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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Industri rumah sakit mengalami perkembangan cukup pesat seiring 

ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mendukung iklim investasi 

yang menciptakan kondisi bisnis dan jasa rumah sakit yang lebih baik. Aktifnya 

para pelaku bisnis dalam berinvestasi pada industri rumah sakit ditanah air 

sejalan dengan upaya pemerintah menyediakan jasa pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. Pembangunan dibidang rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan 

mutu, cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan medik dan rujukan kesehatan 

secara terpadu, serta meningkatkan kinerja manajemen rumah sakit (Bimantara 

dan Handayani, 2017) 

  Perkembangan masyarakat menuntut setiap penyedia jasa memberikan 

pelayanan yang cepat, praktis, dan berkualitas. Maka dari itu perlu adanya 

pengelolaan yang baik dari manajemem berupa sistem informasi manajemen 

yang dapat mendukung setiap kegiatan di rumah sakit. Bagian sistem informasi 

manajemen yang diharapkan dapat menunjang keberhasilan rumah sakit adalah 

sistem peneriman kas, karena kas merupakan suatu aktiva yang sifatnya sangat 

liquid sehingga sering terjadi penyalahgunaan. Rumah sakit perlu megunakan 

sistem pengendalian internal untuk mengarahkan operasi, melindungi aktiva, 

dan mencegah penyalahgunaan sistem mereka Mamahit et al. (2015) . 
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 Mamahit et al. (2015) Rumah Sakit adalah salah satu tempat 

penyelenggaraan kegiatan yang dimanfaatkan untuk memberikan jasa pelayanan 

medis yang dibutuhkan bagi setiap pasien. Rumah sakit merupakan suatu bentuk 

perusahaan jasa yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta (yayasan) 

yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 

RSUD Dr.H. Slamet Martodirjo di Pamekasan merupakan salah satu 

instansi yang menangani jasa kesehatan bagi masyarakat sehingga bisa 

dikategorikan sebagai badan usaha yang bergerak di sector publik. Untuk 

memberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik, harus didukung oleh 

penyelenggaraan sistem akuntansi rumah sakit yang baik pula(Mulyani, 2014) .  

 Pendapatan RSUD Dr.H. Slamet Martodirjo di Pamekasan dari berbagai 

pelayanan antara lain penerimaan yang berasal dari penjualan obat, penerimaan 

dari rawat jalan dan rawat inap. Motivasi instansi ini bukan pencapaian pada 

tingkat laba namun lebih mengutamakan pelayanan jasa kepada masyarakat, 

namun demikian bukan berarti bahwa tingkat keuntungan dari jasa yang 

diberikan tidak menjadi perhatian sama sekali (Ainun, 2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh(Kandouw, 2013), Pengawasan dan 

pengendalian terhadap penerimaan kas yang bersumber dari pelayanan terhadap 

pasien tetap mendapat perhatian dari manajemen. Mengingat pentingnya sumber 

pendapatan bagi penyediaan keuangan, maka diperlukan pengelolaan terhadap 

sumber pendapatan tersebut, suatu sistem akuntansi yang dirancang khusus 

untuk memenuhi kegiatan dari rumah sakit sesuai kebutuhan. 
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 Sistem Informasi Akuntansi penerimaan kas menjadi sangat diperhatikan 

karena kas merupakan kekayaan sebuah perusahaan yang sangat liquid. Sistem 

penerimaan kas pokok dalam Rumah Sakit yaitu penerimaan kas rawat inap 

(Tuerah, 2013). 

 Prosedur penerimaan yang berasal dari instalasi rawat inap, karena sebagian 

besar sumber penerimaan RSUD Dr.H.Slamet Martodirjo Pamekasan berasal 

dari instalasi rawat inap, rawat jalan, UGD, dan jasa lainnya. Walaupun selama 

ini pihak RSUD Dr.H.Slamet Martodirjo di Pamekasan telah mempunyai sistem 

dan prosedur tersendiri guna mengamankan penerimaan kas (Rochmawati dan 

Valeria, 2014). 

 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 (Pakadang, 2013). 

 Berdasaran penelitian Manoppo (2013), Perusahaan yang memiliki sistem 

pengendalian internal yang baik adalah perusahaan yang mampu memisahkan 

tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan yang baik, dan sumber daya yang memadai. Sistem pengendalian 

intern bukanlah sebuah sistem yang dimaksudkan untuk menghindari semua 

kemungkinan terjadinya kesalahan ataupun penyelewengan yang terjadi. Sistem 
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pengendalian intern yang baik adalah dimana sebuah perusahaan dapat menekan 

terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang mungkin terjadi. Fungsi 

pengendalian yang baik dengan berlandaskan pada sistem manajemen dan 

keuangan yang baik pula akan menciptakan aktivitas dalam perusahaan menjadi 

lancar dan terkendala. 

 RSUD Dr.H.Slamet Martodirjo Pamekasan merupakan badan usaha yang 

bergerak pada bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Rumah sakit ini adalah 

salah satu rumah sakit negeri kelas B. Rumah sakit ini mampu memberikan 

pelayanan medis, seperti pelayanan  dokter spesialis dan sub spesialis terbatas. 

Rumah sakit ini juga menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kabupaten. 

Rumah sakit ini termasuk besar karena memiliki beberapa fasilitas seperti; 180 

tersedia tempat tidur rawat inap mulai dari berbagai tipe mulai dari tipe sal C, 

sal A, Vip hingga kamar Vvip. 

 Dalam menjalankan aktivitasnya tentunya membutuhkan 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 internal atas penerimaan kas khususnya rawat inap yang 

diperoleh oleh rumah sakit setiap periode. Siklus pengendalian internal atas 

penerimaan kas merupakan suatu unsur yang dapat dipakai untuk menilai 

peningkatan pendapatan dari periode ke periode. Selain itu siklus pengendalian 

internal atas penerimaan kas juga dapat menekan dan mengurangi terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan dalam aktivitas rumah sakit. Tanpa adanya suatu 
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siklus pengendalian internal atas penerimaan kas yang baik, maka pendapatan 

operasi dari rumah sakit tidak optimal. 

 Berasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka dalam penelitian 

ditetapkan topik setidaknya sebagai judul “Analisis Sistem Pengendalian 

Internal Penerimaan Kas Rawat Inap Pada Rsud Pamekasan (Studi Kasus 

Pada RSUD Dr.H.Slamet Martodirjo Pamekasan-Madura)”.   

B.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini 

akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu : 

1. Bagaimana sistem pengendalian internal penerimaan kas rawat inap pada 

RSUD Pamekasan? 

C. Batasan Masalah  

 Batasan masalah pada penelitian ini mencangkup sebatas penerimaan kas 

rawat inap pada pasien umum rumah sakit Dr.H.Slamet Martodirjo Pamekasan 

dikarenakan penerimaan kas rawat inap pasien umum lebih spesifik, tarif yang 

dikenakan lebih tinggi dari pasien bpjs dan kemitraan lainnya. Alasan lainnya 

penelitian ditujukan hanya pada penerimaan kas rawat inap untuk memperkecil 

lingkupan sampel dalam penelitian ini. 

D. Tujuan penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah : 

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan 

sistem pengendalian internal penerimaan kas rawat inap pada RSUD 

pamekasan . 
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Manfaat penelitian 

1. Secara Teoritis

Pada penelitian ini dapat diharapkan menambah wawasan dan mampu untuk 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan terutama tentang 

sistem pengendalian internal dan penerimaan kas yang ada di RSUD Slamet 

Martodirjo . 

2. Secara Praktis

 Diharapkan dapat menjadi masukan dalam merancang suatu pengendalian 

internal yang memadai pada Sistem Informasi Akuntansi penerimaan kas 




