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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

  Sa’diah (2012) dengan judul "Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap 

Sistem pelayanan Kesehatatan Pada Rumah Sakit BUNDA DaLIMA". Dengan hasil 

penelitian ini adalah sistem pelayanan kesehatan serta sistem pengendalian intern 

pada rumah sakit BUNDA DaLIMA sudah berjalan dengan baik. Terlihat dari telah 

diterapkannya sistem pelayanan minimal pada sistem pelayanan kesehatan, serta 

dilihat dari tinjauan publik 45% responden menjawab sangat puas, 35% menjawab 

puas dan 20% menjawab tidak puas dengan sistem pelayanan kesehatan yang 

diberikan pada rumah sakit "BUNDA DaLIMA" serta sistem pelayanan kesehatan 

rumah sakit "BUNDA DaLIMA" sudah dilengkapi dengan sistem pengendailan intern 

dimana pada sistem pelayanan kesehatan telah diterapkannya unsur - unsur sistem 

pengendalian intern yaitu pemisahan tugas, sistem otorisasi dan praktek yang sehat. 

 Pekadang (2013) dengan judul "Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian 

Intern Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit GUNUNG MARIA DI TOMOHON." 

Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengedalian 

intern penerimaan kas pada Rumah Sakit Gunung Maria baik. Namun demikian 

masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. 

 Putri(2016) dengan judul "Analisis Pengendalian Internal Pada Siklus 

Pendapatan Dari Pasien Pengguna BPJS (Studi Kasus pada RSUD Gunung 
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Jati)".Dengan hasil analisis dari penelitian ini adalah pengendalian pengendalian 

internal pada siklus pendapatan dari pasien pengguna BPJS sudah cukup efektif, hal 

ini dapat dilihat dari: 1) struktur organisasi sudah sesuai dengan operasionalnya, 2) 

risiko dari sistem INA-CBG's dan adanya karyawan baru telah dikelola dengan baik, 

3) pemisahan tugas dan pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan sudah tergolong 

efektif, 4) masalah pada informasi mengenai laporan rekapitulasi piutang dan 

pengakuan pendapatan berbasis kas, dan 5) aktivitas pengawasan dilakukan oleh 

BPJS kesehatan pihak internal RSUD Gunung Jati dan pihak eksteranal. 

 Dari beberapa penelitian terdahulu pada ketiga Rumah Sakit yang berbeda 

(Rumah Sakit BUNDA DaLIMA, Rumah Sakit Gunung Maria dan Rumah Sakit 

Gunung Jati) dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengedalian intern 

penerimaan kas pada Rumah Sakit cukup baik, hal ini terlihat dari: 1) struktur 

organisasi sudah sesuai dengan operasionalnya, 2) risiko dari  dan adanya karyawan 

baru telah dikelola dengan baik, 3) pemisahan tugas dan pengendalian fisik atas 

kekayaan dan catatan sudah tergolong efektif, 4) masalah pada informasi mengenai 

laporan rekapitulasi piutang dan pengakuan pendapatan berbasis kas, dan 5) aktivitas 

pengawasan dilakukan oleh BPJS kesehatan pihak internal Rumah Sakit dan pihak 

eksteranal(Halimahtu Sa'diah 2012; Desi Pekadang2013;Dita Nadira Putri2016). 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengendalian Internal 

Bila aktivitas perusahaan terus meningkat maka pengendalian internal pun 

akan semakin sulit dilakukan, karena kesesuaian antara rencana yang ditetapkan 

dan hasil yang akan diperoleh harus benar-benar diperhatikan. Dalam hal ini 

peranan pengendalian internal sangatlah penting karena berpengaruh pada aktiva, 

kewajiban, pendapatan, biaya dan kegiatan operasional perusahaan. Selain itu 

dengan pengandalian internal yang efektif manajemen mampu mengendalikan 

aktivitas perusahaan dengan baik dan diharapkan tingkat kesalahan dan 

penyimpangan dapat dikurangi atau mungkin dapat dihilangkan. Dengan 

berkembangan efiktifitas perusahaan,  manajemen harus mampu  mengendalikan 

operasi perusahaan. Dalam hal ini pengendalian internal dibutuhkan oleh 

manajemen untuk mengawasi semua aktivitas perusahaan termasuk pekerjaan 

bawahan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

2. Pengertian Pengendalian Internal 

Berbagai usaha digunakan untuk mengartikan internal control. Sebagian 

orang mengartikan istilah tersebut dengan pengawasan internal dan sebagian lain 

mengartikan pengendalian internal. Istilah pengendalian internal mempunyai 

pengertian yang berbeda- beda tergantung pada karakter permasalahan yang 

dibahas. Pengendalian internal dapat dibedakan menurut pengartian sempit dan 

luas. Dengan pengertian sempit, istilah pengendalian internal dapat disamakan 

dengan internal check yang merupakan suatu metode dan prosedur yang 



8 
 

digunakan oleh bagian akuntansi dan keuangan untuk meminimalkan internal 

errors, melindungi harta perusahaan terhadap pencurian dan penyelewengan, 

memeriksa pencatatan dan mengutamakan ketelitian data administrasi melalui 

perbandingan hasil antara dua orang atau lebih mengenai suatu transaksi yang 

sama, namun saling tidak mempengaruhi karena mereka bekerja secara bebas. 

Jadi, tujuan internal check mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam 

kegiatan pencatatan, yaitu menggunakan dua atau beberapa orang yang berbeda 

dan independen untuk memperoleh hasil yang sama. 

Pengendalian internal menurut yang dikemukakan oleh Committee of 

Sponsoring Organization (COSO) yang dikutip oleh Arens, Elder dan Beasley 

(2006;270) adalah: 

“Internal control is a system of internal control consists of policies and procedurs 

designed to provide management with reasonable assurance that the company 

achieves its objective and goals.”  

Pendapat lain menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart 

(2006;339) memberikan pengertian sebagai berikut: 

“internal control is broadly defined as aprocess, affected by an entity’s board of 

director, management, and other personel, designed to provide reasonable 

assurance regarding the achievement of objectiveness in the following categories; 

effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting, and 

compliance with applicable laws an regulation”. 
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Dari pengertian yang dikemukakan di atas maka penulis menarik 

kesimpulan bahwa pengendalian internal terdiri dari berbagai kebijakan dan 

prosedur yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang layak bahwa tujuan-

tujuan organisasi yang spesifik akan tercapai. Istilah struktur pengendalian 

internal adalah mengisyaratkan tindakan-tindakan yang diambil di dalam 

organisasi untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas operasi perusahaan. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah 

suatu proses yang dijalankan oleh manusia (dari top manajemen sampai dengan 

staf operasional) yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan 

bahwa akan tercapainya tujuan-tujuan berikut: efisiensi dan efektivitas operasi, 

keandalan informasi keuangan (penyajian laporan keuangan dapat dipercaya), 

ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

3. Sistem Pengendalian Intern  

Pengendalian Intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang di 

pergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, 

mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong 

kesesuaian dengan kebijkan yang telah ditetapkan (Marshall B.Romney dan Paul 

John Steinbart, 2006).Sistem Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, 

metode, dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001). 
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4. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

Hartadi (1992;2) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat 

mempunyai beberapa pengertian yaitu sistem pengendalian intern dalam arti 

sempit dan dalamarti luas. Istilah tersebut sama dengan pengertian internal check 

yang merupakan prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data 

administrasi seperti mencocokkan penjumlahan mendatar (horizontal) dengan 

penjumlahan melurus (vertikal). 

Dalam arti luas, sistem pengendalian intern dapat dipandang sebagai 

sistem sosial yang mempunyai wawasan atau makna khusus yang berada dalam 

organisasi perusahaan. Sistem tersebut terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, 

alat-alat fisik, dokumentasi orang orang dengan berinteraksi satu dengan yang lain 

diarahkan untuk: (a) Melindungi harta, (b) Menjamin terhadap terjadinya hutang 

yang tidak layak, (c) Menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi, 

(d) Dapat diperoleh operasi secara efisien dan,(e) Menjamin ditaatinya kebijakan 

perusahhan. 

Lebih lanjut AICPA (American Institute of Cercified Public Accountants) 

mendefinisikan sebagai berikut: 

“Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan 

ketentuan ketentuan-ketentuan yang terkordinasi yang dianut dalam perusahaan 

untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data 

akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong 

ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan”. 
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5. Jenis Pengendalian Intern  

Menurut Haryadi (1992;3),sistem pengendalian  intern dalam arti luas 

dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

a. Pengendalian Administrasi 

Pengendalian administrasi meliputi (dan tidak terbatas pada) rencana 

organisasi sertaprosedur-prosedurdan catatan-catatan yang berhubungan 

dengan proses pembuatan keputusan yang mengarah pada tindakan 

manajemen untuk menyetujui atau memberi  wewenang merupakan fungsi 

manajemen yang langsung berhubungan dengan tanggung jawab untuk 

mencapai tujuan organisasi dan merupakan titik awal untuk mencapai 

pengendalian akuntansi. 

b. Pengendalian Akuntansi 

Pengendalian akuntansi meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur 

serta pencatatan yang berhubungan dengan pengamanan harta/aktiva dan 

dapat dipercayainya catatan keuangan dan dirancang untuk meyakinkan: 

1) Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan manajemen, 

baik yang  bersifat umum atau khusus. 

2) Transaksi dicatat agar memudahkan: 

a) Penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi 

atau kriteria lain yang sesuai dengan tujuan laporan tersebut. 

b) Mengadakan laporan pertanggung jawaban atas aktiva. 
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c) Penggunaan atas harta/aktiva diberikan hanya dengan persetujuan 

manajemen. 

d) Jumlah aktiva seperti yang ada pada laporan perusahaan dibandingkan 

dengan aktiva yang ada dan bila terjadi perbedaan dilakukan tindakan 

yang tepat. 

6. Karakteristik Pengendalian Intern  

Menurut Hartadi(1992;14) karakteristik pengendalian intrn terbaik 

meliputi: 

a. Kualitas karyawan yang sesuai dengan tanggung jawab 

Karyawan harus memiliki sikapdan perilaku sesuai dengan jabatan yang 

diperoleh, karena karyawan merupakan unsur penting dalam setiap 

pengendalian intern.Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan 

jujur, unsur pengendalian internal yang lain dapat dikurangi sampai batas 

minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban 

keuangan yang dapat diandalkan.Pengendalian internal yang baik tidak akan 

dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal jika dilaksanakan oleh 

karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur.Karena pentingnya perusahaan 

memiliki karyawan yang kompeten dan jujur agar tercip talingkungan 

pengendalian yang baik, maka perusahaan perlu memiliki metode yang baik 

dalam menerima karyawan, mengembangkan kompetensi karyawan, menilai 

prestasi dan memberikan kompensasi atas prestasi tersebut. 
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b. Struktur Organisasi 

Pemisahan tugas dan tanggung jawab akan mengurangi adanya praktek yang 

tidak  sehat.  

c. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan 

Struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas untuk mengatur hak 

dan wewenang masing-masing bagian. Setiap bagian dilengkapi prosedur 

untuk memudahkan dalam menjalankannya. 

d. Pelaksanaan kerja yang sehat 

Tata kerja yang sehat adalah pelaksanaan kerja yang di buat sedemikian rupa 

sehingga mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal Tata kerja 

yang sehat tercermin dalam penggunaan formulir yang bernomorurut, 

pemeriksaan secara  mendadak, kewajiban untuk cuti bagi karyawan dan 

mekanis saling uji antar fungsi. Jika manajemen segera melakukan tindakan 

koreksi atas temuan kelemahan yang dikemukakan oleh auditor internal atau 

oleh auditor independen, hal ini merupakan petunjukannya komitmen 

manajemen terhadap penciptaan lingkungan pengendalian yang baik. 

7. Tujuan Sistem Pengendalian Intern  

Tujuan sistem pengendalian intern yang efektif digolongkan sebagai berikut:  

a. Untuk menjaga kekayaan organisasi atau perusahaan  

b. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi  

c. Untuk mendorong efisiensi usaha 
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d. Untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen  

Selain itu Pengendalian Internal  melaksanakan tiga fungsi penting, yaitu:  

a. Pengendalian Untuk Pencegahan (Preventive Control)  

Dibutuhkan untuk mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka 

muncul, mempekerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, 

merupakan pengendalian pencegahan yang efektif.  

b. Pengendalian Untuk Pemeriksaan (detective control)  

Dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul. 

Contoh, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap  bulan.  

c. Pengendalian Korektif (corrective control)  

8. Unsur Sistem Pengendalian Intern  

Unsur-unsur pokok pengendalian intern yang harus dimiliki oleh setiap    

organisasi atau perusahaan yaitu:  

a. Organisasi  

Fungsi yang menetapkan pemisahan tanggung jawab secara jelas. Pembagian 

tanggung jawab fungsional dalam organisasi seperti:  

1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi 

akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang mempunyai wewenang 

untuk melaksanakan suatu kegiatan. Fungsi penyimpanan adalah fungsi 

yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan 

perusahaan.  
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2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi.  

b. Sistem otorisasi (wewenang) dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan 

biaya.Dalam organisasi atau perusahaan, setiap transaksi harus atau otoritas 

dari  pejabat yang  berwenang sehingga akan menjamin dokumen 

pembukuan yang dapat  dipercaya bagi proses akuntansi. 

c. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. Setelah adanya pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem 

wewenang dan  prosedur  pencatatan yang telah ada, tidak akan terlaksana 

jika belum ada penjamin praktik yang sehat, diantaranya:  

1) Penggunaan formulir berurut  

2) Pemeriksaan mendadak  

3) Setiap transaksi tidak boleh ditangani oleh satu orang atau satu unit    

organisasi  

4) Perputaran jabatan  

5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak  

6) Secara periodik diadakan pengecekan antara kekayaan fisik dengan    

catatannya.  

7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas mengecek pengendalian 

internal. 
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d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya  

Perusahaan harus memiliki karyawan yang jujur dan kompeten yang dapat 

melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif. Untuk mendapatkan 

karyawan yang jujur dan berkompeten, perusahaan harus melakukan 

langkah-langkah  sebagai berikut:  

1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaanya  

2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 

Dibutuhkan untuk memecahakan masalah yang ditemukan oleh pengendalian 

untuk  pemeriksaan. Contoh dari pengendalian ini termasuk pemeliharaan 

kopi cadangan (backup copies) atas transaksi dan file utama, dan mengikuti 

prosedur untuk memperbaiki kesalahan memasukkan data.  

9. Ciri-Ciri Pengendalian Intern Yang Efektif.  

Akmal (2007: 25) mengemukakan ciri-ciri pengendalian internal yang 

efektif  adalah:  

1. Tujuannya jelas  

2.  Dibangun untuk tanggung jawab bersama.  

3.  Biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan.  

4.  Didokumentasikan.  

5.  Dapat diuji.  
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10. Pengendalian Internal COSO  

Committe of Sponsoring Organization (COSO) adalah kelompok sektor 

swasta yang terdiri dari Amerika Accounting Association (AAA), AICPA, Institut 

of Internal Auditors,Institut of Management Accountants, dan Financial Executive 

Institut. Pada tahun 1992, COSO mengeluarkan hasil penelitian untuk 

mengembangkan definisi pengendalian intenal dan memberikan petunjuk untuk 

mengevaluasi sistem pengendalian internal. Laporan tersebut telah diterima secara 

luas sebagai ketentuan dalam pengendalian internal.  

Penelitian COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses 

yang di implementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka 

yang berada dibawah arah keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar 

bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut:  

a. Efektifitas dan efisiensi operasional organisasi  

b. Keandalan pelaporan keuangan  

c. Kesesuain dengan hukum dan peraturan yang berlaku  

Berdasarkan COSO, pengendalian internal adalah proses karena hal 

tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian 

integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal memeberikan 

jaminan yang wajar, bukan yang absolut, karena kemungkianan kesalahan 

manusia, kolusi, dan penolakan manajemenm atas pengendalaian, membuat 

proses ini menjadi tidak sempurna. 
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COSO menyajikan langkah yang signifikan atas definisi pengendalian 

internal yang dahulu berbatas pada pengendalian akuntansi, menjadi 

pengendalian yang menangani tujuan yang luas dari para dewan komisaris dan 

pihak manajemen.  

Lima komponen model pengendalian internal COSOyang saling 

Berhubungan: 

a. Lingkunagan Pengendalian  

1) Integritas dan nilai-nilai etika  

a) Etika bisnis  

b) Budaya perusahaan  

c) Etika perencanaan pekerjaan  

2) Tanggung jawab kompetensi . 

3) Filosofi Management dan gaya beroperasi. 

4) Struktur organisasi. 

5) Perhatian dan bimbingan yang diberikan oleh Dewan Direksi dan komite. 

6) Penetapan otoritas dan tanggung jawab. 

- Penganggaran  

7) Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia. 

a) Pemisahan tugas  

b) Pengawasan  

c) Rotasi Tugas secara periodik dan liburan tahunan  
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d) Dual kontrol  

b. Aktivitas Pengendalian  

1) Rencana organisasi  

a) Pemisahan tugas  

b) Pemisahan otorisasi dari pencatatan, pemeliharaan aset  

2) Dokumen dan catatan yang memadai  

3) Penjagaan Aset dan Pencatatan yang Memadai  

a) Kas register dan kotak kunci  

b) Kunci ,penyimpanan aset dan area akses terbatas  

c) Pasukan keamanan  

d) Monitor TV daerah tertutup Serta Sistem alarm  

4) Pemeriksaan akuntabilitas Independen dan peninjauan kinerja  

5) Proses kontrol Informasi  

a) Otorisasi  

b) Persetujuan  

c) Kelengkapan dan akurasi  

c. Penilaian Resiko  

Proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang 

mempengaruhi terhadap tujuan perusahaan perubahan internal dan eksternal  
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d. Informasi Dan Komunikasi  

1) Sistem akuntansi  

a) Dokumentasi  

b) Akuntansi ganda entri  

c) Jejak Audit  

2) Prosedur manual yang memadai  

3) Laporan / dokumentasi  

e. Pengawasan  

1) Manajemen pengawasan kegiatan  

- Manajemen dan operasional audit  

2) Audit internal  

3) Komite audit  

a) Dewan komisaris independen  

b) Internal auditor / pengendali  

c) Direktur independen dari luar  

d) Sekretaris perusahaan  

11. Instrumen analisis Sistem Pengendaliuan Internal:  

a. Naratif  

b. Flow chart / Bagan Alur  

c. Check list  

d. Questionnare / Angket  
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e.  Matrix 

12. Sistem dan Prosedur  

Sistem dan Prosedur merupakan bagian integral tugas manajemen, 

sehingga tampak adanya keterkaitan antara pertimbangan-pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dengan sistem dan prosedur. Sistem diartikan sebagai 

suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi elemen-elemen yang berusaha mencapai 

tujuan tertentu. Pada umumnya sistem diartikan sebagai jaringan yang terdiri dari 

formulir-formulir, catatan, prosedur-prosedur, alat-alat, dan sumber daya manusia 

dalam rangka menghasilkan informasi pada suatu perusahaan. Prosedur adalah 

urutan kegiatan krelikal yang melibatkan beberapa Orang, dalam satu departemen 

atau lebih, yang dibuat intuk menjamin penanganan secara seragam transakasi 

perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Tata Sutabri, 2004). 

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri 

dari jaringan prosedur. Sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. 

Kegiatan klerikal dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal 

dan buku besar, kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan menulis, menggandakan, 

menghitung, member kode, mendaftar, memilih, memindahkan dan 

membandingkan.   

13. Tujuan Pengendalian Internal Pendapatan 

Tujuan pengendalian internal pendapatan menurut Arens dan Loebbeck 

yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Yusuf (2002;324) adalah: 
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a. Pendapatan tercatat adalah untuk pendapatan aktual yang dilakukan kepada

pelanggannon fiktif (keberadaan).

b. Pendapatan yang ada telah dicatat (kelengkapan).

c. Pendapatan yang tercatat adalah untuk jumlah barang yang dikirim dan

ditagih dandicatat dengan benar (akurasi).

d. Transaksi pendapatan diklasifikasikan dengan pantas (klasifikasi).

e. Pendapatan dicatat pada waktu yang tepat (tepat waktu)

f. Transaksi pendapatan dimasukkan dengan pantas dalam berkas induk dan

diikhtisarkan  dengan benar (posting dan pengikhtisaran)

Berdasarkan uraian tersebut tujuan pengendalian internal pendapatan merupakan 

perluasan dari tujuan pengendalian internal secara umum yaitumeningkatkan 

kegiatan operasi yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, kesesuaian 

hukum, dan peraturan perundang-undangan. 

14. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan 

yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, 

penghasilan jasa, bunga, royalty, dan sewa. Maksud dari pernyataan ini 

adalahmengatur perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi 

dan peristiwa ekonomi tertentu.Menurut pernyataan IAI (2001;78) pengertian 

pendapatan adalah sebagai berikut: “Pendapatan adalah arus bruto dari manfaat 

ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila 
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arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanam modal”. 

Jelas disini bahwa penerimaan berupa uang maupun ekuivalen yang 

diterima rumah sakit karena melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan 

termasuk juga keuntungan lain yang diterima yang dikategorikan sebagai 

pendapatan rumah sakit.Sumber pendapatan rumah sakit dapat dikategorikan 

menjadi : 

a. Pendapatan operasi yang diperoleh dari pasien (pelayanan kesehatan) 

b. Pendapatan operasi yang bukan diperoleh dari pasien 

c. Pendapatan non operasi, misalnya sumbangan-sumbangan, subsidi pemerintah 

atau yayasan. 

15. Pengertian Rumah Sakit 

Berdasarkan jenis usahanya, rumah sakit merupakan suatu sarana di 

bidang kesehatan yang memberikan pelayanan baik dibidang medis maupun non 

medis dalam rangka meningkatkan darajat kesehatan masyarakat.Sebagai 

organisasi nirlaba, rumah sakit umum berusaha memberikan pelayanan dan 

perawatan kesehatan semaksimal. mungkin kepada masyarakat.Hal ini merupakan 

salah satu bagian dari fungsi  rumah sakit. 

Pengertian Rumah Sakit menurut peraturan Menteri kesehatan Republik 

Indonesia No.5 / Menkes / pos 15 / 2005 adalah sebagai berikut:"Rumah Sakit 

adalah sarana upaya kesehatan dari pemerintah maupun swasta yang 
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menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk 

pedidikan tenaga kesehatan dan penelitian". 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi di atas adalah bahwa rumah 

sakit mempunyai fungsi memberi pelayanan medis dan pelayanan menunjang 

medis, juga sebagai tempat penelitian  dan pengembanganan ilmu teknologi  

dibidang kesehatan dan tujuan didirikannya rumah sakit adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan.Fungsi rumah 

sakit umum dalam peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No. 5 / 

Menkes / pos 17 / 2005 sebagai berikut: 

a. Tempat pengobatan (medical care ) bagi penderita rawat jalan maupun bagi 

penderita yang dirawat inap 

b. Tempat penelitian dan pengembangan ilmu  dan teknologi dibidang kesehatan 

c. Tempat pedidikan ilmu atau latihan tenaga medis maupun para medis 

d. Tempat pecegahan dan peningkatan kesehatan. 

Menurut pusat Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan bidang kesehatan 

(2002;2) fungsi rumah sakit adalah  sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pelayanan medis  

b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis 

c. Menyelenggarakan pelayanan dan arahan keperawatan 

d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan 

e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan  

f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan 
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g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan 

Berdasarkan fungsi - fungsi rumah sakit di atas. maka jelaslah bahwa 

fungsi rumah sakit tidak hanya dalam medis saja. tetapi juga dibidang non medis. 

rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan di bidang kesehatan 

secara lebih profesional dan lebih berkualitas. Oleh karena itu, manajemen rumah 

sakit harus dapat manfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, 

sumber daya teknologi, maupun sumber daya modal secara lebih efektif dan 

efesien.Di Indonesia, rumah sakit dapat didebakan menjadi rumah sakit 

pemerintah dan rumah sakit swasta. Perbedaan ini terletak kepada siapa yang 

menyediakan dana, dan disamping itu juga di dalam menjalankan operasinya, 

rumah sakit swasta diwajibkan untuk menyediakan dana 25% dari fasilitas yang 

tersedia untuk pasien - pasien kurang atau tidak mampu. Sedangkan rumah sakit 

pemerintah harus menyediakan fasilitas untuk pasien - pasien kurang atau tidak 

mampu sebesar 75% dari fasilitas tersedia. 

16. Klasifikasi Rumah Sakit  

Penggolongan rumah sakit di Indonesia dapat di bedakan berdasarkan 

beberapa kategori, yaitu: 

a. Penggolongan rumah sakit berdasarkan bentuk pelayanan. 

1) Rumah Sakit umum, adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 

kesehatansemua jenis penyakit, dari bersifat dasar sampai dengan sub 

spesialisasi. 
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2) Rumah Sakit khusus, adalah rumah sakit yang menyelenggakarakan 

pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit tertentu atau disiplin ilmu. 

3) Rumah Sakit pendidikan, adalah rumah sakit umum yang di pergunakan 

sebagaitempat pendidikan tenaga medis tinggat S1, S2 dan S3. 

b. Penggolongan rumah sakit berdasarkan penyelenggaraannya: 

1) Rumah Sakit pemerintah, adalah rumah sakit yang dimiliki  

dandiselenggarakan oleh: 

a) Departemen kesehatan. 

b) Pemerintah daerah. 

c) ABRI 

d) BUMN 

2) Rumah Sakit swasta adalah rumah sakit yang dimiliki dan 

diselenggarakan oleh: 

a) Yayasan yaitu, yang sudah diserah sebagai badan hukum. 

b) Badan hukum lain yang bersifat sosial. 

c. Penggolongan rumah sakit berdasarkan perbedaan tingkat, menurut 

kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan, yaitu: 

1) Rumah sakit kelas A, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas 

dan kemampuan pelayanan medis spesialistik dan sub spesialistik. 

2) Rumah Sakit kelas B II, adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik luas dan sub 

spesialistik terbatas. 
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3) Rumah Sakit kelas B I, adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik sekurang-

kurangnya ada satu jenis spesialistik. 

4) Rumah Sakit kelas C, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas 

dan kemampuan pelayanan medis spesialistik dalam empat cabang : 

penyakit dalam, bedah, kebidanan atau penyakit kandungan, kesehatan 

anak. 

5) Rumah Sakit kelas D, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas 

dan kemampuan sekurang - kurangnya pelayanan medis dasar( pelayanan 

yang bersifat umum). 

Klasifikasi ini merupankan klasifikasi rumah sakit pemerintah, sedangkan untuk 

rumah sakit swasta belum di tentukan dan sementara ini mengikuti klasifikasi 

rumah sakit pemerintah. Rumah Sakit A dan Rumah Sakit B II dapat berfungsi 

juga sebagai rumah sakit pendidikan 

 


