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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi yang terjadi saat ini, adanya sistem informasi 

sangat penting bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan. Dengan adanya 

sistem informasi yang baik, maka akan membantu proses kinerja 

perusahaan agar dapat mewujudkan tujuan yang akan di capai. Selain itu, 

dengan adanya sistem informasi yang baik dapat menjadi pedoman bagi 

manager atau pimpinan direksi dalam pengambilan keputusan dan 

memperoleh hasil sesuai dengan misinya.  

Bodnar dan Hopwood mengatakan, kecurangan merupakan masalah 

yang serius. Dari survey yang dilakukan oleh KPMG Peat Marwick pada 

2000 perusahaan terbesar di Amerika. Perusahaan diminta untuk 

menjawab pernyataan terkait dengan kesadaran akan kecurangan persepsi 

mengenai kecurangan bisnis di Amerika, instansi yang spesifik dari suatu 

kecurangan, prosedur untuk mencegah kecurangan dan tingkat kerentanan 

terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan. Hasil survey menunjukkan 

bahwa kecurangan merupakan masalah yang penting bagi bisnis. Lebih 

dari 75% dari total 330 responden mengalami kecurangan pada tahun 

terakhir. 

Lebih dari separuh responden (58%) mengalami lima peristiwa 

kecurangan, diantaranya 25% mengahadapi lebih dari 21 kasus 

kecurangan. Tiga jenis kecurangan yang paling mahal adalah pelanggaran 
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rahasia paten, kecurangan kartu kredit dan laporan keuangan palsu. 

Masing-masing kasus dari tiga kasus tersebut melibatkan kerugian lebih 

dari $1 juta. Pada sebagian besar kasus, kecurangan ditemukan melalui 

pengendalian internal (Tandri dkk, 2015). 

Pengendalian internal (internal control) didefinisikan sebagai suatu 

proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi 

informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu 

tujuan atau objek tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara 

mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia 

berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) 

dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin 

dan lahan) maupun tidak (seperti reputasi atau hak kelayakan intelektual 

seperti merek dagang) (Sari, 2013). 

Pengendalian internal yang baik terhadap pendapatan sangat 

diperlukan, dimana manajemen menetapkan tanggung jawab secara jelas 

dan tiap orang memilki tanggung jawab untuk tugas yang diberikan. 

Pengendalian internal yang baik terhadap pendapatan juga memerlukan 

prosedur yang memadai agar pendapatan yang diperoleh dapat dikelola 

dengan sebaik-baiknya. 

Pendapatan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) diartikan sebagai arus masuk bruto yang timbul akibat aktivitas 

perusahaan selama suatu periode bila arus kas masuk tersebut 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi  
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penanaman modal. Di lingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia 

(Nordiawan, 2007). 

Pengelolaan pendapatan adalah proses mengelola pendapatan yang 

bersumber dari kegiatan-kegiatan yang ada meliputi pelaksanaan, 

pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan. 

Pada penelitian yang menganalisis pengendalian internal penerimaan 

kas telah dibuktikan oleh Pakadang (2013) di Tomohon. Membuktikan 

bahwa penerapan pengendalian internal penerimaan kas pada Rumah sakit 

Gunung Maria baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu 

diperbaiki. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan Sari (2013) di 

Manado. Membuktikan bahwa pengendalian internal terhadap penerimaan 

kas telah berjalan memadai (cukup), namun masih ada kecurangan yang 

dilakukan para karyawan untuk mencuri kas. 

Rumah sakit adalah salah satu tempat penyelenggaraan kegiatan 

yang dimanfaatkan untuk memberikan jasa pelayanan medis yang 

dibutuhkan bagi setiap pasien. Rumah sakit merupakan suatu organisasi 

yang unik, maka dari itu sistem pengendalian internal harus mampu 

mengakomodasi keunikan tersebut karena rumah sakit merupakan 

organisasi dengan produknya adalah jasa pelayanan yang berhubungan 

dengan kesehatan manusia, sehingga harus ada tanggung jawab moral 

serius dari pihak organisasi untuk memberikan pelayanan secara maksimal 

kepada pasien (Tandri, dkk. 2015) 
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Rumah sakit jiwa “Mutiara Sukma” Mataram merupakan salah satu 

instansi yang memberikan pelayanan kesehatan bagi  masyarakat sehingga 

dapat dikategorikan sebagai suatu badan usaha  yang bergerak pada sektor 

publik. Penerimaan kas yang diterima oleh RSJ “Mutiara Sukma” berasal 

dari rawat inap, rawat jalan dan penjualan obat-obatan. Pengelolaan 

pendapatan yang diperoleh harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar 

dapat menunjang pelayanan pada rumah sakit jiwa “mutiara sukma” 

Mataram. 

Berdasarkan PP No. 23 tahun 2005, permendagri  No. 61 tahun 2007 

yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada badan layanan umum 

(BLU) dan peraturan gubernur Nusa Tenggara Barat no 56 tahun 2011 

tentang status pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah 

(PPK-BLUD) pada rumah sakit jiwa “Mutiara Sukma” Mataram 

ditetapkan sebagai rumah sakit dengan pola pengelolaan keuangannya 

tidak melakukan penyetoran ke kas pemerintah daerah. 

Dari informasi tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat 

permasalahan yang ada di rumah sakit jiwa “Mutiara Sukma” Mataram. 

Pada proses penerimaan kas terjadi beberapa kendala yang ada di rumah 

sakit jiwa “Mutiara Sukma” Mataram, yaitu pasien yang melarikan diri 

pada proses pemulihan sehingga pihak keluarga tidak mau membayar 

pengobatan di rumah sakit, adanya pasien yang tidak mampu dan tidak 

terdaftar sebagai perserta BPJS dan pasien gelandang yang tidak memiliki 

keluarga dan harus mengalami perawatan dari rumah sakit. Bukan berarti 
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dari pihak rumah sakit tidak melakukan tindakan. Pihak rumah sakit 

memberikan surat pemberitahuan kepada pihak keluarga untuk melakukan 

pembayaran. Rumah sakit juga menerima pasien yang menggunakan 

BPJS, akan tetapi proses klaim dari pihak BPJS memerlukan waktu yang 

cukup lama. 

Dengan adanya kasus seperti yang dijelaskan diatas tentu 

mempengaruhi pendapatan yang ada di rumah sakit jiwa “Mutiara Sukma” 

Mataram yang dimana sejak tahun 2012 telah menetapkan BLUD. Sejak 

adanya BLUD tersebut pendapatan yang diperoleh oleh rumah sakit jiwa 

dikelola sendiri untuk membiayai kegiatan yang ada di rumah sakit jiwa 

“Mutiara Sukma” Mataram. 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian yang akan dilakukan 

dengan judul ”Analisis Pengendalian Internal Pengelolaan Pendapatan 

Pada Rumah Sakit Jiwa “Mutiara Sukma” Mataram.” 

B. Rumusan Masalah 

 Maka pokok permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengendalian internal pengelolaan pendapatan pada rumah 

sakit jiwa “mutiara sukma” Mataram ? 

2. Apakah pengendalian internal pengelolaan pendapatan pada rumah sakit 

jiwa “mutiara sukma” Mataram sudah efektif dan efesien ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 
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1. Untuk menganalisis pengendalian internal atas pengelolaan pendapatan 

pada  rumah sakit jiwa “Mutiara Sukma” Mataram. 

2. Untuk menilai pengendalian internal pengelolaan pendapatan pada rumah 

sakit jiwa “mutiara sukma” Mataram telah dilakukan secara efektif dan 

efesien. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi rumah sakit 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

rumah sakit jiwa “mutiara sukma” mataram dalam melaksanakan 

pengendalian internal terhadap pengelolaan pendapatan. Dapat 

memperbaiki sistem pengendalian internal yang dirasa kurang, dan 

meningkatkan sistem pengendalian intern yang sudah baik agar 

pengelolaan pendapatan dapat  digunakan dengan sebaik-baiknya. 

2. Bagi akademisi 

Secara akademis diaharapkan penelitian ini memberikan manfaat 

berupa pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya 

peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem 

pengendalian internal. 


