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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu bagian 

yang penting dari pembangunan nasional. Tujuan utama dari pembangunan 

di bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat, dengan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih luas, 

merata dan dapat terjangkau, baik oleh masyarakat perkotaan dan pedesaan. 

Dengan derajat kesehatan yang tinggi, akan dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia itu sendiri. 

 Dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang tentang 

Rumah Sakit. Pemerintah menyatakan secara lugas bahwa Rumah Sakit 

adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik 

tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan 

kesehatan, kemajuan tekhnologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan 

terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya. 

Melihat betapa banyak masyarakat di Indonesia yang belum mampu 

untuk membiayai pengobatan di Rumah Sakit maka pemerintah 

memberikan kompensasi dan program kesejahteraan yang diselenggarakan 

untuk rakyatnya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 40 tahun
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2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. dan berdasarkan UU N0. 24 

tahun 2011, kini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terbagi menjadi 2 

lembaga besar, yaitu BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Semua 

penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola 

oleh BPJS termasuk orang asing yeng telah bekerja paling singakt 6 bulan 

di Indonesia dan telah membayar iuran. Kesertaan BPJS kesehatan bersifat 

wajib. Meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan Kesehatan 

lain. 

 Terdapat pandangan menarik dari adanya BPJS bahwa dari sudut 

pandang ekonomi, pendapatan rumah sakit meningkat dengan banyaknya 

jumlah pasien BPJS kesehatan yang berobat. Keberhasilan mengelola 

jaminan kesehatan ini tentunya tergantung dari manajemen Rumah Sakit, 

karena harus ada keterbukaan dan transparasi dengan petugas Rumah sakit 

sehingga petugas Rumah Sakit dapat bekerja dengan giat dalam 

memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan ramah bagi setiap 

pasien baik itu peserta BPJS kesehatan maupun bukan. 

 Dalam mewujudkan tujuan pelayanan kesehatan tersebut, rumah 

sakit merupakan salah satu sarana yang dapat menunjang pembangunan 

kesehatan. Adapun pelayanan jasa kesehatan yang disediakan rumah sakit 

antara lain dalam bentuk pemeriksaan, perawatan, pengobatan, tindakan 

medis maupun tindakan diagnostic lainnya yang dibutuhkan oleh pasien. 

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit harus ditunjang pula 
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dengan kualitas dan kesediaan dari sumber daya yang memadai, yaitu 

sumber daya manusia, sumber daya modal, dan penggunaan teknologi. 

 Dalam sistem penerimaan dan pengeluaran kas diperlukan adanya 

prosedur yang baik yang nantinya akan sesuai dengan kebijakan manajemen 

yang telah ditetapkan. Penerimaan yang dilakukan diluar prosedur yang 

telah ditentukan, akan memungkinkan terjadinya penyelewengan, 

pencurian, dan penggelapan kas yang dilakukan perusahaan, maka akan 

semakin dapat dipercaya besarnya akun kas yang dilaporkan pada laporan 

keuangan perusahaan tersebut. Disamping itu dengan penetapan prosedur 

pengelolaan kas yang baik, maka kemungkinan tingkat penyelewengan dan 

penggelapan kas akan mudah ditelusuri. 

 Pengelolaan kas yang diperoleh atas jasa rawat jalan dan rawat inap 

merupakan bagian yang penting dan sangat rawan, sehingga perlu dirancang 

suatu sistem penerimaan kas rawat jalan dan rawat inap yang terdiri dari 

prosedur-prosedur seperti prosedur jasa rawat jalan, prosedur jasa rawat 

inap yang dilakukan dan prosedur balas jasa yang didapat dari kedua sistem 

rawat jalan dan rawat inap tersebut, sehingga efektifitas prosedur perolehan 

pendapatan dapat terjamin, oleh karena itu pengendalian terhadap prosedur 

ini merupakan hal yang sangat penting bagi rumah sakit, karena pendapatan 

itu merupakan sumber dana utama yang harus dicapai dalam tujuan 

perusahaan. Salah satu tujuan rumah sakit yaitu merancang sistem 

penerimaan dan pengeluaran kas yang berguna untuk meningkatkan 

pengendalian internal. Demikian pula dengan sistem penerimaan kas rawat 
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jalan dan rawat inap hendaknya dapat menunjang pengendalian internal 

pada rumah sakit, sehingga diperoleh informasi yang tepat, terpercaya, dan 

tepat waktu, yang dapat membantu rumah sakit dalam mencapai tujuan 

pengendalian internal tersebut. 

 Objek dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah 

Martodirdjo. Pada pihak rumah sakit bagian keuangan menyatakan bahwa 

dalam sistem pencatatannya masih dilakukan secara manual. Hal ini yang 

akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan. 

  Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas Pada RSUD  dr. H. Slamet Martodirjo Pamekasan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan oleh penulis 

diatas maka rumusan masalah yang didapat adalah : 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran 

kas pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan ? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 

pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan sudah berjalan 

efektif ? 
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C. Batasan Masalah 

 Pembahasan yang dikaitkan dengan judul diatas sangat luas, 

sehingga tidak mungkin dari setiap permasalahan-permasalahan yang ada 

dapat terselesaikan semua. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan 

masalah guna menghindari kesalapahaman sehingga menimbulkan 

penafsiran yang berbeda-beda yang akan mengakibatkan penyimpangan 

judul diatas. Berdasarkan latar belakang diatas serta guna mempermudah 

masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu : ruang lingkup pembahasan dibatasi pada sistem 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas makan tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengkaji sistem informasi akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo 

Pamekasan. 

2. Untuk menganalisis apakah sistem informasi akuntansi penerimaan 

dan pengeluaran kas pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo 

Pamekasan sudah berjalan efektif. 

 

E. Manfaat Penelitian 

  Dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi yang valid dan akurat, 

perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelolahan perusahaan, pengawasan 
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intern, mengoptimalkan dalam penggunaan uang perusahaan serta 

memberikan pertimbangan dalam meningkatkan efisiensi kerja. 

 

 

 

 


