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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dasar pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan sering dikaitkan 

oleh pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. 

Berdasarkan United Nations Development Programme (2006)1, terdapat 3 (tiga) 

indikator pembangunan manusia yaitu dengan mengukur kesehatan, pendidikan 

dan kemampuan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi 

pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan. Pendidikan juga dapat 

mempengaruhi kesehatan, semakin tinggi taraf  pendidikan seseorang maka 

tingkat kesadaran akan kesehatan meningkat. Pada saat ini, pemerintah fokus 

dalam permasalahan kesehatan yang tujuannya adalah untuk mendorong 

terciptanya manusia produktif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Pembangunan kesehatan lebih terfokus ke preventive serta 

mengedepankan pendekatan persuasif. Serta adanya perbaikan-perbaikan sistem 

kesehatan yang ada di Indonesia. 

Undang-undang No. 36 Republik Indonesia (2009) tentang kesehatan 

dikatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis. Pembangunan  di bidang kesehatan bertujuan untuk 

1 url: hdr.undp.org/sites/default/files/reports/267/hdr06-complete.pdf 
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meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara luas dan merata, serta dapat 

dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dengan kualitas kesehatan yang tinggi, 

maka akan tercipta sumber daya manusia yang lebih baik. Dalam mewujudkan 

keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, maka dibutuhkan pelayanan  

kesehatan dari unit-unit kesehatan yang dapat menunjang pelayanan kesehatan 

tersebut, salah satunya adalah rumah sakit. Rumah sakit sebagai penyelenggara 

pelayanan kesehatan berperan menyediakan layanan pemeriksaan, perawatan, 

pengobatan, tindakan medis maupun tindakan diagnostik lainnya. 

Rumah sakit merupakan salah satu Badan Layanan Umum (BLU) yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 

barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan 

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

Berdasar PP No. 23 Republik Indonesia (2005), tujuan BLU adalah meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam 

pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan 

penerapan praktik bisnis yang sehat. Praktik bisnis yang sehat artinya berdasarkan 

kaidah manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban. Motivasi rumah sakit 

sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bukan pada pencapaian pada tingkat 

laba akan tetapi lebih mengutamakan pelayanan jasa kepada masyarakat, namun 

bukan berarti bahwa tingkat keuntungan dari jasa yang diberikan tidak menjadi 

perhatian. Pengawasan dan  pengendalian terhadap pendapatan yang bersumber 
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dari pelayanan jasa kesehatan  tetap  menjadi perhatian manajemen sesuai dengan 

kaidah PP No. 23 Republik Indonesia (2005). 

Menurut PSAK No. 45 dalam  praktiknya, organisasi nirlaba sering tampil 

dalam berbagai bentuk, sehingga seringkali sulit dibedakan dengan organisasi 

bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba, meskipun tidak 

ada kepemilikan, organisasi tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang 

dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. 

Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi 

ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, 

seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Organisasi semacam ini memiliki 

karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya 

Ikatan Akuntan Indonesia (2011), seperti halnya rumah sakit. Karena pentingnya 

sumber pendapatan bagi keberlangsungan hidup dan meningkatkan mutu 

pelayanan rumah sakit, maka diperlukan pengelolaan terhadap sumber pendapatan 

tersebut, yaitu suatu sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk 

memenuhi kegiatan dari rumah sakit sesuai kebutuhan. Dalam suatu sistem 

informasi akuntansi terkandung unsur-unsur pengendalian, maka baik buruknya 

sistem informasi akuntansi sangat mempengaruhi fungsi manajemen dalam 

melakukan pengendalian internal, karena informasi yang dihasilkannya akan 

dijadikan salah satu dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas 

rumah sakit. 
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Mengingat diwajibkannya penerapan sistem informasi dalam sebuah 

rumah sakit sesuai dengan PERMENKES No. 1171 Republik Indonesia (2011), 

maka sebuah rumah sakit haruslah memiliki sistem informasi akuntansi yang 

memadai. Dengan sistem informasi akuntansi yang memadai dan seseuai 

kebutuhan, diharapakan dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi kerja yang 

akhirnya akan mempengaruhi pendapatan rumah sakit. Baik menggunakan sistem 

manual maupun terkomputerisasi sistem informasi akuntansi merupakan sistem 

yang paling penting dalam sebuah organisasi, karena dapat merubah cara 

menangkap, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi. 

RSUD Pambalah Batung Amuntai adalah salah satu rumah sakit umum 

daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, seperti halnya rumah sakit pada 

umumnya RSUD Pambalah Batung melaksanakan pelayanan kesehatan dengan 

mengutamakan kegiatan penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan cacat 

badan dan jiwa yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan 

(promotif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya kesehatan 

rujukan, sesuai dengan PERMENKES No. 159b Republik Indonesia (1988). 

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut RSUD Pambalah Batung 

Amuntai memerlukan pembiayaan dalam kegitan operasionalnya, salah satu 

penyumbang biaya operasional diperoleh melalui pendapatan rawat inap (RSUD 

Pambalah Batung Amuntai, 2015). 

Sesuai dengan paragraf diatas adalah sangat penting bagi sebuah rumah 

sakit sebagai BLU memaksimalkan pendapatannya demi meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan pengelolaan sistem informasi 
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akuntansi yang baik. Sesuai dengan latar belakang diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian berjudul ; “Analisis Sistem Informasi Akuntansi 

Pendapatan Rawat Inap Rumah sakit (Studi Kasus pada RSUD Pambalah Batung 

Amuntai)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian untuk menyususn skripsi ini 

maka dapat diidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana 

penerapan sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap di RSUD Pambalah 

Batung Amuntai? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem 

informasi akuntansi pendapatan rawat inap pada RSUD Pambalah Batung 

Amuntai, sehingga dapat membantu RSUD Pambalah Batung Amuntai 

memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara memberikan solusi untuk 

memperbaiki sistem yang selama ini berjalan. 

Adapun manfaat dari penelitian  ini bagi RSUD Pambalah Batung 

Amuntai diharapkan dapat digunakan oleh RSUD Pambalah Batung Amuntai 

sebagai bahan masukkan dan pertimbangan untuk manajemen dalam mengelola 

keuangannya. Sedangkan untuk peneliti dan peneliti selanjutnya hasil penelitian 

ini dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi penulis lain yang ingin 

mengembangkannya, khususnya mengenai sistem informasi akuntansi rumah 

sakit. 


