakukan oleh 

kepala keuangan yang melakukan rangkap fungsi sebagai 

administrasi keuangan dan sebagai bendahara penerimaan kas 

seharusnya tugas kepala keuangan hanya melakukan pengawasan 

penerimaan supaya kedepannya membantu keuangan rumah sakit 

akan lebih terkendali. 
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Gambar 4.2.10. Contoh kuitansi Rumah Sakit Fadhilah  

3. Praktik yang sehat dalam menjalankan tugas 

Pembagian tanggung jawab yang fungsional dan sistem 

wewenang prosedur pecatatan yang telah ditetapkan tidak akan 

terlaksana jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik 

yang sehat seperti, setiap fungsi yang berkaitan langsung dengan 

pasien ditangani oleh tenaga medis yang sesuai keahliannya 

seperti syarat Rumah Sakit kelas D, tersedianya tenaga medis 

dokter umum, dokter gigi, dokter anak dan dokter spesialis dasar. 

Penerimaan rumah sakit juga menggunakan system coordination 

of benefit (COB) oleh beberapa perusahaan seperti : PT. Trubaya, 

PT. Absolut dan lain-lain. Kegiatan Unit Gawat Darurat Rumah 

Sakit memberikan pelayanan resusitasi, pelayanan bedah 

(surgikal), pelayanan non bedah (medikal) dan pediatrik meliputi 

kegiatan, melakukan pelayanan kasus tidak gawat darurat melalui 
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pelayanan poliklinik 24 jam. Rumah Sakit malakukan menyetoran 

uang penerimaan kas dua minggu sekali sesuai dengan penerimaan 

Rumah Sakit. Hal ini ditunjukan untuk menghindari adanya 

penggelapan uang Rumah Sakit. 

4. Karyawan yang kompeten 

Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih telah memiliki 

pengendalian internal yang cukup baik terhadap karyawan. Rumah 

Sakit memiliki tenaga medis yang sesuai keahliannya berdasarkan 

syarat-syarat Rumah Sakit kelas D, serta memiliki karyawan yang 

kompeten mempunyai keahlian sesuai dengan tuntunan tanggung 

jawab masing-masing, seperti bagian medis setiap pasien terkait 

ditangani langsung oleh poliklinik bersangkutan dengan Dokter 

sudah memiliki sertifikat ATLS dan ACSL (pelatihan khusus 

untuk para medis), hal itu adaya poli umum, poli gigi, poli mata, 

poli anak dan spesialis mata. Begitu juga bagian keuangan Rumah 

Sakit telah memiliki karyawan bagian keuangan berdasarkan 

pendidikannya sehingga pengendalian internal dapat berjalan 

dengan baik. Namun masih terdapat kekuranggan dibagian 

keuangan seperti kurangnya staf keuangan sehingga bagian 

keuangan harus melakukan rangkap fungsi. 
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4.2.6. Rekomendasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada 

Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap prosedur penerimaan kas 

pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih maka penulis membuat 

beberapa evaluasi sebagai berikut : 

Penulis melakukan rekomendasi pada prosedur penerimaan kas 

Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih, selain itu penulis menambahkan 

staf keuangan sebagai bendahara keuangan untuk memisahkan dan 

mengurangi tugas bagian keuangan.  

1. Staf administrasi keuangan bertugas menyetor uang ke bank, 

melakukan penagihan penerimaan kas serta memberikan bukti 

setoran dan bukti transfer kebendahara Rumah Sakit. 

2. Bendahara Rumah Sakit bertugas membuat laporan penerimaan 

kas, mencatat mengendalikan masuk dan keluarnya keuangan 

Rumah Sakit. 

Makan dari itu prosedur penerimaan kas Rumah Sakit Fadhilah 

Prabumulih yang direkomendasikan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Petugas UGD memberikan rekaman medis pasien pada perawat 

rawat inap. 

2. Petugas rawat inap menyerahkan status rekaman medis pasien 

rawat inap, keranjang obat, resep obat pulang dan sisa obat yang 

digunakan dirawat inap kepada kasir. 
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3. Petugas Kasir menerima status rekaman medis dan memastikan 

keranjang obat, resep obat pulang, dan sisa obat yang digunakan 

dirawat inap sudah benar sesuai dengan status rekam medis pasien 

rawat inap. 

4. Petugas kasir menyerahkan resep obat kepada petugas farmasi. 

5. Petugas kasir melakukan verifikasi berdasarkan Medical Supply 

keSIMRS/Billing. 

6. Petugas kasir melakukan print billing. 

7. Petugas kasir melakukan konfirmasi ke pasien bahwa billing sudah 

selesai, petugas kasir mencetak tiga rangkap kwitansi rawat inap.  

1 rangkap kwitansi berwarna putih untuk pasien, 1 rangkap 

kwitansi berwarna merah jambu  untuk bagian keuangan dan 1 

rangkap kwitansi berwarna kuning untuk bagian bendahara Rumah 

Sakit. pasien atau keluarga dapat melakukan pembayaran. 

8. Pasien rawat inap melakukan pembayaran pada petugas kasir. 

9. Petugas kasir melakukan identifikasi kembali nama, alamat dan 

ruangan SIMRS. 

10. Petugas kasir menyerahkan 1 rangkap kwintansi rawat inap putih 

yang telah ditandatangai kepada pasien rawat inap dan petugas 

kasir mempersilahkan pasien untuk mengambil obat kepetugas 

farmasi. 

11. Petugas farmasi memberikan resep obat dan obat pasien rawat 

inap. 
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12. Petugas kasir membuat, melaporkan , memberikan rincian 

penerimaan kas pasien rawat inap, uang dan 1 rangkap kwitansi 

rawat inap berwarna maerah jambu dan 1 rangkap kwintansi rawat 

inap kuning untuk bandahara Rumah Sakit setiap hari kepada staf 

administrasi keuangan. 

13. Staf administrasi keuangan menerima, memeriksa rincian 

penerimaan kas pasien rawat inap, uang, serta 1 rangkap kwintansi 

rawat inap merah jambu dan 1 rangkap kwintansi rawat inap  

kuning dari petugas kasir. 

14. Staf administrasi keuangan mengarsipkan 1 rangkap kwintansi 

rawat inap merah jambu, memberikan  uang dan 1 rangkap 

kwitansi rawat inap kuning pada bendahara Rumah Sakit. 

15. Bendahara Rumah Sakit memeriksa uang dan mengarsipkan 1 

rangkap kwitansi rawat inap kuning, kemudian  uang  diberikan  

pada staf  keuangan untuk disetorkan. 

16. Staf administrasi keuangan menyetor uang dan memberikan bukti 

setoran pada bendahara rumah sakit. 

17. Bendahara menerima bukti setoran dan mengarsipkan bukti 

setoran. 

18. Bendahara keuangan membuat laporan penerimaan kas Rumah 

Sakit.  
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Sumber : Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 

Gambar 4.2.13. Flowchart Rekomendasi  

pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 
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Sumber : Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih 

Gambar 4.2.14. Flowchart Rekomendasi 

  Lanjutan  pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih.  
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4.2.7. Analisis Kaitan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dan 

Pengendalian intern Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih  

Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa sistem pengendalian 

intern di Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih bisa tercapai dengan pola 

sistem informasi akuntansi yang baik, hal tersebut ditandai dengan 

transaksi yang dicatat sah dan dipostingan dengan benar, transaksi 

melalui otoritas yang jelas dari bagian yang berwenang, kelengkapan 

dokumen dari setiap transaksi dicatat dengan baik dan penilaian yang 

tepat dalam taransaksi. Selain itu penelitian ini menunjukan hasil 

bahwa Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih memiliki sistem informasi 

yang cukup baik sehingga efektifitas pengendalian intern bisa 

tercapai, menggunakan unsur-unsur dalam sistem informasi akuntansi 

sudah diterapkan oleh Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih seperti 

prosedur yang sesuai dengan ketentuan, dokumen yang lengkap dan 

fungsi-fungsi yang terlibat dalam proses penerimaan kas sudah 

melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing.  

Namun ada baiknya penulis menyarankan adanya penambahan 

staf sebagai bendahara penerimaan dan pengeluaran agar tidak terjadi 

rangkap fungsi dan penumpukan tugas oleh kepalak keuangan, 

sehingga dapat terlihat lebih jelas atau lebih detail pemisahan fungsi 

bendahara  dan fungsi staf administrasi keuangan. Funsi staf  

administrasi keuangan bertugas menyetor, melakukan penagihan dan 

menyiapkan dokumen-dokumen bukti penerimaan kas dan fungsi 
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bendahara pada dasarnya memiliki peran untuk menyimpan uang 

Rumah sakit,  mencatat dan mengelompokan seluruh transaksi  untuk 

menghasilkan  laporan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan 

tepat dan akurat. 

 Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan objek 

penelitian dan hasil penelitian penulis adalah penelitian Bimantara, 

dkk (2017) dengan judul Analisis Pengendalian Intern Dalam Sistem 

Akuntansi Penerimaan Kas Pelayanan Rawat Inap Dan Rawat Jalan 

Pasien Umum (Studi Pada Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro) Yang 

menyatakan hasil penelitian pengendalian intern pada system 

akuntansi penerimaan kas Rumah Sakit Ibnu Sina sudah cukup baik, 

tetapi masih ada beberapa kelemahan seperti kurangnya loket, 

kertelambatan pada pembuatan laporan keuangan. Kemudian  

penelitian Saifudin (2017) dengan judul Sistem Informasi Akuntansi 

Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian 

Internal Atas Pendapatan Pada Rsup Dr. Kariadi Semarang. 

Menyatakan hasil penelitian menunjukan bahwa setelah menganalisa 

sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas pada RSUP Dr. 

Kariadi Semarang sudah memadai dan berperan secara efektif dan 

efisien dalam meningkatkan pengendalian internal pada pendapatan. 

Namun masih perlu diperhatikan untuk penilaian resiko dan 

pengawasan dengan membentuk tim auditor untuk keseluruhan rumah 

sakit.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan pebahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa  

pelaksaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas Rumah Sakit Fadhilah 

Prabumulih sudah cukup baik, namun masih saja ditemukan kelemahan 

pengendalian intern pada sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas 

pelayan rawat inapRumah Sakit Fadhilah Prabumullih yaitu : pembayaran 

dari pasien umum rawat inap masih terdapat pembayan secara manual, dalam 

proses pencatatan masih terjadi keterlambatan dalam membuat laporan 

keuangan dikarenakan keterlambatan pembayaran piutang atas pelayanan 

pasien dari perusahaan, struktur organisasi sudah cukup baik, namun dalam 

praktinya masih belum sesuai dengan struktur yang ada karena adanya 

beberapa fungsi yang rangkap tugas seperti rangkap tugas oleh kepala 

keuangan, kemudian bagian non medis seperti staf keuangan  tidak memiliki 

latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka 

penulis ingin  memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi Rumah 

Saki Fadhilah Prabumulih yaitu sebagai berikut : Disarankan meningkatkan 

sistem pengendalian intern dengan melakukan pemisahan tugas bagian 

keuangan , dengan cara membagi fungsi-fungsi staf administrasi keuangan 
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dan bendahara Rumah Sakit supaya berjalan dengan efektif, untuk 

menghindari rangkap tugas oleh kepala keuangan.
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