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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam pembangunan bidang kesehatan diera teknologi dan informasi peran 

pemerintah dibidang kesehatan sangat penting sekali. Tujuan utama dari 

pembangunan 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 (Halim, 2009). 

 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 diagnostik 

lainnya yang dibutuhkan oleh pasien. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah 

sakit harus ditunjang pula dengan kualitas dan kesediaan dari sumber daya yang 

memadai, yaitu sumber daya manusia, sumber daya modal, dan penggunaan teknologi 

(Halim, 2009). 

 Rumah sakit merupakan organisasi yang jenis usahanya tidak berorientasi 

pada perolehan laba secara maksimal, namun untuk menjaga kelangsungan hidupnya 

dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, maka rumah sakit tidak dapat 

terlepasakan kebutuhan dana. Kebutuhan dana tersebut antara lain dipenuhi dari 
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pendapatan yang diperoleh melalui pelayanan jasa rawat jalan dan jasa rawat inap 

(Halim, 2009). 

 Pendapatan yang diperoleh atas jasa rawat jalan dan rawat inap merupakan 

bagian yang penting dan sangat rawan, sehingga perlu dirancang suatu sistem rawat 

jalan dan rawat inap yang terdiri dari prosedur-prosedur seperti prosedur jasa rawat 

jalan, prosedur jasa rawat inap dan prosedur  jasa pemeriksaan diagnostik, sehingga 

efektivitas prosedur perolehan pendapatan dapat terjamin.Pengendalian terhadap 

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

itu merupakan sumber dana utama dalam membiayai kelangsungan hidup rumah sakit 

(Ndaru,2009). 

 Rumah Sakit  Bhayangkara Hasta Brata  Batu yang beralamat di Jalan R.A. 

Kartini No. 1 Batu - Jawa Timur, merupakan salah satu dari 6 rumah sakit yang ada 

di Kota Batu.  Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata  Batu cukup strategis karena 

terletak di pusat kota Batu  dan mudah di akses oleh transportasi umum.  Rumah sakit 

ini memiliki 48 tempat tidur yang terdiri dari ruang perawatan kelas I, II, III dan VIP. 

Rumah sakit ini juga memiliki fasilitas pendukung yang lengkap yaitu Instalasi 

Gawat Darurat (IGD), kamar operasi, Perawatan Intensive Care Unit (ICU), kamar 

bersalin, laboratorium, instalasi diagnostik (USG dan Rradiologi) dan apotek. Rumah 

sakit ini ditunjang oleh tenaga medis (dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, 

dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak), tenaga paramedis dan laboran 

yang memadai. 



3 
 

 Dibandingkan dengan rumah sakit lain yang ada di kota Batu, rumah sakit ini 

memiliki jumlah kunjungan pasien yang sangat tinggi.Pada tahun 2015 jumlah pasien 

rawat inap 191 orang, jumlah pasien rawat jalan 223 orang.  Mengingat jumlah pasien 

yang cukup tunggi, maka  pengendalian pendapatan pada pelayanan rawat inap 

melalui sistem pengedalian internal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini 

di karenakan penerapan sistem pengendalian internal dapat mengamankan harta 

perusahaan (Mulyadi,2001). Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Analisis sistem pengendalian internal 

pendapatan pada pelayanan rawat inap di Rumah Sakit (Studi kasus RS Bhayangkara 

Hasta Btara Batu). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dapat dirumuskan rumusan 

masalah penelitian yaitu :  

Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pendapatan rawat inap yang 

dijalankan pada Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem 

pengendalian internal pendapatan rawat inap pada Rumah Sakit Bhayangkara Hasta 

Brata Batu, sehingga dapat membantu Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu 

memecahkan masalah yang dihadapi dengan memberikan solusi untuk memperbaiki 

sistem yang selama ini berjalan. 
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D. Manfaat Penelitian

1. Penulis:

Sebagai bahan perbandingan teori-teori yang selama ini dipelajari dalam

perkuliahan dengan praktek nyata di Rumah Sakit Bhayangkara Hasta brata Batu.

2. Manajemen rumah sakit:

a. Hasil penelitian ini dapat diper gunakan sebagai masukan untuk manajemen

Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu untuk memecahkan masalah

yang sejenis atau dapat dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan

keputusan manajemen.

b. Memberi informasi yang dapat digunakan sebagai bahan referensi,

pembanding serta tambahan pengetahuan khususnya mengenai laporan

keuangan.

3. Pembaca:

a. Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai objek yang

diteliti.

b. Sebagai panduan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada

objek dan atau masalah yang sama.


