
6 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Review Penelitian Tedahulu

Untuk menyusun penelitian ini maka diperlukan tinjauan/review penelitian 

terdahulu yang mana dipergunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu tentang sistem informasi akuntansi 

rumah sakit: 

Nena (2015) dalam jurnal ‘Analisa Sistem Informasi Akuntansi dalam 

Meningkatkan Pengendalian Internal atas Pendapatan Di Rumah sakit Hermana-

Lembean’ menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan flowchart. Metode 

analisis data dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, menganalisa data-data 

tentang sistem pengendalian intern atas pendapatan. Hasil penelitian disimpulkan 

bahwa setelah menganalisa sistem informasi akuntansi di RS. Hermana sudah 

memadai dan berperan secara efektif dan efisien dalam meningkatkan 

pengendalian internal pada pendapatan, namun masih perlu diperhatikan untuk 

penilaian resiko dan pengawasan dengan membentuk tim auditor untuk 

keseluruhan rumah sakit.  

Mamahit et al. (2014) dalam jurnal ‘Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi 

Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Rawat Inap Pada RSUP. Prof. Dr. R.D. Kandou 

Manado’ menggunakan metode analisis deskriptif dimana penelitian memulai 

dengan mengumpulkan dan menyaring seluruh keterangan yang masuk secara 
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menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang 

jelas. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan 

dan pengeluaran kas pada RSUP Prof Dr. R. D. Kandou Manado telah memadai 

karena telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur pokok suatu Sistem informasi 

akuntansi yaitu sumber daya manusia, peralatan, formulir atau dokumen, catatan, 

prosedur dan laporan. Sebaiknya management menerapakan setiap bagian harus 

menjalankan tugas sesuai dengan wewenangnya.  

 Maria et al. (2015) Dalam jurnal ‘Analisis Sistem Informasi Akuntansi 

Pendapatan Rawat Inap Kamar VIP RSUD Kota Lawang’ menggunakan metode 

penelitian deskriptif dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian analisis 

sistem informasi akuntansi Pendapatan Rawat Inap Kamar VIP RSUD Kota 

Lawang adalah data kualitatif sedangkan sumber data yang digunakan penelitihan 

adalah data sekunder diperoleh melalui dokumen, makalah, catatan, laporan, 

arsip-arsip serta pendukung lainnya yang sesuai dengan keperluan penulis. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan observasi/pengamatan 

dilapangan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kurang tersedianya sumber 

daya manusia (karyawan) yang mempunyai latar pendidikan yang sesuai dengan 

jabatannya. Hal ini menyebabkan kurang berkompetennya karyawan, seharusnya 

jabatan seorang karyawang diisi dengan orang-orang yang berkompeten 

dibidangnya. 

 Dari penelitian-penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa 

penelitian yang dilakukan oleh Mamahit et al. (2014) dan Nena (2015) tidak 

ditemukan adanya kendala dalam sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh 
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objek penelitian karena sudah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi 

operasional, fungsi penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan serta fungsi 

pencatatan dan pelaporan. Sedangkan dalam penelitian Maria et al. (2015) objek 

penelitian perlu membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan 

sistem informasi akuntansi karena masih kurang sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya menyebabkan laporan yang dibuat belum sesuai dan itu akan 

mempengaruhi jalannya laporan pendapatan karena belum adanya laporan berita 

layanan pasien. Sehingga bagi peneliti penting untuk memastikan bahwa dalam 

sistem informasi akuntansi yang baik diperlukan pemisahan fungsi yang jelas dan 

meletakkan SDM yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya dalam 

mengelola sistem informasi akuntansi tersebut. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Organisasi Rumah sakit 

Menurut Sabarguna (2004b: hal. 12) pada dasarnya rumah sakit adalah 

suatu organisasi yang kompleks karena adanya keterlibatan sumber kekuasaan 

otonomi dari berbagai bidang, antara lain: 

a. Pemerintah 

Karena menyangkut kepentingan masyarakat yang dasar, maka peran 

pemerintah dalam mengendalikannya cukup besar. 

b. Pemilik Rumah sakit 
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Pemilik rumah sakit memiliki misi yang mulia, sehingga penerapannya akan 

hati-hati dan menjaga nama baik. 

c. Profesional 

Secara aktual historis, profesional seperti dokter, mempunyai otonomi dan 

cara pandang terhadap kesehatan yang mengutamakan kesehatan dan 

keselamatan pasien. 

d. Direksi Rumah sakit 

Tuntutan situasi yang profesionalisme dan efisien membutuhkan pola 

manajemen yang lebih rasional. 

e. Masyarakat 

Baik prorangan maupun organisasi kemasyarkatan, sekarang menuntut 

pelayanan kesehatan yang lebih memuaskan dan memenuhi standar. 

f. Dunia bisnis 

Dunia bisnis alat kesehatan, obat, alat kantor dan lainnya, secara pasti 

mendorong penggunaan barang modal yang harus dikelola secara hati-hati dan 

dihitung laba-ruginya. 

Dari enam aspek itu, organisasi rumah sakit selama ini lebih berorientasi 

pada  pelayanan. Artinya bagaimana pelayanan itu diorganisasi agar bisa 

berjalan dan mengutamakan efisiensi. Serta harus berorientasi pengembangan 

secara terus-menerus. Dan pembagian model organisasi yang di pilih harus 

yang efektif dan  pembagian struktur organisasi juga bergantung pada situasi, 

sejarah organisasi, pola  pengambilan keputusan dan kemampuan manajer 

tingkat bawah. 
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Komponen yang penting dalam organisasi rumah sakit: 

a. Pemilik ( yayasan atau pemerintah) 

Merupakan pemilik rumah sakit yang berperan sebagai pengarah 

b. Direksi 

Sebagai pelaksana operasional medis yang mengatur fungsi pelayanan medis 

dan mutu pelayanan medis. 

c. Dewan medis 

Sebagai pelaksana operasional yang melakukan kegiatan pelayanan rumah 

sakit 

d. Dewan penasehat (gabungan dari) 

1) Pengawas harian dari pemilik rumah sakit  

2) Wakil dari pemerintah (dinas Kesehatan) 

3) Wakil organisasi masyarakat 

4) Tokoh masyarakat 

Sebagai pemberi nasehat tentang situasi lingkungan rumah sakit, agar bisa 

mengasntisipasi kebutuhan masyarakat yang berkembang.  

e. Konsultan manajemen 

Merupakan komponen yang akan membimbing secara manajerial agar 

rumah sakit  bisa berkembang terus menerus. Selain itu akan memberi bantuan 

agar situsi rumah sakit bisa berjalan wajar. 

f. Jajaran direksi 

Dengan pola yang lebih desentralisasi dan pola matriks akan memberikan 

kesempatan luas untuk berkembang. 
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2. Kebutuhan Informasi Rumah sakit 

Informasi yang terkandung dalam laporan rumah sakit diperlukan untuk 

berbagai pihak, menurut Sabarguna (2004a) antara lain: 

a. Internal, meliputi : Direktur, wakil direktur, kepala bagian, kepala instansi, 

kepala sub bagian/kepala seksi, kepala urusan (medis, paramedis, dan non-

medis). 

b. Eksternal, meliputi Departemen Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Propinsi, 

Kantor departemen/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, pelayanan kesehatan 

dasar dan rujukan, pemilik rumah sakit, pemasok obat dan alat kesehatan, dan 

lain-lain. 

Informasi-informasi yang dihasilkan dapat digunakan berbagai keperluan 

yaitu: 

a. Menilai mutu pelayanan dengan cara mencocokan kesesuaian dengan standar, 

mengevaluasi kepuasan pelanggan dan proses pelayanan yang 

berkesinambungan. 

b. Mengevaluasi akuntabilitas, misal cost efektif, cost benefit, cost utility. 

c. Mengevaluasi kelangsungan pengembangan organisasi,  pemasaran, cost 

leader dan lain-lain. 

d. Mengevaluasi kinerja rumah sakit meliputi produktivitasnya,  proses 

pelayanan, mutu pelayanan, probabilitas, likuiditas, sovabilitas, dan kepuasan 

customer internal dan eksternal. 
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3. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi menurut Bodnar et al. (2006: hal. 3), 

merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang 

dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam 

informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat 

keputusan. Menurut Hall (2009) sistem informasi akuntansi terdiri atas tiga 

subsistem utama yaitu: 

a. Sistem Pemrosesan Transaksi (Transaction Processing System) 

Sistem Pemrosesan Transaksi (SPT), yang mendukung  operasi bisnis 

setiap hari dengan jumlah dokumen dan pesan-pesan untuk para pemakai 

seluruh organisasi. 

b. Sistem Pelaporan Buku Besar/Keuangan (General Ledger System) 

Sistem Pelaporan Buku Besar/Keuangan (SPBB), yang menghasilkan  

laporan keuangan tradisional seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus 

kas, pengembalian pajak, dan laporan-laporan lainnya yang ditetapkan oleh 

hukum. 

c. Sistem Pelaporan Manajemen (Management Reporting System) 

Sistem Pelaporan Manajemen (SPM), yang meneydiakan manajemen 

internal dengan laporan keuangan dengan tujuan khusus dan informasi yang di 

perlukan untuk pengambilan keputusan, seperti anggaran, laporan varian, dan 

laporan pertanggung-jawaban. 
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4. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Mulyadi (1993) sistem informasi akuntansi memiliki empat 

tujuan dalam penyusunannya, yaitu: 

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha 

b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, 

baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya. 

c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu 

untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan 

untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan entitas. 

d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 

5. Unsur-unsur dalam Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2001: hal. 3) unsur-unsur suatu sistem informasi 

akuntansi yang pokok yaitu, formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku 

besar dan buku pembantu, serta laporan. masing-masing unsur sistem 

akuntansi adalah sebagai berikut: 

a. Input 

Formulir merupakan  dokumen yang digunakan untuk mencatat  terjadinya 

transaksi dan biasa disebut dengan dokumen, karena dengan formulir ini 

peristiwa yang terjadi dalam organisasi dicatat atau didokumentasikan. 
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Formulir-formulir yang digunakan dalam prosedur penerimaan uang adalah 

sebagai berikut: 

1) Dokumen (bukti) asli  pendukung setiap  penerimaan uang yang terdiri 

dari: 

a) Pemberitahuan tentang pelunasan dari para langganan (remittance advice) 

atau amplop. 

b) Bukti penerimaan uang yang diberi nomor urut yang  dicetak dan dibuat 

oleh kasir untuk penerimaan uang   langsung.  

c) Pita daftar penjualan tunai 

d) Pemberitahuan tentang pelunasan, daftar penjualan salesman. 

e) Pemberitahuan dari bank tentang pinjaman, penagihan oleh bank. 

2) Data  harian  yang  menunjukkan  kumpulan ataukah  ringkasan 

penerimaan kas yang terdiri dari: 

a) Bukti setoran ke bank  

b) Daftar penerimaan kas harian (dibuat oleh kasir)  dan daftar penerimaan 

kas harian (yang dibuat oleh bagian surat masuk). 

3) Buku jurnal (book of original entry)                                                          

a) Jurnal penerimaan uang (terperinci) 

b) Kombinasi dengan jurnal penerimaan uang. 

4) Buku pembantu piutang dan buku besar 

Uang tunai/kas adalah barang yang mudah menjadi sasaran pencurian dan 

penyelewengan, karena uang itu mudah dibawa, maka mudah disimpan 

dan mudah digunakan untuk mengadakan transaksi.  
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b. Proses 

1) Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data 

lainnya. 

2) Buku Besar 

Buku besar ( general ledger ) terdiri dari rekening-rekening yang 

digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya 

dalam jurnal, rekening-rekening dalam buku besar ini  disediakan sesuai 

dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan 

keuangan. 

3) Buku Pembantu 

Apabila data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary ledger). 

Buku ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data 

keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. 

c. Output 

Laporan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang biasanya disebut 

dengan laporan keuangan, dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan laba yang ditahan dan lainnya. 

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah bagian dari organisasi yang mengumpulkan, 

mengklasifikasikan, memproses, menganalisis dan mengkomunikasikan data-
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data keuangan guna menghasilkan informasi bagi pihak luar maupun dalam 

entitas sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan 

keputusan. 

6. Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan 

Menurut Baridwan (1999) sistem akuntansi pendapatan adalah suatu 

kerangka dari prosedur yang saling berhubungan sesuai dengan skema yang 

menyeluruh untuk melaksanakan kegiatan dan fungsi utama entitas. 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi 

pendapatan diantaranya adalah : 

a. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah 

b. Kartu hadir 

c. Kartu jam kerja 

d. Daftar gaji dan upah 

e. Rekap daftar gaji dan upah 

f. Surat pernyataan gaji dan upah 

g. Amplop gaji dan upah 

h. Bukti kas keluar 

Sedangkan catatan yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah 

diantaranya adalah: 

a. Jurnal umum 

b. Harga pokok produk 
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c. Kartu biaya 

d. Kartu penghasilan karyawan 

Dalam sistem informasi akuntansi pendapatan terdapat beberapa fungsi yang 

terkait dalam pencatatan dan pemberian gaji dan upah. Fungsi tersebut saling 

bekerja sama dan saling berhubungan satu sama lain dengan tujuan tertentu. 

Menurut Mulyadi (2001) fungsi-fungsi tersebut terdiri dari: 

a. Fungsi kepegawaian 

b. Fungsi pencatatan waktu 

c. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah 

d. Fungsi akuntansi 

e. Fungsi keuangan 

7. Pengertian Pengendalian Internal 

Menurut Agoes dan Sukrisno (2014) pengendalian internal adalah rencana, 

metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk 

memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas 

operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, 

ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain. 

8. Unsur-unsur Pengendalian Internal 

Menurut Susanto (2004) terdapat 5 unsur-unsur pengendalian internal, 

yaitu: 
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a. Lingkungan pengendalian 

b. Penilaian resiko 

c. Pengendalian aktivitas 

d. Informasi dan komunikasi 

e. Monitoring 

Lima unsur-unsur pengendalian internal tersebut diatas dijelaskan sebagai 

berikut menurut COSO dalam (Arens dan al, 2008, hal. 321) yang 

dialihbahasakan oleh Desti Fitriani: 

a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Pembentukan suasana organisasi serta memberikan kesadaran tentang 

perlunya pengendalian bagi suatu organisasi, yang merupakan dasar bagi 

semua komponen pengendalian internal lain yang melahirkan hierarki dalam 

membentuk struktur organisasi. Lingkungan pengendalian mempunyai tujuh 

komponen, antara lain: 

1) Filososfi manajemen dan gaya operasi 

2) Integritas dan nilai-nilai etis 

3) Komitmen terhadap kompetensi 

4) Partisipasi dewan komisaris dan komite pemeriksa 

5) Struktur organisasi 

6) Kebijkan dan praktik SDM 

7) Pelimpahan weweanang dan tanggung jawab  

b. Penilaian Resiko (Risk Assesment) 
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Semua organisasi memiliki resiko, dalam kondisi apapun yang namanya 

resiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkitan dengan 

bisnis (profit dan non-profit) maupun non-bisnis. Suatu resiko yang telah 

diidentifikasi dapat dianalisis dan dievaluasi sehingg dapat diperikrakan 

intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya. Sebuah pengendalian 

internal yang baik memungkinkan penaksiran resiko yang dihadapi oleh 

organisasi baik yang berasal dari dalam maupun dari luar oorganisasi. 

Langkah-langkah dalam penaksiran resiko adalah sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi fakto-faktor yang mempengaruhi resiko 

2) Menaksir resiko yang berpengaruh cukup signifikan 

3) Menentukan tindakan yang dilakukan untuk me-manage resiko 

4) Dewan direksi dan panitia audit 

5) Struktur organisasi 

6) Tugas tanggung jawab dan otoritas 

7) Kebijakan SDM dan praktek 

8) Pengaruh eksternal 

c. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh manajemen untuk memberikan 

jaminan yang meyakinkan bahwa manajemen telah melakukan sebagai mana 

seharusnya. Pengendalian aktivitas meliputi lima komponen sebagai berikut: 

1) Pemishan tugas yang memadai 

2) Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas 

3) Dokumen dan catatan yang memadai 
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4) Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan 

5) Pemeriksaan kinerja secara independen 

d. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Diperlukan untuk semua tingkatan manajmen orgnisasi untuk mengambil 

keputusan, laporan keuangan dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan 

yang ditentukan oleh entitas sebelumnya. Proses informasi dan komunikasi 

meliputi: 

1) Memulai, mencatat, memroses dan melaporkan transaksi suatu entitas  di 

entitas. 

2) Mempertahankan akuntanbilitas aktiva terkait. 

e. Pemantauan (monitoring) 

Merupakan sebuah proses penilaian berkelanjutan dan periodik 

pelaksanaan internal apakah sudah terlaksanan dengan baik sesuai dengan 

perubahan kondisi terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian internal. 


