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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tujuan didirikan rumah sakit ialah 

memenuhi kebutuhan pasiennya dengan memberikan pelayanan kesehatan dalam 

bentuk pemeriksaan, perawatan, tindakan medis dan tindakkan diagnosa lainnya. 

     Rumah sakit dituntut untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja secara 

profesional dengan tidak mengabaikan misi sosial, mengingat rumah sakit juga 

harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis antara lain: efisiensi diri 

dalam (organisasi, manajemen, keuangan serta SDM) serta harus mampu 

mengambil keputusan secara tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, berdasarkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor (836/MENKES/SK/VI/2005). 

Pendapatan yang diperoleh dari jasa pelayanan yang diberikan 

merupakan bagian penting untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang 

bertujuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan rumah sakit. Pendapatan 

dan pengeluaran kas yang terdapat pada rumah sakit memerlukan penanganan 

khusus, terutama dalam administrasinya karena pada prinsipnya kas merupakan 

aktiva lancar yang mempunyai sifat paling liquid dan mudah dipindah tangankan 

(Yusuf, 2001:1). Oleh sebab itu perlu adanya sistem informasi akuntansi yang 

memadai dalam pelaksanaan kegiatan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas 

pada rumah sakit. 
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Menurut Wilkinson, dkk (2000,7) sistem informasi akuntansi adalah 

kesatuan struktur-struktur dalam suatu entitas, seperti perusahaan bisnis yang 

memperkerjakan sumber-sumber daya fisik dan komponen lain untuk 

mentransformasikan data ekonomi menjadi informasi akuntansi yang terstruktur 

yaitu tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya. Pelaksanaan kegiatan rumah sakit 

khususnya penerimaan dan pengeluaran kas perlu dilakukan sesuai prosedur yang 

telah ditentukan apabila penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan diluar 

prosedur yang telah ditentukan, akan memungkinkan terjadinya penyelewengan, 

pencurian dan penggelapan kas. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik prosedur 

penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan memungkinkan 

tingkat penyelewengan dan penggelapan mudah ditelusuri serta dapat dipercaya 

besarnya akun kas yang dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan tersebut. 

Menurut penelitian Mamahit dkk (2014) Sistem Informasi Akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas yang memadai karena terdapat pemisahan fungsi 

yang jelas antara fungsi operasional, fungsi penerimaan, fungsi pengeluaran dan 

penyimpangan serta fungsi pencatatan dan pelaporan. Dayani (2013) menyatakan 

bahwa penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang baik adalah 

dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh bagian yang terkait. Pradiptasari (2010) menyatakan 

bahwa catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi  

penerimaan kas menjamin bahwa semua transaksi yang terjadi dicatat 

sebagaimana mestinya dan didukung oleh dokumen pendukung yang telah 

diotorisasi oleh pihak berwenang. 
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Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu 

rumah sakit yang menyediakan pelayan kesehatan komprehensif kepada 

masyarakat dengan mutu tinggi, aman dan efektif. Rumah Sakit Muhammadiyah 

Malang mulai dibangun pada tahun 2009. Proses pembangunannya dilaksanakan 

setelah mendapatkan ijin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten 

Malang melalui unit pelayanan terpadu perizinan Nomor: 

180/05989/IMB/421.302/2009.  Pada bulan Oktober 2012 RS UMM mendapatkan 

izin mendirikan Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan 

Nomor: 503.1/83/421.103/2012. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2013 RS 

Universitas Muhammadiyah Malang mendapatkan Ijin Operasional Rumah Sakit 

Sementara dengan Nomor: 180/0006/IORS/421.302/2013. 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang diresmikan pada 

tanggal 17 Agustus 2013 bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia 

yang ke 68. Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang resmi beroperasi 

pada tahun 2013, hal tersebut membuat peneliti ingin mengamati ataupun meneliti 

tentang gambaran Sistem informasi Akuntansi yang ada pada Rumah Sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang karena belum ada penelitian tentang sistem 

informasi akuntansi yang ada pada Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulisan membahas 

masalah Analisis Sistem Informasi Akuntansi terhadap Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas Pada Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran 

kas jika dilihat dari input, proses dan outputnya pada Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang ? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas sesuai 

dengan pengendalian internal ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

sebagai berikut : 

1.  Untuk mengetahui pelaksanaan tentang sistem informasi akuntansi penerimaan 

dan pengeluaran kas jika dilihat dari input, proses dan outputnya serta 

pengendalian internal yang diterapkan. 

2. Untuk mengevaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran 

kas sesuai dengan pengendalian internal. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan akan memberikan 

manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain:  

1. Dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi manajemen dalam mengelola 

Rumah Sakit, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menganalisis 

seberapa penting pengaruh sistem informasi akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas. Serta dapat menunjang pengendalian internal yang efektif. 
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2. Diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi

bagi pihak-pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung tertarik

pada masalah yang diteliti penulis untuk kemudian dilakukan penelitian lebih

lanjut.


