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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi seperti saat ini, keberadaan sistem informasi sangat 

penting bagi suatu organisasi ataupun perusahaan. Adanya sistem informasi yang 

baik, maka akan dapat membantu proses kinerja perusahaan agar dapat 

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Penggunaan sistem informasi yang 

lengkap dan memadai juga akan dapat dijadikan pedoman bagi seorang manager 

ataupun pimpinan sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 

Sehingga dengan menerapkan sistem informasi yang baik, diharapkan perusahaan 

akan mendapatkan hasil sesuai dengan misinya. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

tentunya dibutuhkan suatu evaluasi dan analisis yang dilakukan secara berkala 

oleh suatu perusahaan. Kegiatan mengevaluasi dan analisis ini diharapkan dapat 

mengurangi adanya kecurangan dan kegagalan yang dialami oleh perusahaan 

dalam mengaplikasikan suatu sistem selama kegiatan operasional berlangsung. 

Analisis yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dapat dilakukan setelah terjadi 

suatu permasalahan yang serius dan menyebabkan perusahaan tersebut 

memutuskan untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang telah ada (Ningsih 

dkk., 2015). 

Sistem pengendalian intern sangat diperlukan oleh semua perusahaan, baik 

perusahaan yang memiliki kegiatan operasional yang kecil maupun besar. Adanya 

sistem pengendalian intern ini kekayaan perusahaan akan aman dari 
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penyalahgunaan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rama dan Jones 

(2008: 134) ada empat sasaran atau tujuan pengendalian intern adalah : (1) 

efektivitas dan efesiensi operasi, (2) keandalan pelaporan keuangan, (3) kataatan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan (4) pengamanan aset. 

Kas merupakan aset yang paling lancar dan hampir setiap transaksi 

dipengaruhi oleh kas. Karena sifat kas yang liquid, maka mudah digelapkan, 

sehingga diperlukan pengendalian intern untuk mengelolahnya dengan 

memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan dan pencatatan. 

Pengendalian intern yang baik terhadap kas, dimana manajemen harus 

menetapkan tanggung jawab secara jelas dan tiap orang memiliki tanggung jawab 

untuk tugas yang diberikan padanya. Pengendalian intern yang baik terhadap kas 

memerlukan prosedur yang memadai untuk melindungi penerimaan kas 

(Pakadang, 2013). 

Rumah sakit adalah suatu badan usaha yang menyediakan dan memberikan 

jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan 

observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitative untuk orang-orang yang 

menderita sakit, terluka dan untuk yang melahirkan (World Health Organization). 

Selain memiliki motif memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada 

masyarakat, tidak menutup kemungkinan rumah sakit juga ingin memperoleh laba 

dari kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, untuk dapat mengelola dan 

mengatur keuangan yang ada, diperlukan adanya suatu sistem dan pengendalian 

yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. 
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Berdasarkan penelitian Pakadang (2013) yang berjudul tentang “Evaluasi 

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit 

Gunung Maria di Tomohon dengan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah 

sistem pengendalian intern penerimaan kas Rumah Sakit Gunung Maria telah 

memadai sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern kecuali untuk 

penilaian resiko dan pemantauan masih perlu di perhatikan. Haryanto (2005) 

dengan judul “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Dari Rawat 

Inap pada Puskesmas Sambirejo” bahwa sistem yang sudah dijalankan sebenarnya 

sudah mengarah ke pembentukan system pengendalian internal yang benar, tetapi 

pengembangan dari sistem tersebut belum sempurna atau masih terdapat 

kekurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Yoanna (2014) tentang “Pengendalian 

Intern terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Rumah Sakit UmumBina 

Kasih Medan” dengan hasil bahwa pengendalian internal penerimaan kas pada 

Rumah Sakit Umum Bina Kasih Medan belum terlaksana dengan baik, karena 

masih terdapat perangkapan tugas antara bagian akuntansi dengan kasir dan 

bendahara. 

Sari (2013) yang berjudul “Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern Terhadap 

Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura”. Hasil penelitian 

yang dilakukan, rumah sakit telah menerapkan pengendalian intern pada 

penerimaan kas secara memadai. Ningsih (2015), melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Siklus Penerimaan Kas (Studi 

Kasus Pada Rsud Kabupaten Jombang),” dengan hasil penelitian yang dapat 

dihasilkan peneliti setelah melakukan penelitian pada RSUD Kabupaten Jombang 
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adalah bahwa sistem informasi akuntansi yang telah diterapkan dengan analisis 

pengendalian internal cukup baik karena telah menerapkan kelima bentuk 

pengendaliannya. 

RSU Mohammad Noer Pamekasan merupakan badan usaha yang bergerak di 

bidang jasa pelayanan kesehatan. Rumah sakit ini pada awalnya merupakan balai 

pemberantasan dan pencegahan penyakit paru (BP4). RSU Mohammad Noer 

Pamekasan merupakan Faskes yang menyediakan jasa pelayanan kesehatan dan 

tidak mengutamakan mencari keuntungan nirlaba serta dalam melakukan 

kegiatannya berdasarkan prinsip efektif, transparan, akuntabel dan produktivitas 

dengan pengelolaan sesuai dengan tatanan Badan Layanan Umum Daerah. RSU 

Mohammad Noer Pamekasan ini termasuk besar, karena tempat yang tersedia ≤ 

71 ruangan dan tidur inap, lebih banyak dibanding setiap rumah sakit di kota 

lainnya yang tersedia rata-rata 53 tempat tidur inap.  

Dalam menjalankan aktivitasnya tentunya membutuhkan suatu sistem 

informasi yang baik. Mengingat penerimaan kas merupakan sumber pendapatan 

utama bagi rumah sakit. Sistem informasi yang dijalankan dalam perusahaan 

tidaklah dapat dikatakan baik apabila sistem akuntansi tersebut tidak 

memperhatikan siklus pengendalian intern atas penerimaan kas yang diperoleh 

rumah sakit setiap periode. Siklus pengendalian intern atas penerimaan kas 

merupakan suatu unsur yang dapat dipakai untuk menilai peningkatan pendapatan 

dari priode ke priode. Selain itu siklus pengendalian intern atas penerimaan kas 

juga dapat menekan dan mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan 

dalam aktivitas rumah sakit. Tanpa adanya suatu Siklus pengendalian intern atas 
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penerimaan kas yang baik, maka pendapatan operasi dari rumah sakit tidak 

optimal. 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN 

INTERNAL PENERIMAAN KAS PADA RSU MOHAMMAD NOER 

PAMEKASAN (Studi Kasus Pada RSU Mohammad Noer Pamekasan-Madura)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan; 

a. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada 

RSU Mohammad Noer Pamekasan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan 

bagaimana sistem pengendalian internal penerimaan kas di RSU Mohammad Noer 

Pamekasan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Perusahaan  

Memberikan gambaran pada perusahaan mengenai pentingnya pengendalian 

internal pada penerimaan kas agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan 

baik. 
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b. Bagi Pihak Lain 

Dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, informasi dan wawasan 

teoritisdalam penelitian selanjutnya guna melakukan analisa yang lebih baik, 

khususnya pada topik dan permasalahan ini. 


