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Evaluasi Sistem Informasi Penerimaan Kas Pada Ru mah Sa kit Um um Pusat 

Dr. Mohammad Hoesin Palcmbung 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengevaluasi sistem penerimaan kas pada 

rumah sakit umum pusat Dr. Mohammad Hoesin palembang, 2) menemukan 

kelemahan atau kekurangan dari sistem penerimaan kas yang telah berjalan dan 3) 

memb, rikan solusi untuk pemecahan masalah yang ditemukan tersebut 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penerimaan kas yang telah 

berjalan banyak sekali terdapat kelemahan. Apabila dilihat dengan pendekatan sistem 

terutama dari sisi input, proses dan output maka kelemahan tersebut dapat ditemukan 

dari empat prosedur yang bedaku. Kelemahan tersebut antara lain kurangnya 

pengendalian terhadap dokamen yang masuk, serta belum terintegrasinya sistem 

komputer yang digunakan oleh tiap-tiap bagian. Selain itu, kelemahan juga 

ditemukan dari aplikasi yang digunakan, aplikasi terebut masih menganut cash basis, 

sedangkan laporan keuangan rumah sakit telah menganut akrual basis. 

Untuk memperbaiki kelemahan yang terjadi, maka penulis menyarankan agar 

rumah sakit meningkatkan kembali pengendalian yang telah ada dan 

mengintegrasikan sistem komputer yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi. 

Kata kunci : sistem penerimaan kas, input, proses, output. 
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F,valuating The Cash Accc1,tablc Information System of Ru mah Sa kit Umum 

Pus~:lt Dr. Mohammad Hocsin Palembang 

ABSTRACT 

The objectives of this research are I) to evaluate the cash acceptable 

inform 1tion System of rumah sakit umum pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, 

2) to find the weaknesses of the system and 3) give the solution to prevent the 

problems. 

Research finding has shown that the cash acceptable information system in 

rumah sakit umum pusat (R~MH) so many weaknesses. If we see in input. Proccess 

and output we can find the weaknesses from four procedures in RSMH. One of the 

w·eaknesses is internal control in RSMH. 

In order to repair the weaknesses, RSMH must improve internal control 

system and connl!ct the computer that use in RSMh. 

Key Word: Cash Acceptable Information system, Input, Process, Output 
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1. 1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Tujuan akhir dari akuntansi adalah menyediakan informasi-informasi 

keuangan, baik yang diperuntukkan bagi pemakai intern maupun bagi pemakai 

ektem perusahaan (Nugroho Widjajanto, 2001). Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, maka diperlukan sebuah sistem informasi akuntansi yang efektif untuk 

mengkombinasikan orang-orang, catatan-catatan dan prosedur-prosedur dalam 

memenuhi kebutuhan informasi. 

Perkembangan teknologi dan informasi pada era globalisasi yang sangat pesat 

memunculkan kebutuhan akan peran komputer dalarn kehidupan sehari-hari yang 

semakin kompleks. Teknologi komputer yang membantu aktivitas manusia telah 

berkembang pesat dan berdampak pada semua bidang kehidupan manusia. Dalam 

_ - ·-·durua bisnis, sistem informasi dalam memproses dokumen, data dan transaksi untuk 

menghasilkan informasi berubah sangat pesat sekali seiring dengan perkembangan 

teknologi dan informasi tersebut. Perubahan yang terjadi adalah dokumen, data dan 

transaksi yang dikerjakan secara manual dengan persentase kesalahan yang besar 

diubah menjadi bentuk bahasa mesin yang dapat diidentifikasi dan diproses oleh 

komputer yang selanjutnya menghasilkan informasi yang dibaca oleh para pemakai 

dengan persentase kesalahan yang kecil. Dalam ilmu akuntansi sistem informasi ini 
\ 

disebut sebagai sistem informasi akuntansi berbasis komputer (Nugroho Widjajanto, 

2001) 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi pelayanan kesehatan mempunyai 

pcngaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Setiap 

organisasi · pelayanan keschatan pasti mempunyai tujuan atau sasaran, agenda 

kcgiat::n maupun program bagi rnasyarakat yang dituju. Dengan demikian, 

implikasinya adalah timhulnya kcbutuhan akan pcngclolaan organisasi pelayanan 

kcschalan tcrscbut (Indra Bastian, 2008) 

Seb?gairnana termaktub dalam Undang-undang No. 9 tahun 1990 tentang 

pokok-pokok kesehatan, sctiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan 

yang setingi:,i-tingginya. Ketentuan tersebut menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan 

seperti pencegahan dan pcmb(;rantasan penyakit, pencegahan dan penanggulangan 

pencemaran, pemulihan kesehatan. serta penerangan dan pendidikan kesehatan 

kepada masyarakat. 

Dcngan mcngacu pada undang-undang tcrscbut, maka Provinsi Sumatera 

Selatan meluncurkan program berobat gratis bagi semua warganya. Dengan 

diluncurk:annya program tersebut, secara otomatis merubah sebagian besar sistem 

yang telah berjalan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan sistem yang ada 

sebelumnya uelum dirancang untuk menghadapi lonjakan pasien yang datang untuk 

mendapatkan program berobat gratis terschut. Salah satu rumah sakit pemerint~h 

yang menjalankan p1ogram tersebut adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. 

Mohammad Hosein Palembang (RSMH). 

RSMH merupakan sebuah rumah ;;akit pemerintah yang bergerak di bidang 

pelayanan keschatan, haik pasicn askes, asuransi, pasien kurang mampu sampai 

pasien umum. Dengan mcningkatnya jumlah p,,sien yang berobat ke RSMH maka 

secara otomatis penerimaan kas menjadi meningkat. Sehubungan dengan hal 
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tersebut, maka perlu diadakannya evaluasi sistem informasi penerimaan kas, untuk 

mengevaluasi penerapan sistem informasi penerimaan kas dan menanggulangi 

kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanamµiya. Dalam operasionalnya, 

RSMH menggunakan komputer untuk mencatat dan mengolah data penerimaan kas. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem penerimaan kas berbasis 

komputer yang diterapkan pada rumah sakit tersebut dengan cara menilai komponen

komponen penyusun sistem informasi penerimaan kas yang ada di RSMH. Dalam 

mengevaluasi suatu sistem informasi akuntansi, ha! yang diperhatikan adalah 

komponen-komponen penyusun sistem tersebut. Komponen-komponen sistem 

informasi akuntansi adalah -tujuan (goals), masukan (inputs), keluaran (outputs), 

media penyimpanan data (data storage), pcmroscs (processor), perintah dan 

prosedur (instruction and procedures), pemakai (users) serta pengendalian dan 

,satuan pengamanan (controls and security measures). Berdasarkan uraian-uraian dan 

ketertarikan penulis, maka menyusun skripsi dengan judul : "EV ALUASI SISTEM 

INFORMASI PEN:ERIMAAN KAS PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT 

Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG". 

_ . . 1. 2: Pcrumusan Masalah 

Dari penelitian awal yang telah dilakukan, penulis telah mengidentifikasikan 

masalah yang tampak pada sistem penerimaan kas pada RSUP Dr. Mohammad 

Hosein dan dirumuskan sebagai berikut l 
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1. Bagaimanakah penerapan sistem informasi pene_rimaan kas di RSMH? 

2. Kendala-kendala apa saja dan apa akibat yang ditemui dalam pelaksanaan 

sistem informasi penerimaan kas di RSMH? 

3. Apa rckomcndasi untuk pcrhaikan sistcm informasi penerimaan kas di 

RSMH? 

1. 3. Tujuan Pcnclitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis pada RSUP Dr. Mohammad Hosein 

adalah untuk : 

1. Mengetahui dan mcngevaluasi penerapan sistem informasi penerimaan kas di 

RSlAH 

2. Mengidentifikasi kendala-kendala dan akibat yang ditemui dalam 

pelaksanaan sistem informasi penerimaan kas di RSMH. 

3. Memberikan rckomenc1asi perbaikan terhadap sistem informasi penerimaan 

kas di RSMH. 

1. 4. Manfaat Pcnclitian 

Dari pcnclitian yang <lilakukan_pcnulis pada RSUP Dr. Mohammad Hosein 

diharapkan mcmbcrikan manlaat scbagaj bcrikut : 

I. Bagi penulis 

Mcnambai1 pcngctahuan dan pcngalaman serta penerapan pengetahuan 

teoritis yang didapat selama masa kuliah sehingga dapat membuka wawasan yang 
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I 

lebih luas. Selain itu, penelitian ini juga membuat penulis lebih paham mengenai 

sistem informasi penerimaan kas yang diterapkan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

berupa saran-saran positif untuk meningkatkan kembali sistem informasi 

peneriniaan kas menjadi lebih baik lagi. 

3. Bagi Lingkungan Pendidikan 

Menambah khasanah pengetahuan bagi pembaca, khususnya mengenai 

sistem informasi penerimaan kas. Hasil penelitian ini dapat pula digunakan 

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya di masa datang. 

1 · 1. 5. Ruang Lingkup Penclitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, sistem informasi 

penerimaan kas mencakup bidang yang sangat luas serta meliputi seluruh aktivitas 

rumah sakit. Agar tujuan skripsi ini dapat tercapai maka penulis akan membatasi 

ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup yang akan diambil dalam penulisan 

skr'ipsi ini yaitu sistem informasi penerimaan kas berbasis komputer pada RSUP Dr. 

Mohammari Hosein, karena sistem yang paling berhubungan secara langsung dengan 

lonjakan pasien yang telah dikemukakan sebclumnya adalah sistem penerimaan kas. 

Karena penerimaan kas yang utama bagi RSMH adalah dari pasien rawat inap dan 

rawat jalan, maka penulis hanya menfo)mskan pada penerimaan dari rawat inap dan 

rawatjalan saja. 
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J. 6. Mctodologi Pcnclitian 

1. 6. 1. Sumber Data 

Data pcnelitian ini dipcroleh dari sumbcr internal, yaitu perusahaan tempat 

pcnclitian. Pcnclitian ini hanya mcnggunakan data primer. Data primer adalah data 

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantan) dari tangan 

pertama, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pegawai perusahaan yang 

terlibat langsung dalam sistem informasi penerimaan kas tersebut beserta staf 

teknologi infom1asinya. Pertanyaan yang akan dilontarkan adalah seputar 

pclaksanaan sistcm informasi penerimaan kas. 

1. 6. 2. Mctodc Pcngumpulan Data 

Dalam kegiatan mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder, 

penulis menggw1akan dua ,~cto<lc, yaitu : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penelitian 

melalui buku-buku, laporan-Iaporan, majalah-majalah ilmiah dan brosur

brosur yang relevan. Adapun buku pokok yang digunakan penulis dalam 

skripsi ini adalah : 

1. Buku mengenai sistf!m informasi akuntansi. 

2. coso 

h. Pcnclitian Lapangan (Field Research) 

\ 

Penelitian ini dilakukan dengan cara :· 

Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan bila peneliti 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 
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harus diteliti serta untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari 

respm1den yang jumlahnya relatif sedikit. Dalalll teknik ini, penulis akan 

mclakukan wawancara secara langsung kepada semua orang yang terlibat 

baik langsung maupun ti<lak langsung <lalam sistcm informasi pcncrimaan 

kas <li Rumah Sakil Dr. Mohammad Hosein palcmbang. 

Outline wawancara : 

(1) Penetapan tujuan terhadap sistem tersebut. 

(2) Standarisasi dokumen, baik input maupun output 

(3) Standarisasi penyimpanan data. 

(4) Kemamp~ pengguna sislem. 

(5) Aturan atau prosedur yang digunakan untuk memproses data. 

(6) Pemahaman pemakai output sistem tersebut. 

(7) Standarisasi pengendalian serta satuan pengamanan. 

(daftar pertanyaan terlampir) 

- Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mengurnpulkan data-data berupa 

dokumen. Data-data ini dikumpulkan dengan cara meminta, mencatat, 

melihat, dan menyalin. Dokurnentasi yang akan dilakukan penulis yaitu 

rncminta dan menyalin struktur organisasi scrta semua hal yang berkaitan 

dengan komponen-komponen penyusun sistem informasi penerimaan kas 

tcrscbut. 

l. 6. 3. Mctodc Analisa Data 

Teknik analisis data yang akan dilakukan ialah analisis dcskriptif kualitatif. 

Analisis deskriptif kualitatif menggunakan data yang dihasilkan dari penelitian 

dengan mernbe1ikan gambaran apa adanya atau sesuai dengan kenyataan. Kemudian 
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data tcrscbut di cvaluasi untuk mcncmukan masalah-masalah yang terjadi. Dari 

cvaluasi tcrscbut, pcnulis bcrusaha untuk mcmberikan pemecahan dari pennasalahan 

pcnelitian yang ditemukan. 

Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam menganalisis 

data: 

I. Mcngidcntifikasikan sistcm informasi pcncrimaan kas yang ditcrapkan olch 

· RSMH scrta gamban:.n ur,1um pcrusahaannya. 

Pcnulis mclakukan wawancara dan dokumentasi dengan pihak perusahaan 

yang tcrkait mcngcnai sistem informasi penerirnaan kas yang dilaksanakan, 

profil perusahaan, se, ta struktur organisasi. 

2. Mengidentifikasi'rnn komponen-komponen sistem informasi penerim~an kas 

yang diterapkan oleh RSMH serta gambaran urnurn perusahaannya. 

Penulis melakukan kegiatan tanya jawab secara lisan mengenai sistem 

informasi pcnerimaan kas yang diterapkan dengan dengan pegawai 

perusahaan yang terlibat langsung dalarn sistern informasi penerimaan kas 

tersebut beserta staf teknologi informasinya. Sebelurnnya penulis telah 

menyiapkan daftar pertanyaan rnengenai sistern informasi penerirnaan kas. 

3. Mengevaluasi sistem informasi penerimaan kas yang diterapkan perusahaan. 

Hasil yang diperoleh dari tahap kedua kernudian dievaluasi untuk rnengetahui 

bagaimanakah pcncrapan sistcm informasi penerimaan kas tersebut, telah 

memadai atau tidak. 

4. Memberikan rekomendasi untuk rnenanggulangi temuan-temuan yang 

didapatkan sclama proses cva(uasi sistem informasi penerimaan kas tersebut. 
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1. 6. 4. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada RSUP Dr. Mohammad Hosein, yang beralamat di 

Jalan Jenderal sudirman KM. 3,5 Ilir Timur I Palembang (telepon 0711-354088). 

1. 7. Sisteml\tika Penulisan 

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah memberikan gambaran umum 

secara garis besar dan menjelaskan isi skripsi schingga dapat menggambarkan 

hubungan antara bab yang satu dcngan yang lainnya. Pcnulisan skripsi ini 

menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu : 

BABI PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, ruang lingkup pcnelitian, mctodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjclaskan mengcnai teori-teori yang merupakan dasar bagi 

penyusunan skripsi ini. Penulis hanya menuliskan teori-teori yang 

mempunyai relevansi yang mendukung proses penulisan. 

BAB III PRO FIL OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan obyek penelitian, yaitu sejarah singkat lembaga, 

struktur organisasi lembaga, sistem pencrimaan kas pada RSUP Dr. 

Mohammad Hosein yang sedang berjalan. 
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BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

BABY 

Di dalam bab ini penulis akan melakukan evaluasi terhadap sistem 

penerimaan kas dan struktur organisasi (pembagian tugas dan 

wewenang). Dalam sistem pcnerimaan kas di RSMH terdapat 2 bagian, 

yaitu pcncrimaan kas dari rawat jalan dan penerimaan kas dari rawat 

inap. Kcdua bagian tcrscbul akan dievaluasi oleh penulis. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bah ternkhir dalam skripsi ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil 

dari tahap analisis dan pembahasan dalam penelitian, dan juga berisi 

saran-saran yang t~rkait erat dengan obyek serta tujuan penelitian yang 

diang3ap perlu untuk disampaikan. 
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