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ABSTRAK 

 

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS SIKLUS 

PENDAPATAN 

(Studi Kasus Pada Unit Rawat Inap Rumah Sakit Lavalette Malang) 

 

Oleh : 

Andi Firmansyah 

 

Dosen Pembimbing : 

Lutfi Harris, SE, M.Ak, Ak 

       Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan pengendalian 

intern atas siklus pendapatan Unit Rawat Inap Rumah Sakit Lavalette Malang dan 

membandingkan dengan prosedur tetap yang dimiliki oleh Unit Rawat Inap 

Rumah Sakit Lavalette Malang. Mengingat siklus pendapatan merupakan siklus 

utama bagi perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang menjelaskan tentang situasi serta keadaan yang terjadi, 

mengevaluasinya serta memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang 

muncul di lapangan.  

       Berdasarkan hasil evaluasi, Unit Rawat Inap Rumah Sakit Lavalette Malang 

telah memiliki pengendalian intern yang cukup baik atas siklus pendapatan. 

Tetapi terdapat permasalahan yaitu terjadinya perbedaan atau ketidaksesuaian 

beberapa pelaksanaan siklus pendapatan di lapangan dengan prosedur tetap yang 

dimiliki dan kegiatan pembayaran pasien yang tidak berprosedur. Permasalahan 

tersebut perlu diperbaiki dengan melakukan pembenahan terhadap Prosedur Tetap 

yang dimiliki sehingga nantinya Prosedur Tetap tersebut dapat dijadikan pedoman 

yang mencerminkan keadaan sebenarnya di Unit Rawat Inap Rumah Sakit 

Lavalette Malang. 

 

Kata Kunci : Unit Rawat Inap, Siklus Pendapatan, Pengendalian Intern  
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ABSTRACT 

 

THE ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM ON REVENUE 

CYCLE 

(Case Study at In-patient Unit Of Lavalette Hospital Malang) 

 

By : 

Andi Firmansyah 

 

Advisor Lecturer : 

Lutfi Harris, SE, M.Ak, Ak 

       The aim of this research is to evaluate the effectiveness of internal control 

practice on revenue cycle at in-patient unit of Lavalette Hospital Malang and to 

compare it with its procedure. Revenue cycle is a main cycle in every company. 

The type of this research is descriptive research. Descriptive research is a research 

which explains about situation and condition that have occurred, evaluates and 

gives alternative solution in problem especially in practical side.  

       Based on evaluation result, in-patient unit of Lavalette Hospital Malang has 

enough internal control in revenue cycle. But the problem is inappropriate 

practical side in revenue cycle with the procedure (inconsistency procedure) and 

absence prosedure in payment. The problem need to be fixed in its procedure 

because procedure can be used as guiding which reflect the truly condition in 

Lavalette Hospital Malang especially at inpatient unit. 

 

Key Words : In-patient Unit, Revenue Cycle, Internal Control 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Rencana strategis pemerintah Indonesia adalah menjadikan Indonesia sehat di 

tahun 2010. Kemampuan masyarakat yang diharapkan di masa depan adalah 

mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa adanya hambatan, 

baik yang bersifat ekonomi maupun nonekonomi. Pelayanan kesehatan bermutu 

yang dimaksudkan adalah pelayanan kesehatan yang memuaskan pemakai jasa 

pelayanan serta yang diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika pelayanan 

profesi. Dengan terwujudnya lingkungan dan perilaku sehat serta meningkatnya 

kemampuan masyarakat tersebut di atas, derajat kesehatan perorangan, keluarga, 

dan masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal. Saat ini, kesehatan juga tidak 

terlepas hubungannya dengan pelayanan rumah sakit yang profesional. 

       “Rumah Sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang 

pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya” 

(http://www.wikipedia.com). Sedangkan definisi menurut WHO sebagaimana 

yang termuat dalam WHO Technical Report Series No. 122/1957 yang berbunyi 

“Rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan 

dengan fungsi menyediakan pelayanan kesehatan paripurna, kuratif, dan preventif 

kepada masyarakat, serta pelayanan rawat jalan yang diberikan guna menjangkau 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Dokter
http://id.wikipedia.org/wiki/Perawat
http://www.wikipedia.com/
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keluarga di rumah. Rumah sakit juga merupakan pusat pendidikan dan latihan 

tenaga kesehatan serta pusat penelitian bio-medik”. (Bastian, 2008:27)  

       Tugas dan fungsi rumah sakit yaitu;  melaksanakan pelayanan medis misal 

rawat inap, rawat jalan, ruang operasi, dan apotik, pelayanan penunjang medis 

misal laboratorium, fisioterapi, radiologi, dan hemodialisa, melaksanakan 

pelayanan medis tambahan misal layanan ambulan,  melaksanakan pelayanan 

penyuluhan kesehatan, melaksanakan pendidikan para medis, membantu 

pendidikan tenaga medis umum, membantu pendidikan tenaga medis spesialis, 

membantu penelitian dan pengembangan kesehatan, dan membantu kegiatan 

penyelidikan epidemiologi, 

       Saat ini rumah sakit dituntut untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kinerja secara profesional dengan tidak mengabaikan misi sosial yang dimilikinya 

mengingat rumah sakit adalah institusi pelayanan yang menyerap banyak tenaga 

kerja, dana dan sarana. Rumah sakit juga harus mampu merumuskan kebijakan-

kebijakan strategis antara lain efisiensi dari dalam (organisasi, manajemen, 

keuangan, serta SDM) serta harus mampu mengambil keputusan secara tepat 

untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat  yang responsif, inovatif, efektif, 

efisien dan menguntungkan. 

       Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu serta teknologi kedokteran, 

rumah sakit telah berkembang dari suatu lembaga kemanusiaan, keagamaan dan 

sosial yang murni, menjadi suatu lembaga yang berorientasi bisnis, terlebih 

setelah para pemodal diperbolehkan untuk mendirikan rumah sakit di bawah 
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badan hukum yang bertujuan mencari laba (profit). Rumah sakit merupakan suatu 

lembaga yang padat modal, padat karya dan padat ilmu serta teknologi, di mana 

untuk mencapai efisiensi dan efektifitas yang tinggi, diperlukan profesionalisme 

yang andal dalam hal pengelolaan lembaga bisnis yang modern.  

       Sebagai institusi yang profesional, rumah sakit membutuhkan informasi yang 

dapat dipercaya sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan, baik 

mengenai persoalan rutin di tingkat bawah maupun mengenai persoalan-persoalan 

kebijakan di tingkat atas. Informasi yang dibutuhkan oleh  organisasi adalah 

informasi yang cepat, lengkap, tepat, efisien dan benar. Sehingga  dengan adanya 

informasi tersebut kegiatan operasional badan usaha dapat lebih lancar dan 

terarah. Oleh karena itu informasi merupakan sumber daya yang sangat berharga 

dan sangat diperlukan bagi suatu organisasi di seluruh dunia. Apabila suatu 

organisasi tidak mampu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan  dengan 

tepat, maka dikhawatirkan hidup organisasi akan terganggu karena informasi 

merupakan hal yang penting dan fundamental. 

       Apabila kita lihat dari definisinya, informasi merupakan output dari 

pemrosesan sebuah data atau hasil dari interpretasi atas input yang selanjutnya 

akan di proses atau diolah untuk menghasilkan output yang memiliki arti tertentu. 

Menurut Bodnar & Hopwood (2004:3) informasi merupakan data yang diolah 

sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan 

secara tepat.  
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       Sistem yang dapat memberikan informasi sehingga dapat membantu  dalam 

pelaksanaan proses akuntansi disebut sistem informasi akuntansi. Krismiaji 

(2002:4) menyatakan bahwa “sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem 

yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang 

bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis”. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka keberadaaan dari sebuah sistem informasi 

akuntansi merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Perusahaan yang 

tidak memiliki sebuah sistem informasi akuntansi pasti akan mengalami kesulitan 

untuk mempertahankan usahanya dengan kondisi pasar yang semakin kompetitif. 

       Rumah sakit juga harus meningkatkan pelayanan dan diikuti dengan sistem 

pengandalian itern yang baik. Karena pengendalian intern yang buruk adalah 

pangkal dari adanya fraud dan moral hazard (kecurangan) yang dapat merugikan 

aset suatu organisasi. Dampak dari fraud dan moral hazard misalnya adalah 

pendapatan bersih yang kurang, banyak piutang tak tertagih, pembiayaan tidak 

efisien yang di akibatkan oleh larinya pasien atau tidak mampunya pasien 

membayar jasa pelayanan rumah sakit. 

       Rumah Sakit Lavalette Malang yang merupakan salah satu unit kerja di 

bawah PTPN XI (Persero), sejak 19 Desember 1918 mulai   melayani jasa 

kesehatan khususnya di kota  Malang. Rumah Sakit Lavalette Malang, Melayani 

pasien swasta murni atau pihak swasta yang berobat dan melakukan pembayaran 

tunai, Relasi  yaitu pihak – pihak yang sudah melakukan kerjasama dengan 

Rumah Sakit Lavalette Malang seperti asuransi, dan perusahaan yang memberi 

jaminan kepada para pekerja untuk berobat di rumah sakit, dan pasien Intern yaitu 
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pasien – pasien yang berasal dari unit usaha sesaudara PTPN. Rumah sakit 

lavalette seharusnya mampu meningkatkan pengendalian intern khususnya di 

siklus pendapatan agar kegiatan operasional Rumah sakit tidak terganggu. 

       Rawat inap yang merupakan salah satu dari 8 pusat pendapatan (revenue 

center) yang ada di Rumah Sakit Lavalette Malang, haruslah mampu 

meningkatkan pelayanan sekaligus juga pengendalian intern yang baik. Rawat 

Inap yang memiliki 4 unit yaitu Rawat Inap Umum / Dewasa, Rawat Inap Anak, 

Rawat Inap Bersalin dan Rawat Inap Paska Bedah harus memiliki pengendalian 

intern yang baik,  agar fraud (kecurangan) dapat di antisipasi dan dicegah 

sehingga kemungkinan rumah sakit dirugikan atau operasional keuangan 

terhambat bisa di minimalisir. 

       Berdasar pada uraian informasi dan deskripsi diatas maka penulis mencoba 

meneliti masalah tersebut dan menuliskannya  ke dalam skripsi yang berjudul : 

“Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Siklus Pendapatan. (Studi 

Kasus Pada Unit Rawat Inap Rumah Sakit Lavalette Malang).” 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

       Penulis mencoba mengkaji pedoman dan pelaksanaan siklus pendapatan 

Rumah Sakit Lavalette.  Dalam pembahasan ini, pokok permasalahan yang 

diangkat adalah:  
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1. Bagaimana penerapan prosedur pada siklus pendapatan pada unit rawat 

inap Rumah Sakit Lavalette Malang? 

2. Apakah pengendalian intern atas siklus pendapatan telah memadai 

khususnya pada unit pelayanan rawat inap?  

3. Bagaimana solusi atau pemecahan masalah yang sesuai pada penelitian 

studi kasus ini? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan prosedur  pendapatan rawat inap di 

Rumah Sakit Lavalette Malang. 

2. Untuk mengetahui Apakah pengendalian intern atas siklus pendapatan 

telah memadai. 

3. Memberikan alternatif solusi pemecahan masalah yang sesuai pada 

permasalahan yang terjadi di objek penelitian. 

1.4 Manfaat Penelitian 

A. Bagi Perusahaan 

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak Rumah Sakit 

Lavalette dalam mengimplementasikan sistem dan prosedur siklus 

pendapatan khususnya pada rawat inap. 

2. Memberikan sumbangan kepada perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan dan pemikiran dalam mencari alternatif pemecahan 

atas masalah yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. 
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B. Bagi Penulis 

1. Dapat mengembangkan dan mengaplikasikan teori – teori yang 

telah diperoleh selama proses perkuliahan. 

2. Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai sistem informasi 

akuntansi. 

3. Dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai 

sistem informasi akuntansi yang baik dan pengendaian internal 

perusahaan yang efektif. 

 

C. Bagi Pihak Lain 

1. Dapat memberikan referensi yang nantinya digunakan sebagai 

bahan penelitian selanjutnya di bidang sistem informasi akuntansi. 

2. Dapat menambah wawasan pihak lain yang ingin mengetahui lebih 

lanjut sistem informasi akuntansi siklus Pendapatan pada Rumah 

Sakit khususnya pada unit Rawat  Inap. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai penulisan skripsi ini, 

penulis akan memberitahukan garis besar pembahasan dalam sekripsi ini secara 

singkat sebagai berikut : 
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BAB I: PENDAHULUAN 

       Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari penelitian ini 

meliputi latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaatan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

       Bagian ini menguraikan beberapa landasan teori yang akan dipakai sebagai 

landasan berpikir  penelitian bagi penulis yang akan digunakan sebagai dasar 

pembahasan serta anlisis pokok permasalahan yang ada. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

       Pada Bab ini disajikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

       Pada Bab IV ini disajikan hasil penelitian yang didalamnya membahas latar 

belakang obyek penelitian serta hasil analisa data. 

BAB V : PENUTUP 

       Merupakan pembahasan terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran –saran 

sebagai sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang terkait dalam skripsi 

ini dan diharapkan berguna sebagai masukan bagi perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem 

       Sistem merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam suatu 

organisasi. Oleh karena itu, sistem juga termasuk suatu aset dalam sebuah 

organisasi yang sangat vital untuk mencapai tujuan tertentu. Ada bayak definisi 

mengenai sistem diantaranya yaitu: 

      Sistem menurut Wilkinson (2000:6) adalah “suatu kesatuan grup yang saling 

berinteraksi atau berhubungan dan berfungsi secara bersama untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu”. Sedangkan menurut Marshall, Steinbart (2004:2) “sistem 

adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen – komponen yang saling 

berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”. Sedangkan Hoffer 

(2002:32) juga mendefinisikan “sistem adalah komponen dari perangkat yang 

saling berhubungan dengan mengidentifikasi batas, pekerjaan bersama untuk 

mencapai suatu tujuan”. Selain itu Baridwan (2002:3) juga menyatakan bahwa, 

“sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan 

yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan 

suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan”. Sistem juga menurut Hall 

(2007:6) adalah “sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling 

berkaitan (interrelated) atau subsistmen-subsistem yang bersatu untuk mencapai 

tujuan yang sama (Common purpose)”. 
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       Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kelompok komponen,  

prosedur atau subsistem   yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan melalui tahap input, proses dan output seperti yang dideskripsikan 

pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1  

Karakteristik Dasar Sistem Secara Umum 

Sumber: Wilkinson (2000)  

 

2.2 Informasi 

        Informasi merupakan suatu hal yang penting bagi individu, organisasi, 

kelompok maupun perusahaan. Informasi merupakan komponen penting dalam 

melaporkan suatu keadaan atau kondisi. Oleh karena itu, informasi haruslah dapat 

dimengerti dan mudah untuk dipahami. Sehingga perusahaan dalam menghasilkan 

dan membuat informasi haruslah  dapat dipahami oleh semua pihak baik interen 

perusahaan maupun eksteren perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh 

Wilkinson (2000:5) “Informasi adalah keterangan-keterangan yang berarti dan 
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berguna untuk orang yang akan menggunakannya. Sebuah informasi tentu 

memiliki kualitas tertentu, oleh karena itu dengan adanya informasi yang memiliki 

kualitas maka informasi itu dapat ditentukan bahwa informasi itu berguna atau 

tidak berguna”. Adapun kualitas informasi menurut Wilkinson (2000:18) yaitu 

“informasi yang digunakan harus Relevan, Keakuratan, tepat waktu, conciseness, 

clarity, quantifiabilty and concictency”.  

       Hall (2007:4) juga menggambarkan tentang arus 

informasi dimana informasi merupakan suatu sumber daya 

bisnis, yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

internal dan eksternal.  

 

 

Gambar 2.2 

Arus Informasi Internal dan Eksternal 
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Management Operasi 
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Sumber : Hall (2007) 
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       Gambar 2.2 di atas menggambarkan bagaimana 

informasi mengalir dalam dua arah dalam organisasi: secara 

horizontal dan vertikal. Arus horizontal mendukung tugas 

tugas di tingkat operasional dengan informasi yang sangat 

rinci tentang transaksi – transaksi bisnis yang mempengaruhi 

perusahaan. Dalam informasi ini termasuk peristiwa 

peristiwa seperti penjualan dan pengiriman barang, 

penggunaan tenaga kerja dan bahan baku dalam proses 

produksi, serta mentransfer sumberdaya secara internal dari 

satu departemen ke departemen lainnya. Arus vertikal 

mendistribusikan rangkuman informasi tentang kegiatan 

informasi dan kegiatan – kegiatan lainnya ke atas, ke semua 

manajer di semua tingkatan. Pihak manajemen menggunakan 

informasi ini untuk mendukung berbagai fungsi perencanaan 

dan kontrol. Informasi juga mengalir ke bawah dari manajer 

senior ke manajer junior dan personel operasi dalam bentuk 

instruksi, kuota dan anggaran – anggaran.  

 

       Selain itu menurut  Hall (2007 ; 17)  kualitas informasi harus mencakup hal – 

hal di bawah ini, antara lain : 

1. Relevan : Isi sebuah laporan atau dokumen harus 

melayani suatu tujuan, dengan demikian laporan ini 

dapat mendukung keputusan manajer. Informasi yang 

relevan harus memberikan arti kepada pembuat 

keputusan. Informasi ini bisa mengurangi 

ketidakpastian dan bisa meningkatkan nilai dari suatu 

keputusan. 

2. Tepat Waktu: Umur Informasi merupakan faktor yang 

kritikal dalam menentukan kegunaannya. Informasi 

harus tidak lebih tua dari periode waktu tindakan yang 

didukungnya. atau informasi yang disajikan tepat pada 

saat dibutuhkan dan bisa mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan. 

3. Akurat : Informasi harus bebas dari kesalahan yang 

sifatnya material.  

4. Lengkap :  Informasi yang disajikan tidak boleh ada 

bagian yang esensial bagi pengambilan keputusan atau 

pelaksanaan tugas yang hilang.  

5. Understandable (dapat dimengerti) : informasi yang 

disajikan hendaknya dalam bentuk yang mudah 

dimengerti oleh si pembuat keputusan. 
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       “Informasi adalah  data yang telah diorganisasi, dan telah memiliki kegunaan 

dan manfaat bagi para pembuat keputusan “(Krismiaji, 2002:15). 

        

2.3 Sistem Informasi 

       Sebelum  membahas  mengenai  definisi  dari  sistem  informasi  akuntansi, 

diperlukan  adanya  pemahaman  mengenai  definisi  sistem  informasi  yang 

merupakan  induk  dari  sistem  informasi  akuntansi. Bodnar&Hopwood (2004:6) 

mendefinisikan  “sistem  informasi  sebagai  sesuatu  yang  lebih  mengarah  pada 

penggunaan  teknologi komputer dalam suatu organisasi yang mengubah  suatu 

data untuk menghasilkan informasi  yang  lebih  bermanfaat bagi pengguna”.  

Sistem  informasi  membantu  para  pengguna untuk  bisa memperoleh dan 

menggunakan  informasi  dalam  proses  pengambilan keputusan.      

       Sedangkan menurut Gelinas (1990:8) bahwa “sistem informasi merupakan 

sebuah sistem yang dibuat oleh manusia yang pada umumnya meliputi langkah 

langkah yang terintegrasi berdasarkan komputer dan komponen – komponen 

manual, yang dibuat untuk mengumpulkan, menyimpan dan mengelola data untuk 

menghasilkan keluaran informasi bagi pengguna”.  

       Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu kerangka 

kerja yang saling berinteraksi untuk mengubah data – data masukan (input) 

menjadi sebuah informasi (output) melalui sebuah proses baik secara 

terkomputerisasi maupun secara manual guna mencapai tujuan tertentu 
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2.4 Sistem Informasi Akuntansi 

       Definisi mengenai sistem informasi akuntansi telah diungkapkan oleh banyak 

peneliti. Definisi sistem informasi akuntansi menurut Bodnar and Hopwood 

(2004:1) adalah “kumpulan sumberdaya, seperti manusia dan peralatan, yang 

diatur untuk mengubah data menjadi informasi”. Informasi tersebut 

dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Sistem informasi akuntansi 

melakukan hal tersebut entah dengan sistem manual atau terkomputerisasi.  

       Selain itu, Krismiaji (2002:4) menyatakan bahwa 

“sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang 

memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi 

yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan 

mengoperasikan bisnis”. Krismiaji (2002:4) juga 

menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi harus 

melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan transaksi dan data lain dan 

memasukkannya ke dalam sistem 

2. Memproses data transaksi 

3. Menyimpan data untuk keperluan dimasa mendatang 

4. Menghasilkan informasi yang diperlukan dengan 

memproduksi laporan atau memungkinkan para pemakai 

untuk melihat sendiri data yang tersimpan di komputer 

5. Mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga 

informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. 

 

       “Menurut Krismiaji (2002:6) Subsistem dari sistem informasi akuntansi yaitu 

dimana perusahaan melaksanakan serangkaian transaksi yang repetitif (berulang) 

seperti” : 

1. Membeli dan membayar bahan baku dan barang jadi 

2. Mengangkat dan menggaji karyawan 

3. Mengubah bahan baku dan tenaga kerja menjadi barang jadi atau jasa 

4. Menjual barang atau jasa dan menerima kasa 
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5. Memproses transaksi dan menghasilkan berbagai laporan untuk 

manajemen , pemegang saham, dan para kreditur. 

 

2.4.1 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi  

       Pembentukan sistem informasi akuntansi memiliki beberapa tujuan yang 

sudah banyak diungkapkan. Seperti tujuan sistem informasi akuntansi yang 

dikemukakan oleh Wilkinson (2000:8) menyatakan bahwa sistem informasi 

akuntansi memiliki tiga tujuan umum yaitu: 

1. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari 

demi hari.  

 Sistem informasi menyediakan informasi bagi personel 

operasi untuk membantu mereka melakukan tugas 

setiap hari dengan efektif dan efisien. 

2. Untuk mendukung pembuatan keputusan oleh pembuat 

keputusa internal 

 Sistem informasi memberikan para manajer informasi 

yang mereka perlukan untuk melakukan tugasnya 

terutama di dalam pengambilan keputusan. 

3. Untuk mendukung fungsi kepengurusan (Stewardship) 

 Kepengurusan manajemen merujuk ke tanggungjawab 

manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan 

secara benar. Sistem informasi menyediakan informasi 

tentang kegunaan sumber daya ke pemakai eksternal 

melalui laporan keuangan tradisional dan laporan-

laporan yang diminta lainnya. Secara internal, pihak 

manajemen menerima informasi kepengurusan dari 

berbagai laporan pertanggungjawaban. 

       Tujuan Sistem Informasi Akuntansi menurut Mulyadi (2001:19) yaitu 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan 

kegiatan usaha baru. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh 

sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan 

penyajian maupun sturktur informasinya. 

3. Untuk memperbaiki pengawasan akuntansi dan 

pengendalian intern yaitu untuk menyediakan catatan 
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lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya clerical dalam penyelesaian 

catatan akuntansi. 

 

2.4.2 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi        

       Fungsi sistem informasi dari suatu perusahaan dapat dibagi menjadi dua 

fungsi tersebut dijelaskan oleh Nash (1989:33) yang mengungkapkan bahwa 

terdapat dua fungsi utama dibentuknya sebuah sistem, yaitu fungsi rutin dan 

fungsi non-rutin.  

1. Fungsi rutin adalah fungsi yang berhubungan dengan proses 

pengoperasian data dan termasuk di dalamnya adalah fungsi akuntansi 

secara tradisional. 

2. Sedangkan fungsi non-rutin adalah segala hal yang berkaitan dengan 

pengambilan keputusan dan memberikan informasi tersebut kepada para 

manager 

 

Gambar 2.3  

Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Sumber 

data 

Pengump

ulan data 
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en data 
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input output 

Security and control 

 
Sumber : Wilkinson (2000) 
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       Gambar 2.3 di atas menggambarkan lima fungsi dari sistem 

Informasi Akuntansi, diantaranya yaitu (Wilkinson, 2000:11) : 

Data collection (pengumpulan data) meliputi langkah 

– langkah seperti menangkap transaksi data, merekam 

data ke formulir – formulir, dan mengsahkan dan 

pengeditan data untuk menjamin akurasi dan 

kelengkapannya. 

Data maintenance (pengelolaan data) fungsi ini 

mencakup lankah – langkah seperti: 

1. Pengklasifikasian atau penugasan pengumpulan 

data dalam tahap awal 

2. Menghasilkan atau mengkopi data ke dokumen 

lain 

3. Penyortiran atau pengaturan elemen data 

berdasar satu atau lebih karakteristik 

4. Pengumpulan atau pengelompokan kelompok 

transaksi secara bersama 

5. Menggabungakan atau mengkombinasikan  dua 

atau lebih kelompok atau file data 

6. Penghitungan atau perlakuan tambahan, 

pengurangan, perkalian, dan divisi operasi 

7. Peringkasan  atau pengumpulan elemen data 

kuantitatif   

8. Membandingkan atau menguji barang dari file 

atau kumpulan salinan berkas untuk 

menemukan yang cocok atau menentukan 

perbedaan yang terjadi. 

Data management (menejemen data) fungsi ini terdiri 

dari tiga langkah diantaranya yaitu: penyimpanan , 

pengelolaan dan pemerolehan kembali. 

Data control fungsi ini memiliki dua tujuan yaitu (1) 

melindungi dan menjaga aset perusahaan termasuk 

data, (2) menjamin penerimaan data akurat dan lengkap 

dan terproses ecara benar. 

Information generation fungsi ini meliputi langkah 

langkah sebagai berikut: mengintepretasikan, pelaporan 

da pengkomunikasian informasi. 
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2.5 Pengendalian intern 

2.5.1 Pengertian Dan Tujuan Pengendalian Intern 

       Standar  Profesional  Akuntan  Publik  (IAI, 2001:319.2) memberikan definisi 

tentang Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut “ Pengendalian  Intern    

adalah  suatu proses-yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan 

personel lain entitas-yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai 

tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan 

keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum 

dan peraturan yang berlaku.”  

       Sedangkan Davia et al dalam Tuanakotta (2007:162) menyatakan bahwa 

“Pengendalian  intern  meliputi  Kondisi yang diinginkan atau merupakan hasil 

dari berbagai proses yang dilaksanakan suatu entitas untuk mencegah (prevent) 

dan menimbulkan efek jera(deter) terhadap fraud.”  

       Menurut Mulyadi (2001:165) yang dimaksud pengendalian intern adalah:  

“Sistem  Pegendalian  Intern  meliputi  struktur  organisasi,  metode  dan  ukuran  

– ukuran  yang  dikoordinasi  untuk  menjaga  kekayaan  organisasi,  mengecek  

ketelitian  dan  keandalan  data  akuntansi,  mendorong  efisiensi  dan  mendorong  

dipatuhinya kebijakan manajemen.”   

       (Wilkinson, 2000:235) Penciptaan pengendalian internal didasarkan pada 

tujuan pengendalian internal tersebut. tujuan pengendalian internal adalah  

- mengefektifkan dan mengefisiensikan kegiatan operasional 

- meningkatkan tingkat keandalan dari laporan keuangan 

- membantu penerapan peraturan dan kebijakan yang ada 
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       Pengertian pengendalian internal menurut Nash (1989:401) yaitu: 

       “Internal control comprises the plan of organization and all of  

the coordinated methods and mesures adopted within a business to 

: safeguard its assets, check the accuracy an reliability of its 

accounting data, promote operational efficiency, and encourage 

adherence to prescribed managerial policies”. 

       Pengendalian internal  Hall (2007:181) menyatakan bahwa sistem 

pengendalian  internal merangkum kebijakan, praktik, dan prosedur yang 

digunakan oleh organisasi untuk mencapai empat tujuan utama, yaitu: 

a. Untuk menjaga aktiva  perusahaan 

b. Untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi 

akuntansi 

c. Untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan 

d. Untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan oleh manajemen. 

      Menurut Krismiaji (2002:218) pengendalian internal adalah “rencana dan 

metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk 

mendorong ditaatinya kebijakan manajemen”. Krismiaji (2002:37) juga 

menjelaskan akan fungsi dari pengendalian internal pada sistem informasi 

akuntansi adalah melakukan pengawasan yang memadai yang bertujuan untuk: 

1. Menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem 

dapat dipercaya 

2. Menjamin bahwa aktivitas bisnis yang dilaksanakan 

secara efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen serta 

sejalan dengan peraturan yang telah digariskan 

3. Melindungi dan menjaga aktiva organisasi termasuk data 

lain yang dimiliki oleh perusahaan 
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       Menurut Marshall, Steinbart (2004:229) Pengendalian internal adalah 

“rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, 

memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki 

efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang 

telah ditetapkan.” 

      Berdasarkan beberapa pengertian serta beberapa tujuan pengendalian internal 

diatas maka dapat kita simpulkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan 

suatu prosedur, praktek atau metode yang diterapkan untuk menjaga sumberdaya, 

memberikan informasi yang handal dan mendorong tercapainya kesesuaian 

dengan kebijakan yang ditetapkan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 

2.5.2 Fungsi Dan Unsur Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Marshall, Steinbart (2004:229)  Pengendalian internal melaksanakan 

tiga fungsi penting: 

1. Pengendalian untuk pencegahan (preventive control) 

Yaitu mencegah timbulnya suatu masalah sebelum 

muncul. Contoh: Mempekerjakan personil akuntansi 

yang berkualitas tinggi, pemisahan tugas pegawai yang 

memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik 

atas aset, fasilitas dan informasi 

2. Pengendalian untuk pemeriksaan (Detective control) 

Dibutuhkan untuk mengungkapkan masalah begitu 

masalah tersebut muncul. Contoh dari pengendalian 

untuk pemeriksaan adalah pemeriksaan salinan atas 

penghitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan 

neraca saldo setiap bulan 

 

 

3. Pengendalian korektif (Corrective control)  

Memecahkan masalah yang ditemukan oleh 

pengendalian untuk pemeriksaan. Pengendalian ini 

mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk 
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mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki 

kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, dan 

mengubah sistem agar masalah di masa mendatang dapat 

diminimalisasikan atau dihilangkan. 

        

Unsur pokok pengendalian internal menurut Mulyadi (2001:164)adalah: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung 

jawab fungsional secara tegas. 

 Struktur organisasi menggambarkan pembagian tanggung 

jawab fungsional kepada organisasi yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan – kegiatan pokok perusahaan. 

Kegiatan – kegiatan tersebut berdasarkan prinsip – 

prinsip: 

a) Pemisahan fungsi – fungsi operasi dan penyimpanan dari 

fungsi akuntansi 

b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh 

untuk melaksanakan semua tahap transaksi. 

 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang 

memberikan perlindungan yang cukup terhadap 

kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

 Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari 

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui 

transaksi dan setiap penggunaan transaksi harus diawasi 

sedemikian rupa guna pelaksanaan otorisasi. 

 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi setiap unit organisasi. 

 Cara – cara yang umum diterapkan dalam praktik yang 

sehat antara lain: 

a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang 

pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan yang 

berwenang 

b) Pemeriksaan mendadak (surprised audit) 

c) Setiap transaksi tidak boleh dilakukan dari awal sampai 

akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi. 

d) Perputaran Jabatan (job rotation) secara rutin 

e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak 

f) Pencocokan fisik kekayaan dan catatan secara periodik 

g) Pembentukan unit organisasi untuk mengecek efektivitas 

unsur – unsur sistem pengendalian intern 

 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung 

jawabnya 
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 Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan 

jujur, unsur pengendalian intern dapat dikurangi sampai 

atas minimal dan perusahaan mampu menghasilkan 

pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. 

 

       Metode-metode pengendalian internal yang dapat digunakan menurut 

Krismiaji (2002:37): 

1. Dokumentasi yang memadai untuk seluruh aktivitas bisnis 

 Dokumentasi yang tepat bagi seluruh transaksi bisnis 

adalah kunci untuk pertanggungjawaban. Dokumentasi 

memungkinkan manajemen melakukan pengujian apakah 

tanggung jawab yang dibebankan telah dijalankan secara 

memadai. Dokumen dan catatan yang dirancang dengan 

baik juga meningkatkan akurasi dan efisiensi pemrosesan 

transaksi. 

2. Pemisahan Fungsi atau tugas  

 Tujuannya dilakukan pemisahan fungsi adalah untuk 

mencegah seseorang secara penuh melaksanakan sebuah 

transaksi. Secara umum ada tiga fungsi yang harus 

dipisahkan secara tegas dan dilaksanakan oleh karyawan 

yang berbeda, yaitu fungsi persetujuan atau otorisasi 

dilaksanakannya sebuah transaksi, fungsi pencatatan 

transaksi, dan fungsi pemeliharaan atau perlindungan 

terhadap aktiva perusahaan. 

 

 

2.5.3 Pentingnya Pengendalian Intern 

       Pentingnya pengendalian intern antara lain : 

1. Ukuran perusahaan yang semakin kompleks tidak memungkinkan 

manajemen untuk mengatur secara langsung sehingga dapat 

mengendalikan perusahaan secara efektif, manajemen mengandalkan 

sejumlah laporan dan analisis. 

2. Pengecekan dan review pada pengendalian intern dapat melindungi 

perusahaan dari kesalahan manusiawi dan mencegah kekeliruan dan 

ketidak beresan 
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3. Pengendalian intern dapat memberikan kepastian bahwa penggelapan 

maupun peyimpangan dapat diantisipasi atau dideteksi sejak dini. 

 

2.5.4 Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern 

       Pengendalian intern mempunyai keterbatasan sehingga pengendalian intern 

hanya dapat member keyakinan yang memadai bagi manajemen dan dewan 

komisaris sehubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Pengendalian 

interntidak dapat mencegah terjadinya risiko – risiko dalam perusahaan tapi 

setidaknya dapat dideteksi sejak dini. Adapun keterbatasan – keterbatasan itu 

antara lain (Jusuf, 2001:254) : 

1. Persekongkolan 
Persekongkolan  yang dilakukan antara 

karyawan satu dengan  yang lain, dengan pelanggaran 

atau pemasok dapat tidak terdeteksi oleh struktur 

pengendalian intern. Misalnya, persekongkolan yang 

dilakukan bagian kasir dan bagian akuntansi untuk 

menghilangkan nota penjualan 

2. Kemacetan 
Kemacetan pada pengendalian dapat terjadi 

karena kecerobohan, kebingungan atau karyawan tidak 

memahami instruksi yang diberikan. Perpindahan 

karyawan secara sementara atau tetap, atau perubahan 

prosedur dapat menyebabkan kemacetan.  

3. Kesalahan dalam pertimbangan 
Kesalahan pertimbangan dapat dilakukan oleh 

manajemen atau personil dikarenakan kekurangan 

informasi, keterbatasan waktu atau penyebab lain. 

4. Pelanggaran oleh manajemen 
Manajemen dapat melakukan pelanggaran atas 

kebijakan atau prosedur – prosedur untuk tujuan – 

tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi, membuat 

laporan palsu (seperti membuat laba bersih menjadi 

lebih tinggi) untuk mendapat bonus lebih baik atau 

memberikan informasi yang tidak benar mengenai 

hutang dan hal – hal lain yang bertentangan dengan 

undang – undang. 
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5. Biaya dan manfaat 
Manajemen hendaknya membuat taksiran 

kuantitatif dan kualitatif agar pengukuran biaya dan 

manfaat dapat dilakukan denga tepat. Biaya 

penyelenggaraan suatu struktur organisasi intern 

hedaknya tidak melebihi biaya yang diperoleh dari 

penerapan pengendalian intern tersebut. 

 

2.5.5 Komponen Kerangka Pengendalian Intern 

       Menurut kerangka kerja Committee of Sponsoring Organization (COSO) 

terdapat lima komponen struktur pengendalian internal yang saling berkaitan dan 

sama-sama penting. Empat komponen berkaitan dengan desain dan pengoperasian 

sistem pengendalian intern, yaitu: lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, 

informasi dan komunikasi, serta aktivitas pengendalian. Sedangkan komponen 

kelima yaitu pemantauan (monitoring) merupakan komponen yang dirancang 

untuk memastikan bahwa pengendalian internal terus beroperasi secara efektif. 

       Berdasarkan Standar Internal Control COSO, terdapat lima komponen yang 

saling berhubungan dalam suatu internal control yaitu: 

a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

     Lingkungan umum yang karyawan bawa adalah tanggung jawab. Hal 

ini termasuk nilai nilai etis yang dibuat oleh manajemen seperti gaya 

manejemen dan budaya organisasi. Standar: Manajemen seharusnya 

mendukung dan memajukan pengendalian lingkungan yang dapat 

mengakibatkan adanya akuntabilitas publik. 

 

       Lingkungan pengendalian merupakan rangkaian tindakan, kebijakan, 

dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh personel organisasi 
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terhadap pengendalian dan pentingnya pengendalian bagi organisasi 

tersebut. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian 

dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi 

tentang pengendalian. 

       Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu 

organisasi antara lain: 

a. Integritas dan Nilai Etika 

       Integritas dan nilai etika merupakan produk dari standar etika dan 

perilaku entitas yang kemudian standar tersebut dikomunikasikan dan 

dijalankan dalam praktik. 

       Pihak manajemen, dalam hal ini Kepala Bagian beserta Kepala Sub 

Bagian yang ada, bertanggung jawab meningkatkan etika kerja dan 

integritas yang tinggi serta menciptakan suatu kultur organisasi yang 

menekankan pentingnya pengendalian internal, khususnya atas siklus 

penghasilan dan penerimaan kas, kepada seluruh staf yang terlibat dalam 

aktivitas ini.  

       Untuk memperkuat nilai-nilai etika, organisasi sedapat mungkin harus 

menghindari kebijakan dan praktik-praktik yang mengakibatkan dorongan 

atau peluang untuk melakukan pelanggaran, seperti pencapaian target 

jangka pendek dengan mengabaikan dampak resiko yang bersifat jangka 

panjang, sistem kompensasi yang terlalu didasarkan pada kinerja jangka 

pendek, pemisahan fungsi yang tidak efektif dan pengenaan sanksi yang 

terlalu ringan atas pelanggaran yang dilakukan. 
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b. Komitmen terhadap kompetensi 

       Kompetensi merupakan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi, personel di setiap tingkatan organisasi harus memiliki 

kompetensi sesuai dengan bidang yang akan dijalaninya. Komitmen 

terhadap kompetensi meliputi pertimbangan atas persyaratan pendidikan, 

pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan, serta pelatihan dan 

pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi itu sendiri. 

c. Filosofi dan gaya operasi manajemen 

       Setiap organisasi memiliki budaya organisasi, baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis. Budaya organisasi berperan dalam pencapaian visi 

dan misi suatu organisasi. Filosofi dan gaya operasi manajemen, 

merupakan unsur budaya organisasi. Filosofi merupakan seperangkat 

keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi organisasi dan semua 

anggota organisasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang 

seharusnya tidak dilakukan. Sementara itu, gaya operasi manajemen, 

mencerminkan ide atasan tentang bagaimana operasi suatu entitas harus 

dilaksanakan.  

 

 

d. Struktur organisasi 

       Di dalam suatu organisasi, diperlukan adanya struktur organisasi yang 

jelas. Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian 
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tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok organisasi. Hal ini 

dimaksudkan agar terdapat suatu pembagian tugas yang jelas. Pada 

prinsipnya, pembagian tugas ini dimaksudkan agar tidak seorangpun bisa 

melakukan atau menyembunyikan kesalahan atau ketidakberesan tanpa 

segera diketahui oleh staf yang lain, dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab mereka sehari-hari. 

       Secara umum ada beberapa jenis kegiatan yang fungsinya harus 

diterapkan secara terpisah, yaitu: 

1. Pengesahan/otorisasi transaksi keuangan, 

2. Pencatatan transaksi ke dalam catatan keuangan, dan 

3. Melakukan pemeliharaan aset. 

e. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab 

       Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi 

dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya 

transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem 

yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya 

setiap transaksi. 

 

 

f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 

       Pemerintah daerah memberikan pelayanan umum melalui para 

pegawainya. Karena itu mekanisme pengawasannya dilakukan melalui 
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prosedur dan kebijakan di bidang kepegawaian. Untuk mendapatkan 

sistem pengendalian intern yang baik, kepala bagian harus mempekerjakan 

orang yang cakap dan berintegritas, kemudian melatih mereka agar 

memahami tugas dan tanggung jawabnya.  Secara teratur harus dilakukan 

evaluasi terhadap pegawai, bagi pegawai yang menunjukkan kinerja yang 

tidak memuaskan, harus diberi pengarahan dan pelatihan ulang, atau 

mungkin lebih baik dimutasikan. 

 

b. Penaksiran Resiko (Risk Assesment) 

       Ini merupakan identifikasi dan analisis semua resiko yang mungkin 

relevan untuk pencapaian tujuan manajemen. Standar : Secara periodik 

manajemen seharusnya mengetahui penilaian resiko yang tampak 

terhadap ancaman akuntabilitas publik. 

          Proses penetapan risiko suatu perusahaan harus 

mempertimbangkan kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan eksternal 

dan internal yang dapat timbul dan mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk mencatat, memproses, mengiktisarkan dan melaporkan 

data keuangan sesuai dengan asersi manajemen di dalam laporan 

keuangan. Risiko-risiko dapat timbul atau berubah dikarenakan hal-hal 

berikut ini: 

1) Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan 
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Perubahan lingkungan operasi perusahaan dapat mengakibatkan 

perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara 

signifikan. 

2) Karyawan baru 

Karyawan baru mungkin mempunyai pandangan atau pengertian yang 

lain atas pengendalian internal yang sedang diterapkan dalam 

perusahaan. 

3) Sistem informasi baru 

Perubahan sistem informasi dapat merubah risiko yang berhubungan 

dengan pengendalian internal. 

4) Perubahan yang pesat 

Pertumbuhan operasi perusahaan yang pesat dapat meningkatkan risiko 

sebagai akibat dari pengendalian yang sudah tidak berfungsi secara tidak 

memadai. 

5) Teknologi baru 

Teknologi baru sudah pasti memilih risiko yang baru yang belum tentu 

ada pengendaliannya. 

6) Lingkup produk dan kegiatan baru 

7) Restrukturisasi perusahaan 

Penyusunan kembali dalam tubuh perusahaan dapat disertai dengan 

pengurangan staf dan perubahan dalam pemisahan tugas yang dapat 

merubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian internal. 

8) Operasi perusahaan secara luas 
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Perluasan daerah usaha menimbulkan risiko yang dapat berdampak pada 

pengendalian internal perusahaan. 

9) Aktivitas akuntansi 

Penerapan atau perubahan prnsip-prinsip akuntansi dapat menimbulkan 

risiko dalam mempersiapkan laporan keuangan. 

 

c. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

       Informasi yang berhubungan dengan organisasi dan operasionalnya 

seharusnya diidentifikasi, digambarkan dan dikomunikasikan ke pihak 

yang tepat agar tanggung jawab dapat diemban dengan efektif. Misalnya 

melalui pertemuan, kebijakan, prosedur manual dan laporan manajemen. 

Standar : Manajemen seharusnya membuat sistem informasi yang cukup 

dan mengkomunikasikan informasi yang relevan ke pihak yang tepat.  

       Tujuan dari adanya informasi adalah untuk menyediakan laporan 

yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan, yang diperlukan dalam 

rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sistem pengendalian internal yang efektif harus 

mampu menyediakan informasi internal yang cukup dan menyeluruh 

mengenai kondisi keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan 

yang berlaku, dan semua aktivitas, terutama yang memiliki potensi resiko 

tinggi, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran 

kas. Informasi ini harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dan disajikan dalam format yang konsisten. 
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       Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada 

seluruh pihak, baik internal maupun eksternal. Sistem pengendalian 

internal harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar 

seluruh anggota organisasi sepenuhnya memahami dan mematuhi 

kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya. 

  

d. Aktivitas Pengendalian (Control procedure)  

       Merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen 

untuk mengurangi efek dari resiko yang teridentifikasi. Prosedur ini 

termasuk pengukuran kinerja, wewenang, rekonsiliasi, verifikasi, akses 

yang terbatas dan tugas tugas yang terpisah. Standar : Manajemen 

seharusnya membuat pengendalian prosedur terhadap pengurangan resiko 

yang tampak yang merupakan bentuk kehati hatian dan penginformasian 

dalam pelayanan publik. 

       Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 

membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah 

dilaksanakan untuk menghadapi resiko dalam pencapaian tujuan 

organisasi.  

Aktivitas pengendalian menurut COSO merupakan kegiatan yang tidak 

terpisahkan dari setiap fungsi dan kegiatan organisasi sehari-hari, 

meliputi: 
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a. Pengendalian sistem informasi, melaksanakan verifikasi terhadap 

akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur 

otorisasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

b. Pemisahan fungsi yang memadai, hal ini dimaksudkan agar setiap 

orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan 

dan menyembunyikan kesalahan/penyimpangan dalam 

melaksanakan tugasnya. Sistem pengendalian internal yang efektif 

mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan menghindari 

pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat 

menimbulkan berbagai benturan kepentingan (conflict of interest) 

c. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan.  

Salah satu cara yang digunakan untuk melindungi kekayaan dan 

catatan adalah dengan menyediakan perlindungan secara fisik. 

Perlindungan fisik terhadap kas, dilakukan dengan menyimpan 

uang di ruang penyimpanan yang terdiri dari brankas dengan askes 

yang terbatas. Catatan yang ada disimpan dalam lemari biasa atau 

lemari kabinet yang memiliki bagian tersendiri untuk memudahkan 

penyimpanan dokumen sesuai dengan klasifikasinya dan masing-

masing memiliki kunci. Perlindungan terhadap catatan dan 

dokumen sangat diperlukan, mengingat pentingnya arti catatan dan 

dokumen bagi organisasi dan resiko yang ditanggung organisasi 

bila catatan atau dokumen tersebut rusak atau hilang. 
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d. Review atas kinerja, mencakup review dan analisis yang dilakukan 

oleh pimpinan organisasi atas laporan keuangan organisasi yang 

dibandingkan dengan anggaran. Apakah terdapat penyimpangan 

yang signifikan atau kesalahan dalam laporan keuangan untuk 

segera dilakukan tindakan perbaikan. 

  

e. Pemantauan (Monitoring)  

       Fungsi pengendalian intern seharusnya dimonitor untuk menetapkan 

keefektifan setiap waktu. Hal ini dilakukan dengan (1) aktivitas 

monitoring seperti meninjau kinerja akhir (2) evaluasi periodik seperti 

audit manajemen dan performance audit. Standar: Manajemen 

seharusnya secara teratur mengevaluasi pengendalian intern  dan 

memastikan operasionalnya berjalan dengan tepat. 

              Suatu tanggung jawab manajemen yang penting adalah 

membangun dan memelihara pengendalian internal. Manajemen 

memantau pengendalian untuk mempertimbangkan apakah pengendalian 

tersebut beroperasi sebagaimana yang diharapkan.  

        Pemantauan menurut Mulyadi (2005:195): 

“Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja 

pengendalian intern sepanjang waktu.” 

        

       Pemantauan dilaksanakan oleh orang yang semestinya melakukan 

pokok tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian 
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pengendalian, pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah sistem 

pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan 

untuk menentukan apakah sistem pengendalian internal tersebut 

memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. 

        Proses penilaian kinerja struktur pengendalian internal dapat terjadi 

pada saat aktivitas sedang berlangsung dan dapat dilakukan dengan 

evaluasi setiap akhir periode. Seorang auditor internal umumnya 

melakukan penilaian dari sistem pengendalian internal pada interval 

waktu tertentu dan melaporkan kelemahan-kelemahan maupun 

penyimpangan pada manajemen. 

 

2.6 Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit 

2.6.1 Pengertian Rumah Sakit 

       Rumah sakit merupakan salah satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan 

dari sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Sistem pelayanan kesehatan 

ini dikembangkan melalui rencana pembangunan bidang kesehatan, sehingga 

pengembangan dan pengelolaan rumah sakit pada saat ini juga tidak dapat 

dilepaskan dari kebijakan pembangunan di bidang kesehatan. Pengelolaan sebuah 

usaha di bidang perumahsakitan berbeda dengan pengelolaan usaha di bidang lain, 

salah satunya adalah karena fungsi sosial yang dimiliki rumah sakit, oleh karena 

itu dalam menjalankan usahanya manajemen rumah sakit harus menekankan 

pentingnya penerapan nilai sosial tanpa mengesampingkan segi – segi ekonomis.  
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       Terdapat beberapa pengertian tentang rumah sakit yang selaras dengan hal di 

atas, antara lain menurut WHO Technical Report Series No.122/1957 dalam 

Bastian (2008:27) berbunyi: “Rumah Sakit adalah bagian integral dari suatu 

organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan kesehatan 

paripurna, kuratif dan preventif kepada masyarakat, serta pelayanan rawat jalan 

yang diberikannya guna menjangkau keluarga di rumah”. Rumah Sakit juga 

merupakan pusat pendidikan dan latihan tenaga kesehatan serta pusat penelitian 

bio-medik. American Hospital Association dalam (Azwar 1996:82) 

mendefinisikan rumah sakit sebagai “suatu organisasi yang melalui tenaga medis 

profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen 

menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang 

berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh 

pasien”. 

       Berdasarkan definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah 

sakit merupakan suatu organisasi sosial dan medical. Salah satu kegiatan pokok 

rumah sakit memberikan pelayanan medis yaitu pelayanan kesehatan yang 

berfungsi sosial bagi masyarakat. Fungsi sosial ini berupa upaya pelayanan 

kesehatan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Pengertian di atas juga 

menyitratkan bahwa fungsi rumah sakit mencakup pula sebagai tempat pendidikan 

dan pelatihan hal ini di sebabkan munculnya kebutuhan akan kesinambungan 

pelayanan serta perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Sementara itu 

fungsi utama rumah sakit adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan maupun 

bagian mata rantai rujukan pelayanan kesehatan. 
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2.6.2  Klasifikasi Rumah Sakit 

       Dampak nyata dari adanya pengklasifikasian atau pengelompokan rumah 

sakit ini dapat dilihat pada pola manajemen, struktur pemodalan, sistem 

pembiayaan, bentuk pelayanan serta tujuannya. Sebagai contoh, pola manajemen 

untuk rumah sakit milik pemerintah daerah sebagian besar berasal dan diatur oleh 

pemerintah daerah di mana rumah sakit itu berada, sementara untuk rumah sakit 

swasta pola manajemennya banyak dipengaruhi oleh pemilik. Azwar (1996:87) 

menyatakan bahwa rumah sakit yang ada di indonesia dapat diklasifikasikan 

berdasarkan: a) perkembangan yang dialami; b)berdasarkan peraturan perundang 

– undangan yang berlaku; dan c) berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 

       Sesuai dengan perkembangan yang dialami, pada saat ini rumah sakit dapat 

dibedakan atas beberapa jenis yakni: 

1) Menurut pemilik 

Menurut pemiliknya rumah sakit dapa dibedakan atas 

dua macam yakni rumah sakit pemerintah (government 

hospital) dan rumah sakit swasta (private hospital). 

2) Menurut filosofi yang dianut 

Menurut filosofi yang di anut rumah sakit dapat 

dibedakan atas dua macam yakni rumah sakit yang 

tidak mencari keuntungan  (non-profit hospital) dan 

ruma sakit yang mencari keuntungan (profit hospital).  

3) Menurut jenis pelayanan yang diselenggarakan 

Menurut jenis pelayanan yang diselenggarakan rumah 

sakit dapat dibedakan atas dua macam yakni rumah 

sakit umum (general hospital) jika semua jenis 

pelayanan kesehatan diselenggarakan, serta rumah sakit 

khusus (special hospital) jika hanya satu jenis 

pelayanan kesehatan saja yang diselenggarakan. 

4) Menurut lokasi rumah sakit 

Menurut lokasi rumah sakit, rumah sakit dapat 

dibedakan atas beberapa macam yang kesemuanya 

tergantung dari pembagian sistem pemerintahan yang 
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dianut. Misalnya, rumah sakit pusat jika lokasinya di 

ibukota negara, Rumah sakit propinsi jika lokasinya di 

ibukota propinsi dan rumah sakit kabupaten jika 

lokasinya di ibukota kabupaten. 

 

       Sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, rumah sakit di 

Indonesia dapat di klasifikasikan sebagai berikut: 

1) Rumah sakit pemerintah, terdiri dari: 

a. Rumah sakit pemerintah pusat, terdiri dari rumah sakit 

yang dikelola oleh departemen kesehatan, misalnya 

Rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta; dan 

rumah sakit yang dikelola oleh departemen lain, 

misalnya rumah sakit yang dikelola oleh departemen 

pertambangan dan Departemen pertahanan dan 

keamanan.  

b. Pembentukan rumah sakit pemerintah daerah sesuai 

dengan undang – undang No. 5 tahun 1974 yang 

menyatakan bahwa rumah sakit – rumah sakit yang 

berada di daerah dikelola oleh pemerintah daerah. 

2) Rumah sakit swasta 

Pembentukan rumah sakit swasta berdasarkan undang – 

undang kesehatan No. 23 tahun 1992. Sesuai dengan 

undang – undang tersebut pemerintah mengakui adanya 

rumah sakit yang dikelola oleh pihak swasta, dan jika 

ditinjau dari perkembangan yang dialami saat ini rumah 

sakit swasta di ndonesia telah berkembang dengan pesat. 

     

   Jika ditinjau dari kemampuan yang dimiliki rumah sakit di Indonesia dibedakan 

atas lima macam yaitu: 

1) Rumah sakit kelas A, yaitu rumah sakit yang mampu 

memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan sub 

spesialis luas. 

2) Rumah sakit kelas  B, yaitu rumah sakit yang mampu 

memberikan pelayanan kedokteran spesialis luas dan 

subspesialis terbatas. 

3) Rumah sakit kelas C, yaitu rumah sakit yang mampu 

memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas. 

4) Ruma sakit kelas D, yaitu rumah sakit yang bersifat 

transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan 

menjadi rumah sakit kelas C 
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5) Rumah sakit kelas E, yaitu rumah sakit khusus (special 

hospital) yang menyelenggarakan hanya satu macam 

pelayanan kedokteran saja. 

 

2.6.3 Tujuan Organisasi 

       Rumah sakit yang ideal adalah tempat dimana orang – 

orang yang sakit bisa mencari dan menerima perawatan, di 

samping memberikan pendidikan klinis kepada pada 

mahasiswa kedokteran, perawat, serta seluruh ahli 

kesehatan. Rumah sakit yang di maksud juga memberikan 

pendidikan berkelanjutan nagi para dokter praktek, dan 

secara bertahap menjalankan fungsi lembaga pembelajaran 

yang lebih tinggi bagi seluruh lingkungan, komunitas, serta 

daerah. Selain peran pendidikannya, rumah sakit modern 

juga memimpin studi penyelidikan dan penelitian dalam 

ilmu pengetahuan kedokteran, baik tentang catatan klinis 

maupun para pasien, serta penelitian dasar dalam ilmu 

fisika dan ilmu kimia. Pembangunan rumah sakit diatur 

atau dipengaruhi oleh undang – undang Negara, peraturan 

Departemen Kesehatan, peraturan daerah, dan standar 

lainnya (Bastian, 2008:28). 

 

2.6.4 Pelayanan Jasa Rumah Sakit 

       Nurcahyo (2001:11) menyebutkan  bahwa rumah sakit harus mempunyai 

pelayanan dasar yang terdiri dari: 

1) Pelayanan administrasi 

Merupakan pelayanan yang diberikan oleh staf urusan 

kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan 

logistik kepada para pasien, misalnya administrasi, 

rujukan, dan pengeluaran pasien. 

2) Pelayanan medik 

Pelayanan medik dikerjakan oleh staf medis yang terdiri 

dari tenaga kerja dokter. 

3) Pelayanan penunjang medik 

a. Laboratorium klinik, bertugas memberikan informasi 

kepada tenaga medik dalam mendukung upaya 

penyembuhan berupa diagnosis, pengobatan dan 

pemulihan. 
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b. Radiologi, berfungsi menunjang diagnose, mempunyai 

hubungan erat dengan staf medik, unit perawatan , dan 

unit rawat jalan. 

c. Farmasi, bertugas dalam penyediaan obat – obatan dan 

peralatan kesehatan. 

d. Gizi, pelayana gisi sering dimasukkan dalam kelompok 

pelayanan administrasi. Kegiatannya bersifat menunjang 

proses penyembuhan dan pemulihan, yaitu penyediaan 

obat – obatan dan peralatan kesehatan. 

4) Pelayanan perawatan 

Fungsi utama pelayanan perawatan adalah memberikan 

pelayanan perawatan komprehensif, aman dan efektif. 

 

2.6.5 Struktur Organisasi 

 (Bastian, 2008:35) Komponen administratif terdiri dari: 

1. Pemilik rumah sakit ialah sebuah badan hukum yang 

tugas utamanya menentukan falsafah dan menentukan 

garis – garis besar haluan organisasi, serta 

mengevaluasinya secara berkala.untuk menyususn 

kebijakan organisasi, pemilik rumah sakit 

mendelegasikan kepada: Dewan Penyantun/Pembina 

(Governing Board/Board of Trustees), yang bertugas 

menyususn kebijakan dan mengawasi jalannya 

pelaksanaan tugas operasional rumah sakit yang 

didelegasikan kepada Direktur Rumah Sakit (Chief 

Executive Officer), yang berkewajiban melaksanakan 

tugas sehari –harisesuai dengan kebijakan yang 

digariskan oleh Dewan Pembina / Penyantun. 

2. Farmasi RS harus mempunyai organisasi yang jelas dan 

memadai, serta dipimpin oleh seorang apoteker yang 

mampu dan profesional. Farmasi RS mempunyai 

berbagai bagian yang melakukan pekerjaan tertentu 

(Hassan, Hospital Pharmacy, 1985 dalam Bastian, 2008 

:35). Secara umum, farmasi rumah sakit harus 

mempunyai organisasi yang jelas dan memadai, yang 

terdiri dari: 

a) Pimpinan dan bagian administrasi 

b) Bagian penelitian 

c) Bagian pelayanan penderita rawat inap 

d) Bagian penderita rawat jalan 

e) Bagian informasi obat 

f) Bagian pengadaan perbekalan kesehatan 

g) Bagian perbekalan 
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2.7 Siklus Pendapatan 

       Transaksi kunci yang tercakup di dalam siklus penghasilan adalah 

transaksi penjualan dan transaksi penerimaan tunai. Sistem penerimaan kas 

berkaitan langsung dengan transaksi penerimaan tunai. Prosedur setiap sistem 

akan berbeda-beda tergantung jenis perusahaan, namun hal mendasar yang 

sama setiap perusahaan adalah melindungi uang atau cek yang diterima dari 

pelanggan. Dokumen sumber yang dijadikan sumber utama dalam pemrosesan 

adalah bukti penerimaan kas. Bukti ini harus menunjukkan nilai kas yang 

diterima, secara berkala nilai total yang diterima ini akan dijurnalkan dan 

diposkan dalam buku besar. 

 

2.7.1 Fungsi Yang Terkait 

       Menurut Mulyadi (2001:487) fungsi yang terkait dalam sistem 

penerimaan kas dari piutang adalah; 

1. Fungsi Sekretariat. Dalam sistem penerimaan kas 

dari piutang, fungsi sekretariat bertanggung jawab 

dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan 

(remittance ad-vice) melalui pos dari debitur 

perusahaan, fungsi sekretariatan bertugas untuk 

membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat 

pemberitahuan yang diterima bersama cek dari pada 

debitur. 

2. Fungsi Penagihan. Jika perusahaan melakukan 

penagihan piutang langsung kepada debitur melalui 

penagihan perusahaan, fungsi penagihan 

bertanggung jawab untuk melakukan penagihan 

kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar 

piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi.  
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3. Fungsi Kas. Fungsi ini bertanggung jawab atas 

penerimaan cek dari fungsi sekretariat (jika 

penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui 

pos) atau dari fungsi penagiahan (jika penerimaan 

kas dari piutang dilaksanakan melalui penagih 

perusahaan). Fungsi kas bertanggungjawab untuk 

menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi 

tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh. 

4. Fungsi Akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung 

jawab dalam hal pencatatan penerimaan kas dari 

piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan 

berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. 

5. Fungsi Pemeriksa Intern. Dalam sistem penerimaan 

kas dari piutang, fungsi pemeriksa intern 

bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan 

kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. 

Disamping itu, fungsi pemeriksa intern bertanggung 

jawab dalam melakukan rekonsiliasi bank, untuk 

mengecek ketelitian catatan kas yang 

diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. 

 

2.7.2Dokumen Yang Digunakan  

       Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah 

(Mulyadi, 2001:488): 

1. Surat pemberitahuan. Dokumen ini dibuat oleh debitur 

untuk memberi tahu maksud pembayaran yang 

dilakukannya. Surat pemberitahuan biasanya berupa 

tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur, 

yang disertakan dengan cek yang dikirimkan oleh 

debitur melalui penagih perusahaan atau pos. bagi 

perusahaan yang menerima kas dari piutang, surat 

pemberitahuan ini digunakan sebagai dokumen sumber 

dalam pencatatan berkurangnya piutang dalam kartu 

piutang. 

2. Daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan 

merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat 

oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Jika 

penerimaan kas dari piutang perusahaan dilaksanakan 

melalui pos, fungsi sekretariat bertugas membuka 

amplop surat memisahkan surat pemberitahuan dengan 

cek, dan membuat daftar surat pemberitahuan yang 

diterima setiap hari. Jika penerimaan kas dari piutang 
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dilaksanakan melalui penagih perusahaan, pembuatan 

daftar surat pemberitahuan dilakukan oleh fungsi 

penagihan. Daftar surat pemberitahuan dikirimkan ke 

fungsi kas untuk kepentingan pembuatan bukti setor 

bank dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai 

dokumen pendukung bukti setor bank dalam pencatatan 

penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas 

3. Bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas 

sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang 

ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan 

oleh fungsi kas ke bank, bersamaan dengan penyetoran 

kas dari piutang ke bank. Dua lembar tembusannya 

diminta kembali dari bank setelah ditandatngani dan 

dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. 

Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada 

fungsi akuntansi, dan dipakai oleh fungsi akuntansi 

sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi 

penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal 

penerimaan kas.  

4. Kuitansi. Dokumen ini merupakan bukti penerimaan 

kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang 

telah melakukan pembayaran utang mereka. Kuitansi 

sebagai tanda penerimaan kas ini dibuat dalam sistem 

perbankan yang tidak mengembalikan cancelled check 

kepada check issuer. Jika cancelled check dikembalikan 

kepada check issuer, kuitansi sebagai tanda penerimaan 

kas digantikan fungsinya  oleh cancelled check. 

 

      Sedangkan Singleton, et al (2006 : 212) menyatakan bahwa “sistem penjualan, 

penerimaan dan piutang merupakan bagian dari siklus pendapatan. Dokumen 

dokumen utama faktur penjualan (bukti penjualan ke pelanggan) dan slip setoran 

(bukti dari pembayaran pelanggan ke perusahaan.” 

  

 

2.7.3 Tipe Dari Model Pembayaran Piutang 

Berdasar aliran Piutang dalam sektor kesehatan menurut Busch (2008 :74) 

terdapat tipe model pembayaran piutang yaitu 
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1. Fee-for-Service Model 

       Model ini merupakan salah satu metode tradisional dalam bidang kesehatan. 

Keuntungan dari model ini yaitu: jumlah layanan yang tersedia hebat, pendapatan 

juga hebat. 

2. Prospective Model 

       Model ini menggunakan antisipasi pendapatan. Keuntungan model ini yaitu 

efisiensi.  

3. Capitation-Structured Model 

       Model ini berhubungan  dengan harga umum per pasien per bulannya. 

Penyedia jasa menerima harga umum untuk menutup layanan kebutuhan pasien 

dengan kurang baik.   

 

2.7.4 Unsur Pengendalian Intern 

       Menurut Mulyadi (2001:490) unsur pengendalian intern dalam sistem 

penerimaan kas dari piutang yaitu: 

a. Organisasi 

1. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan 

fungsi penerimaan kas. 

2. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi 

akuntansi. 

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

1. Debitur diminta untu melakukan pembayaran dalam 

bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan 

(giro bilyet) 

2. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar 

daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi 

3. Pengkreditan rekening pembantu iutang oleh fungsi 

akuntansi (bagian Piutang ) harus didasarkan atas surat 

pemberitahuan yang berasal dari debitur. 

c. Praktik yang Sehat 
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1. Hasil penghitungan kas harus direkam dalam berita cara 

penghitungan kas dan disetor penuh ke bankdengan 

segera. 

2. Para penagih dan kasir harus diasuransikan (fidelity bond 

insurance) 

3. Kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan Bagian 

Kasa maupun di tangan penagih perusahaan) harus 

diasuransikan (cash-in-safedan cash-in-transit-

insurance). 

       

 

2.8 Resiko Yang Berkaitan Dengan Sistem 

 Setiap tindakan maupun teknologi yang diciptakan oleh manusia tidak 

pernah terlepas dari resiko yang menyertainya, begitu pula dengan sistem. 

Menurut Wilkinson (2000:244) beberapa resiko berkaitan dengan sistem yang 

dihadapi oleh perusahaan adalah: 

a. Kesalahan yang tidak di sengaja. Kesalahan dapat 

terjadi saat data masukan atau selama pemrosesan. 

Kesalahan yang terjadi bisa secara konsisten atau 

mungkin terjadi sesekali saja. Kesalahan semacam ini 

biasanya timbul karena kurangnya pengetahuan 

karyawan sebagai akibat training yang diberikan 

kepadanya tidak memadai. Kesalahan ini dapat 

mengurangi tingkat keakuratan dan kepercayaan dari 

data yang ada. Misalnya saja, kesalahan memasukkan 

data transaksi, kesalahan penjurnalan, kesalahan 

memverifikasi konsumen yang mendapatkan kredit, 

kesalahan pencatatan utang konsumen. 

b. Kesalahan yang disengaja. Kesalahan yang terjadi 

meliputi penipuan dan pengelabuhan. Kesalahan 

sengaja dilakukan salah satu pihak untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi. Contoh kesalahan ini meliputi 

penipuan, pengelabuan atau tindakan lain untuk 

menutupi perbuatan melanggar hukum atau 

ketidakjujuran seperti pemalsuan kuitansi, tidak 

mencatat transaksi penjualan, pencurian aset, 

pemalsuan harga, dan lain-lain. 

c. Kehilangan asset secara tidak sengaja. Asset dapat 

hilang atau salah letak karena ketidaksengajaan. Asset 

yang hilang dapat berupa asset fisik maupun data. 
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d. Pencurian Aset. Asset tersebut bisa saja dicuri oleh 

pihak luar, bisa juga di salahgunakan yang artinya asset 

tersebut diambil oleh karyawan yang dipercaya 

mengurusinya. 

e. Pelanggaran keamanan. Adanya orang yang tidak 

berhak bisa memperoleh data atau asset perusahaan. 

Ada pihak yang sebenarnya tidak memiliki akses 

terhadap suatu file data dan laporan namun dapat 

mengaksesnya. Misalnya saja, dikarenakan lemahnya 

sistem, seorang pegawai dapat merubah besarnya harga 

penjualan, maka memungkinkan terjadinya kesalahan di 

dalam penghasilan yang diterima oleh perusahaan. 

f. Tindak kekerasan dan bencana alam. Beberapa aksi 

kekerasan dan bencana alam dapat mengakibatkan 

kerusakan pada asset perusahaan termasuk data yang 

bisa berakibat pada terhentinya operasi bisnis dan 

bahkan membuat perusahaan jatuh bangkrut. 

 

       Berikut beberapa risiko – risiko yang mungkin dihadapi dalam  sistem 

pendapatan serta paparan yang merupakan konsekuensi adanya resiko resiko 

tersebut. 

Tabel 2.1 Paparan resiko yang berkaitan dengan Sistem Penerimaan 

   

No. Resiko Paparan 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Pembukuan penjualan yang salah 

ke catatan piutang atau pembukuan 

ke periode akunting yang keliru. 

 

Posting pendapatan pada periode 

yang keliru 

 

 

 

Penghapusan rekening pelanggan 

oleh orang yang tidak berwenang. 

 

 

Saldo tidak benar pada catatan 

piutang dan rekening buku besar 

umum. 

 

Pencatatan pendapatan terlalu tinggi 

pada tahun berjalan, dan pencatatan 

pandapatan terlalu rendah pada tahun 

berikutnya 

 

Piutang dicatat terlalu rendah; 

penerimaan uang tunai dari pelanggan 

digelapkan. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

Pencurian uang yang diterima dari 

pelanggan, oleh orang yang terlibat 

dalam pemrosesan; seringkali di 

sertai dengan tidak dilakukannya 

pembukuan ke rekening pelanggan 

yang bersangkutan. 

 

Menggelapkan (perputaran) 

pembayaran dari pelanggan ketika 

jumlah ini di bukukan ke dalam 

catatan piutang.  

 

Orang yang tidak berwenang 

mengakses catatan piutang, 

persediaan barang jadi, dan catatan 

– catatan lain. 

 

Bencana alam atau bencana karena 

ulah manusia mengakibatkan 

kehilangan atau keruskan uang 

tunai, persediaan barang jadi, dan 

catatan piutang. 

 

Penanaman virus oleh karyawan 

yang tidak puas dengan cara 

menghancurkan data menggunakan 

media magnetis 

 

Penahanan pengiriman data antara 

pelanggan dan website 

 

Melihat secara ilegal dan merubah 

data akun pelanggan via web 

 

 

Penggunaan kartu kredit curian 

untuk memesan via web 

 

Kehilangan penerimaan tunai; catatan 

piutang pada buku besar pembantu 

dan neraca terlalu besar. 

 

 

 

 

Kehilangan penerimaan tunai; saldo 

tidak benar untuk pelanggan – 

pelanggan yang catatannya 

digelapkan. 

 

Keamanan catatan tak terjamin, 

kemungkinan penyalahgunaan data 

yang di akses. 

 

 

Kehilangan atau kerusakan aset, 

termasuk kemungkinan hilangnya 

data yang diperluka untuk memantau 

tagihan. 

 

 

Hilangnya data piutang dagang 

pelanggan yang dibutuhkan untuk  

mencatat penagihan dari penjualan 

sebelumnya 

 

 Hilangnya data yang digunakan 

untuk merugikan  pelanggan 

 

Hilangnya keamanan atas arsip 

pelanggan yang mengakibatkan 

kesalahan saldo piutang dagang 

 

Hilangnya barang yang dikirimkan di 

mana pembayaran tidak akan diterima 

 

Sumber : Wilkinson (2000) 
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       Sedangakan menurut Bodnar & Hopwood (2004:169) menyatakan atas 

eksposur-eksposur yang umum terjadi dalam bisnis yaitu: 

a. Biaya yang terlalu tinggi 

b. Pendapatan Menurun 

c. Kerugian akibat kehilangan aktiva 

d. Akuntansi yang tidak akurat 

e. Interupsi bisnis 

f. Sanksi Hukum 

g. Ketidakmampuan untuk bersaing 

h. Kecurangan dan pencurian 

 

       Sedangkan Marshall, Steinbart (2004:280) menggambarkan klasifikasi 

pengendalian yang membantu untuk memastikan pengamanan sistem serta 

ancaman / resiko dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 2.2 Ringkasan pengendalian pengamanan utama 

Kategori 

Pengendalian 

Ancaman / resiko Pengendalian 

Pemisahan tugas 

dalam fungsi 

sistem 

Penipuan komputer Bagi dengan jelas otoritas dan tanggung 

jawab di antara administrasi sistem, 

manajemen jaringan, manajemen 

pengamanan, manajemen perubahan, 

pemakai, analis sistem, programer, 

operator komputer, pengelola 

perpustakaan sistem informasi, serta 

kelompok pengendali data 
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Pengendalian 

atas akses secara 

fisik 

Kerusakan 

komputer dan file; 

akses yang tidak 

memiliki otorisasi 

ke data rahasia 

Letakkan komputer dalam ruang 

terkunci; batasi akses ke personil yang 

memiliki otorisasi saja; buat jalan 

masuk yang terkunci dengan aman dan 

di awasi dengan baik; meminta ID 

pegawai; meminta pengunjung untuk 

menandatangani daftar tamu ketika 

mereka masuk dan meninggalkan 

lokasi; gunakan sistem alarm; batasi 

akses ke saluran telpon pribadi yang 

tidak terdeteksi, ke terminal dan PC 

yang memiliki otorisasi; instal pengunci 

pada pc dan peralatan komputer 

lainnya; batasi akses ke program 

offline, data serta perlengkapannya; 

simpan komponene sistem yang penting 

jauh dari bahan berbahaya; pasang 

detektor asap dan api serta pemadam 

api. 

Pengendalian 

akses secara 

logis 

Akses yang tidak 

memiliki otorisasi 

ke software sistem, 

program aplikasi, 

serta sumberdaya 

sistem lainnya 

Klasifikasi pengamanan data(tidak ada 

batasan, hanya untukpegawai, hanya 

untuk pemilik dan manajemen puncak, 

dll), tetapkan hak akses pegawai dan 

pihak luar, tinjau aktivitas mereka yang 

dapat membaca, menghapus, dan 

mengubah data. Kenali pemakai 

melalui hal – hal yang mereka ketahui 

(pasword, PIN, jawaban atas pertanyaan 

pribadi), atau yang mereka miliki (kartu 

identitas, kartu pegawai aktif), atau 

melalui karakteristik personal mereka 
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(sidik jari, pola suara, pemindai retina, 

bentuk wajah, tanda tangan, dan sistem 

sandi tekan), pemeriksaan kesesuaian, 

matriks pengendalian akses.   

Perlindungan 

atas PC dan 

jaringan 

klien/server 

Kerusakan file 

komputer dan 

kelengkapannya; 

akses yang tidak 

memiliki otorisasi 

ke data rahasia; 

pemakai yang tidak 

dikenali sistem 

pengamanan 

Lakukan inventori atas pc dan 

pemakainya, sesuaikan sistem 

pengamanan dengan ancaman dan 

resikonya, latih pemakai tentang 

pengendalian pc, kunci disk drive, beri 

label yang tidak dapat di lepas, batasi 

data yang disimpanatau yang di 

download, larang software personal 

atau mengkopi software perusahaan 

untuk penggunaan personal, simpan 

data yang sensitif dalam tempat yang 

aman, secara otomatis mematikan 

jaringan pc yang tidak digunakan, buat 

cadangan hard drive secara teratur, 

enkripsi fileatau beri file pasword, 

hapus bersih disk dengan menggunakan 

program utility, buat dinding pelindung 

di sekitar sistem operasi, boot pc dalam 

sistem pengamanan, gunakan 

pengendalian pasword bertingkat, 

pekerjaan spesialis atau program 

pengamanan untuk mendeteksi 

kelemahan di jaringan, audit dan catat 

pelanggaran pengamanan. 

Pengendalian 

internet dan 

Kerusakan file data 

dan perlengkapan; 

Password, enkripsi, verifikasi routing, 

software pendeteksi virus, firewall, 
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ecommers akses yang tidak 

memiliki otorisasi 

ke data rahasia 

pembuatan jalur khusus, penggunaan 

amplop elektronis, tolak akses pegawai 

ke internet, dan server internet tidak 

terhubung dengan komputer lainnya di 

perusahaan 

 

       Sedangkan resiko yang lain yaitu terjadinya fraud. Menurut Singleton, 

Bologna&Lindquist (2006:1)  

Fraud adalah suatu istilah umum dan kumpulan 

bermacam macam arti yang berarti kelihayan manusia 

yang dapat memikirkan sesuatu, yang dilakukan oleh 

suatu individu, untuk memperoleh sebuah keuntungan 

yang lebih dari yang lain melalui penyajian yang keliru. 

Tidak ada peraturan yang pasti dan resmi dan umum 

dalam mendefinisikan fraud, fraud termasuk kejutan, 

trik, kelicikan dan cara cara curang yang mana hal ini 

termasuk penipuan. Hal ini terbatas pada ketidak 

jujuran atau tipu muslihat dari manusia.     

       The Merriam-Webster Dictionary of Law dalam Busch (2008: 3) 

mendefinisikan fraud sebagai  

Any act, expression, omission, or concealment 

calculated to deceive another to his or her advantage; 

specifically: a misrepresentation or concealment with 

reference to some fact material to a transaction that is 

made wih knowledge of its falsity or in reckless 

disregard of its truth or falsity and with the intent to 

deceive another and that is reasonably relied on by the 

other who is injured thereby. 

 

       Sedangkan health care fraud di definisikan oleh Busch (2008: 3) sebagai 

“Melakukan suatu maksud yang tidak baik dalam program kesehatan dengan 

sadar dan dengan sengaja demi keuntungan pribadi, (berarti kesalahan atau 

melakukan tindakan kecurangan, penggambaran, atau janji, sejumlah uang atau 

properti yang dimiliki oleh .... dalam program kesehatan yang menguntungkan)”  
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       Fraud di atas dapat terjadi umumnya melalui beberapa faktor pemicu. Faktor 

pemicu terjadinya fraud di gambarkan dalam the fraud triangle atau segitiga fraud 

di bawah ini. 

Gambar 2.4 

 The Fraud Triangle 

Sumber: Albrecht (2006) 

 

      Gambar 2.4 di atas adalah gambar segitiga fraud atau The Fraud Triangle 

yang menggambarkan beberapa faktor umum yang akan mendorong terjadinya 

fraud atau kecurangan  yang di kemukakan oleh Albrecht (2006:33). Faktor itu  

yaitu: 

1. Perceive Pressure yaitu dimana seseorang dapat 

melakukan tindakan fraud apabila ada tekanan yaitu 

berupa  financial Pressure, Vice Pressure, Work-related 

Pressure 

a. Financial pressure. Pelaku fraud biasanya 

cenderung memiliki sifat rakus, gaya hidup 

yang berlebihan atau mewah, tingginya tagihan 
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utang, miskin, kehilangan uang pribadi dan 

kebutuhan akan keuangan yang mendesak 

b. Vice pressure hal ini mencakup prilaku 

seseorang seperti berjudi, menggunakan 

narkotika, pecandu alkohol dan expensive 

extramarital relationship.  

c. Work-related pressure hal ini dapat terjadi 

karena alasan seperti: inginnya seseorang 

memperoleh pengakuan atas kinerjanya, 

memiliki kepuasan atas pekerjaan yang gagal, 

ketakutan atas hilangnya pekerjaan, obsesi lebih 

agar memperoleh promosi, dan merasa gaji 

kurang. 

2. Perceive Opportunity yaitu dimana pelaku yang akan 

melakukan fraud ini melihat bahwa adanya kesempatam 

untuk melakukan fraud. Dimana hal ini akan terjadi 

apabila tidak adanya pengendalian internal yang baik. 

3. Rationalization yaitu dimana pelaku fraud merasa 

bahwa tindakan yang dia lakukan dapat 

dirasionalisasikan, atau pelaku fraud memiliki alasan 

atau pembenaran atas sikap atau tindakan-tindakan 

yang telah dia lakukan 

 

       Menurut Hopwood, Leiner & Young (2008:298) menyatakan 

tentang fraud pada siklus pendapatan yaitu: 

Cash Collection Fraud 

Basic Sales Skimming yaitu karyawan tidak mencatat 

penjualan. Masalah ini dapat dideteksi melalui 

“customer audit”, yang memberi penghargaan kepada 

pelanggan yang melaporkan transaksi tanpa bukti 

struk.penerapan “customer audit” termasuk 

menggunakan “cash register” yang menunjukkan 

jumlah item dan “cash register” yang tidak terbuka jika 

tidak melakukan proses pencatatan. 

Checks swapped for cash yaitu pemindahan kas 

karyawan dari dari laci kas dan menggantinya dengan 

cek palsu. Terkadang ada penambahan informasi 

identifikasi pelanggan yang salah dalam cek. Karyawan 

mengharap kepada atasan untuk menghubungkan antara 

cek kosong dengan pelangga yang curang. 

Cash box robbery yaitu jika atasan tidak merekonsiliasi 

penjualan dan jumlah kas di kotak kas pada akhir shif, 

kasir secara mudah dapat merampok laci kas. 
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Shortchange sales yaitu kasir dapat membingungkan 

pelanggan dengan kembalian uang yang kurang. Hal ini 

dimulai dengan membuat bingung pelanggan terutama 

jika pembayar adalah pihak keluarga. 

Mailroom theft yaitu perusahaan seharusnya memiliki 

kebijakan yang melarang menerima pembayaran 

melalui pos. 

Cash processing  

1. Cash stolen intransmission yaitu Kebocoran dapat 

terjadi saat kas berpindah tangan.  

2. Lapping of account receivable yaitu terjadi ketika 

petugas piutang mencuri pembayaran yang masuk 

dan kemudian menutupnya dengan pembayaran 

masuk yang ke dua. 

3. Noncustodial theft money yaitu ketika pengamanan 

perusahaaan longgar seseorang dapat membuka 

cash box dengan kombinasi kode dan kunci. 

4. Check tampering yaitu mengubah cek pelanggan 

yang dicuri dan mencairkannya dengan pencurian 

identitas  

5. Check washing yaitu penggunaan bahan kimia 

untuk menghilangkan nama pihak yang dibayar, 

tanggal, dan atau jumlah dari cek pelanggan 

Accounts receivable fraud 

Fraudulent credit approvals hal ini dapat terjadi 

dengan mengabulkan piutang akun pelanggan yang 

fiktif. Karyawan menggunakan akun itu untuk 

melakukan pembelian tanpa pernah membayar. 

Improper write-offs yaitu melakukan penghapusan 

akun yang tidak tepat 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian  

        Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif dan mengarah pada studi kasus. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi, kondisi 

tertentu atau penelitian yang memberi gambaran kepada pembaca dan 

mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya atau 

mengungkapkan fakta secara detail.  

       Menurut Cooper & Emory (1996:131) “tujuan dari studi deskriptif adalah 

untuk mempelajari aspek siapa, apa, bilamana, dan bagaimana dari suatu topik”. 

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (1986:9) dalam 

(Moeloeng, 2006:4) mendefinisikan bahwa “penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari 

pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam 

peristilahannya”.  

       Penelitian yang dilakukan ini adalah studi kasus yaitu mencoba menganalisis 

situasi (keadaan) suatu perusahaan, mencoba menemukan masalah, dan 

memecahkan masalah yang ada pada perusahaan tersebut. Sedangkan menurut 

Sekaran (2006 ; 163), “studi kasus yang bersifat kualitatif adalah berguna dalam 

menerapkan solusi pada masalah terkini berdasarkan pengalaman pemecahan 
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masalah di masa lalu”. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti dapat memahami 

secara mendalam antara lain mengenai sistem informasi akuntansi, model 

manajemen, sistem operasional, sistem pengendalian intern, memahami tentang 

maksud yang terkandung serta mengetahui bagaiamana hasil laporan yang tercipta 

dalam aktivitas perusahaan tersebut. 

 

3.2 Objek Penelitian 

       Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sisi internal manajemen pada 

unit rawat inap di Rumah Sakit Umum Lavalette Malang, khususnya mengenai 

sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan yang merupakan bagian yang 

sangat vital karena membutuhkan internal kontrol yang memadai. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

       Agar pembahasan lebih terarah, maka diperlukan fokus penelitian. Hal ini 

bertujuan untuk membatasi studi yang berarti bahwa penentuan tempat penelitian 

menjadi lebih layak dan penyaringan informasi yang masuk menjadi lebih efektif. 

       Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada sistem pengendalian 

intern  dalam siklus pendapatan yang diterapkan oleh RS Lavalette Malang pada 

unit rawat inap, untuk menjalankan fungsi pengendalian internalnya sehingga 

menghasilkan informasi yang tepat guna, sasaran dan waktu, yang meliputi: 

Menganalisa pengendalian intern siklus pendapatan unit rawat inap yang 

diterapkan oleh Rumah Sakit Lavalette Malang melalui kuisioner yang bersumber 

dari framework yang dikembangkan oleh COSO (lingkungan pengendalian, 
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penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian serta 

pemantauan (monitoring)).  

a. Menganalisis sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang 

terjadi pada siklus pendapatan. 

b. Menganalisis pengendalian intern siklus pendapatan unit rawat inap yang 

diterapkan oleh rumah sakit lavalette Malang melalui kuisioner yang 

bersumber dari framework yang dikembangkan oleh COSO 

  

3.4 Sumber Data 

a. Data primer : merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer ini berupa 

wawancara dan observasi. (Cooper Emory, 1996 ; 256) berpendapat bahwa 

data primer berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

b. Data sekunder merupakan sumber daya penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini 

diperoleh dari dokumen – dokumen yang dimiliki oleh perusahaan. Antara 

lain deskripsi kerja, struktur organisasi, prosedur tetap Rumah Sakit 

Umum Lavalette Malang dan data – data pendukung lainnya. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

      Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunkan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan 

tanya jawab dengan pihak manajemen Rumah Sakit Lavalette 

Malang yang menjadi objek di dalam penelitian ini. Pada metode 

pengumpulan ini peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu 

dengan wawancara terbuka (tidak terbatas pembahasannya/terus 

berkembang) dan wawancara terstruktur (terbatas pada pokok 

pembahasan yang diinginkan). 

2. Observasi 

Metode pengumpulan data ini adalah metode yang melakukan 

pengamatan secara langsung aktivitas-aktivitas yang terjadi di 

dalam RS Lavalette Malang dan selanjutnya menjadi bahan 

penelitian. Metode observasi ini menuntut kejelian peneliti untuk 

dapat melihat adanya kejadian-kejadian yang dapat dijadikan dasar 

di dalam pengevaluasian. 

3. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data ini adalah dengan melakukan 

pengumpulan-pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan 

dan diperoleh dari obyek yang diteliti. 
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4. Internal Kontrol Kuisioner 

Memperoleh data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti, yaitu sistem pengendalian 

internal atas siklus pendapatan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

       Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif atau non 

statistik, dimana data-data yang berhasil dikumpulkan diolah dan kemudian 

dianalisis yang merupakan suatu cara atau langkah untuk mengelola data primer 

dan sekunder untuk memecahkan masalah penelitian. 

Tahap Penganalisaan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Analisis terhadap struktur organisasi yang terkait dengan siklus 

pendapatan melalui unit rawat inap 

a. Menganalisis  pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  

pihak  – pihak  yang  terkait dengan  siklus pendapatan  dan 

membandingkannya dengan  uraian tugas  yang  dimiliki Rumah 

Sakit Lavalette Malang 

b. Menganalisis  pemisahan  bagian  –  bagian  yang  terlibat  dalam  

siklus pendapatan  dan  membandingkannya  dengan Prosedur  

Tetap (protap) yang terkait dengan siklus pendapatan yang dimiliki 

perusahaan. 
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2. Analisis terhadap siklus pendapatan 

a. Menganalisis mengenai kecukupan bagian – bagian yang terkait 

dalam siklus  pendapatan  dan  membandingkannya  dengan  

Prosedur Tetap (protap)  yang dimiliki perusahaan khususnya yang 

terkait dengan siklus pendapatan. 

b. Menganalisis  siklus  pendapatan  perusahaan  dan  

membandingkannya dengan  Prosedur Tetap (protap) pendapatan  

yang  dimiliki perusahaan. 

 

3. Analisis terhadap dokumen – dokumen dan informasi – informasi 

yang terkait dengan siklus pendapatan 

a. Mengetahui  informasi  –  informasi  yang  dibutuhkan  dan  

dihasilkan dalam  siklus pendapatan  ( dokumen – dokumen yang 

dibutuhkan dan laporan – laporan yang dihasilkan).  

b. Menganalisa  kecukupan  informasi  yang  digunakan  dan  

dihasilkan dalam siklus pendapatan dan membandingkannya 

dengan Prosedur Tetap (protap) Pendapatan yang dimiliki 

perusahaan. 

4. Analisis terhadap pengendalian intern yang terkait dengan siklus 

pendapatan pada unit rawat inap 

a. Menganalisa pengendalian intern melalui kuisioner yang 

bersumber pada framework yang dikembangkan oleh COSO. 
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b. Menganalisa  kelengkapan  dan  pendistribusian  dokumen  dan 

membandingkannya dengan Prosedur Tetap (protap) Pendapatan 

yang dimiliki perusahaan.  

c. Menganalisa  pelaksanaan  otorisasi  dokumen  –  dokumen  dan 

membandingkannya dengan Prosedur Tetap (protap) Pendapatan 

yang dimiliki perusahaan.  

d. Menganalisa  mengenai  kebijakan  manajemen  apakah  seluruh 

kebijakan tersebut telah dibuat secara tertulis.     
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek 

4.1.1 Sejarah Singkat Objek 

4.1.1.1 Sejarah Rumah Sakit Lavalette Malang 

       Rumah Sakit Lavalette adalah salah satu unit kerja dari beberapa unit usaha di 

bawah PTPN XI (Persero), yang merupakan BUMN di bawah Menteri Negara 

BUMN. Beberapa unit usaha lainnya di bawah PTPN XI (Persero) di antaranya 

yaitu Pabrik Gula (inti) tersebar di Probolinggo, Situbondo, Magetan, Lumajang, 

Jember, Madiun, dan Ngawi.  Selain itu PTPN XI (Persero) juga memiliki unit 

usaha Pabrik Karung Rosella di Surabaya dan juga Pabrik Alkohol dan Spiritus di 

Jatiroto Lumajang. 

       Cikal bakal Rumah Sakit Lavalette diawali atas prakarsa pengusaha 

perkebunan yang mendirikan sebuah yayasan bernama “Striching Voor 

Malangshe Verpleging” yang berkedudukan di Jl. Kasin Malang. Pada tanggal 19 

Desember 1918 pembangunan rumah sakit selesai dan diresmikan dengan nama 

“Lavalette Kliniek”, mengambil nama pemegang saham terbesar Tn. G. C. 

Renardel de Lavalette. Tahun 1958 Lavalette Kliniek diambil alih oleh pusat 

perkebunan negara, sejalan dengan nasionalisasi perusahaan – perusahaan dan 

perkebunan – perkebunan milik Belanda. Tahun 1961 Lavalette Kliniek 

diserahkan pada pusat Perkebunan Negara Jawa Timur dan selanjutnya dinamakan 

“Rumah Sakit Lavalette”. Tahun 1968 Rumah Sakit Lavalette diserahkan kepada 
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PN Perkebunan XXIV dan namanya diganti Rumah Sakit PNPXXV kemudian 

pada tahun 1975 PNP XXIV diganti dengan PNP XXV menjadi PT. Perkebunana 

XXIV – XXV (Persero) dengan nama PTPN XI. Rumah Sakit Lavalette Malang 

merupakan rujukan bagi rumah sakit lain yang dimiliki oleh PTPN XI, antara lain: 

Rumah Sakit Elizabeth (Situbondo), Rumah Sakit Djatiroto (Lumajang), dan 

Rumah Sakit Wonolangan (Probolinggo). 

       Sejak berdiri 89 tahun yang lalu Rumah Sakit Lavalette Malang telah 

melayani pasien yang datang dari berbagai kalangan, meski fokus utama pasien 

dari Rumah Sakit Lavalette Malang adalah karyawan dan keluarga karyawan dari 

PTPN XI. Selain pasien intern (unit usaha sesaudara PTPN), Rumah Sakit 

Lavalette Malang juga melayani pasien ekstern yang terdiri dari relasi dan 

masyarakat umum (swasta). Saat ini jumlah relasi yang dimiliki oleh Rumah Sakit 

Lavalette Malang 69 perusahaan. 

       Sejak Rumah Sakit Lavalette Malang berdiri 89 tahun yang lalu, Fasilitas 

yang tersedia di Rumah Sakit Lavalette Malang terus diperbaharui dan dilengkapi, 

sebagai upaya Rumah Sakit Lavalette Malang untuk memperbaiki mutu 

pelayanan. Saat ini fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit Lavalette Malang dapat 

dibedakan menjadi 3, yaitu : rawat inap, rawat jalan dan one day care.     
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4.1.1.2 Lokasi Rumah Sakit Lavalette Malang 

       Rumah Sakit Lavalette Malang berlokasi di jalur utama menuju Lapangan 

Rampal Malang. yaitu:  

Rumah Sakit Lavalette Malang 

Jl. WR. Supratman No 10 Malang 

Telp. (0341) 470805 – 482612 – 407988 – 478584 

Fax. (0341) 470804 

 

4.1.1.3 Falsafah, Visi, Misi, Tujuan, Budaya dan Motto Rumah Sakit 

       Berdasarkan keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) 

Nomor : XX-SURKP/08.076 tentang falsafah, visi, misi, tujuan dan budaya rumah 

sakit maka: 

1. Falsafah Rumah Sakit Lavalette Malang 

       Adalah profesionalisme dengan dilandasi pengabdian tulus dan 

memberikan kepuasan kepada masyarakat/pelanggan. 

2. Visi Rumah Sakit Lavalette Malang 

       Visi sebuah organisasi adalah pandangan umum dari cita cita yang 

ingin diwujudkan oleh organisasi tersebut. Sedangkan visi Rumah Sakit 

Lavalette Malang adalah menjadikan rumah sakit yang unggul dan 

berbasis kompetensi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan serta 

keselamatan pasien. Didukung dengan sumberdaya manusia yang handal. 

 



64 

 

3. Misi Rumah Sakit Lavalette Malang 

a) Memberi pelayanan kesehatan yang prima (excelent) dan bermutu 

pada masyarakat / lingkungan usaha guna memperoleh nilai 

tambah bagi masyarakat dan rumah sakit. 

b) Memelihara kesehatan karyawan PT Perkebunan Nusantara XI 

(Persero) beserta batihnya, secara preventif maupun kuratif 

sehingga kinerja perusahaan tercapai optimal. 

4. Tujuan Rumah Sakit Lavalette Malang 

a) Memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh pada masyarakat, 

karyawan dan pensiunan  karyawan PT Perkebunan Nusantara XI 

(Persero)beserta batihnya. 

b) Mendapatkan nilai tambah tanpa meninggalkan fungsi sosial 

kemasyarakatan. 

5. Budaya Rumah Sakit Lavalette Malang 

a) Sukses adalah hasil kerjasama yang didukung prakarsa perorangan. 

b) Selalu berorientasi pada pertumbuhan dengan menciptakan dan 

memanfaatkan peluang. 

c) Mutu melandasi setiap perilaku. 

6. Motto Rumah Sakit Lavalette Malang 

“ Perawat Terampil, Penderita Nyaman”  
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4.1.1.4 Unit Rawat Inap Rumah Sakit Lavalette Malang 

              Perawatan rawat inap di Rumah Sakit Lavalette Malang terdapat 4 

macam jenis kamar perawatan diantaranya yaitu: 

1. Kamar Perawatan Umum 

Disini melayani perawatan untuk semua jenis macam penyakit untuk 

dewasa di luar kasus pembedahan. Fasilitas dan kondisi kamar perawatan 

umum di gambarkan dalam tabel 4.1 di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Daftar Fasilitas Kamar Perawatan Umum 

Rumah Sakit Lavalette Malang  

No  

Kamar 

Fasilitas 

Pasien 

perkamar 

TV AC Kulkas Kamr 

mandi 

Tlp Bed 

Penungg

u 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

VIP Saphire (7-9) 

VIP (1-6) 

Kelas I Saphire (10-11) 

Kelas IB Transit 

Kelas IIA (20-25) 

Kelas IIB (27-30) 

Kelas IIB (31,34) 

Kelas IIB (33) 

Kelas IIC (26) 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

V 

V 

V 

V 

V 

- 

- 

- 

- 

V 

V 

V 

- 

V 

- 

- 

- 

- 

V 

V 

- 

- 

V 

- 

- 

- 

- 

Dalam 

Dalam 

Dalam 

Luar 

Dalam 

Luar  

Dalam 

Dalam 

Luar 

V 

V 

- 

- 

V 

- 

- 

- 

- 

V 

V 

- 

- 

V 

- 

- 

- 

- 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Kelas IIC (32) 

Kelas IIC (35) 

Kelas IIIA (Zaal 3) 

Kelas IIIA (Zaal 4) 

Kelas IIIB (isolasi 1) 

Kelas IIIB (isolasi 2,3,4) 

Kelas IIIB (Zaal 1,2) 

2 

4 

3 

4 

2 

1 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Luar 

Dalam 

Luar 

Luar 

Luar 

Luar 

Luar 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2. Kamar Perawatan Bedah 

Untuk unit rawat inap kamar perawatan bedah, menangani semua jenis 

pasien segala usia dalam hubungannya dengan kasus pembedahan. 

Fasilitas dan kondisi kamar digambarkan dalam tabel 4.2 di bawah ini: 

Tabel 4.2 

Daftar Fasilitas Kamar Perawatan Bedah 

Rumah Sakit Lavalette Malang  

No Kamar Fasilitas 

Pasien 

perkamar 

TV AC Kulkas Kamr 

mandi 

Tlp Bed 

Penunggu 

1 

2 

3 

4 

Kelas I (19) 

Kelas IIA (16-18) 

Kelas IIIA (14-15) 

Kelas IIIA (12-12A) 

1 

1 

3 

4 

V 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Dalam 

Dalam 

Dalam 

Dalam 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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3. Kamar Perawatan Anak 

Kamar perawatan anak atau Pediatri terbagi menjadi 2 bagian yaitu 

perinatologi yaitu khusus perawatan untuk anak usia 0 sampai 28 hari 

(untuk kasus bedah dan non bedah) dan ruang perawatan anak untuk anak 

yang berumur di atas 28 hari sampai dengan 13 tahun. Fasilitas dan 

kondisi kamar perawaatan anak digambarkan dalam tabel 4.3 di bawah ini: 

Tabel 4.3 

Daftar Fasilitas Kamar Perawatan Anak 

Rumah Sakit Lavalette Malang  

No Kamar Fasilitas 

Pasien 

perkamar 

TV AC Kulkas Kamr 

mandi 

Tlp Bed 

Penunggu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

VIP 

Kelas IA (1,2) 

Kelas IA (11) 

Kelas IIA (12) 

Kelas IIB (3,4,9,10) 

Kelas III (5-8) 

Isolasi 

Intensive 

1 

1 

3 

2 

2 

4 

1 

2 

V 

V 

V 

- 

- 

- 

- 

- 

V 

V 

V  

- 

- 

- 

- 

- 

V 

V  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Dalam 

Dalam 

Dalam 

Dalam 

Luar 

Luar 

Luar 

Luar 

V 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

V 

V  

V  

- 

V  

- 

- 

- 

 

 

 



68 

 

4. Kamar Perawatan Bersalin 

Pasien yang dirawat dalam kamar perawatan bersalin yaitu semua kasus 

bersalin baik yang operasi maupun tidak dan juga pasien yang menderita 

penyakit kandungan. Fasilitas dan kondisi kamar perawatan bersalin 

digambarkan dalam tabel 4.4 di bawah ini: 

Tabel 4.4 

Daftar Fasilitas Kamar Perawatan Bersalin 

Rumah Sakit Lavalette Malang  

No Kamar Fasilitas 

Pasien 

perkamar 

TV AC Kulkas Kamr 

mandi 

Tlp Bed 

Penunggu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

VIP  

Kelas I (2,3) 

Kelas IIB (4,5) 

Kelas IIB (9) 

Kelas IIIA (7,8) 

Kelas IIIA (6) 

1 

1 

2 

1 

4 

2 

V 

V 

V 

- 

- 

- 

V 

- 

- 

- 

- 

- 

V 

- 

- 

- 

- 

- 

Dalam 

Dalam 

Dalam 

Luar 

Luar 

Luar 

V 

- 

- 

- 

- 

- 

V 

- 

- 

- 

- 

- 

 

4.1.2 Gambaran Struktur organisasi 

       Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai 

suatu tujuan. Organisasi perusahaan terdiri dari bagian – bagian yang saling 

terintegrasi dan berhubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain yang 

dipengaruhi oleh tujuan perusahaan secara keseluruhan. 
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       Struktur organisasi Rumah Sakit Lavalette Malang tergolonng struktur 

organisasi fungsional. Pada functional organization, semakin besar organisasi, 

semakin dalam pula hirarkinya dan semakin terspesialisasi pekerjaannya. Semua 

orang melapor kepada hirarki diatasnya, seterusnya hingga mencapai puncak 

hirarki. 

       Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah kesederhanaan dalam 

komunikasi dan efisiensi proses yang berulang. Kerugiannya bila menghadapi 

sebuah proyek antar divisi, pergerakan dari tiap anggota tim akan terbatasi oleh 

sekat-sekat divisi dan manajer proyek dapat merangkap menjadi manajer salah 

satu divisi yang mengakibatkan keputusannya terpengaruh kedudukannya pada 

divisi. Kerugian lain dari sistem ini adalah komunikasi menjadi sangat terbatas 

(umumnya top down) dan kreativitas terbatasi oleh rangkaian persetujuan 

birokratis. 

       Struktur organisasi Rumah Sakit Lavalette Malang berdasar keputusan direksi 

Nomor: XX-SURKP/08.079 di gambarkan dalam gambar 4.1 sebagai berikut: 
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       Struktur organisasi untuk unit rawat inap berdasarkan SK No. XX-

SURKP/09.001 digambarkan dalam gambar 4.2 di bawah ini:  

KEPALA UNIT RAWAT 

INAP

 

DOKTER RAWAT 

INAP

 

KEPALA 

PERAWATAN 

RAWAT INAP

 

PERWAT RAWAT 

INAP

 

Unit / Sub Pelayanan medik

1. UGD

2. kamar operasi

3. ICU

4. CVCU

5. Rawat jalan

Unit / Sub Unit Penunjang Medik

1. Radiologi

2. Laboratorium

3. Rehabilitasi Medik

4. Gizi

5. Linen

6. Dapur

Unit / Sub Unit Aku

1. Personalia

2. Customer service

3. IPSRS

4. Keuangan dan Pembukuan

5. Rekam Medik

6. Ambulance

7. Kamar jenazah

8. Keamanan

Instalasi Farmasi

Gambar 4.2

Struktur Organisasi

Unit Rawat Inap

Garis komando

Garis koordinasi
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       Struktur organisasi untuk unit rawat inap umum berdasarkan SK No. XX-

SURKP/09.001 digambarkan dalam gambar 4.3 di bawah ini: 

Gambar 4.3

Struktur Organisasi

Sub Unit Rawat Inap Umum

(Ruang Atas / Ruang C / Ruang G / Ruang F)

KEPALA SUB UNIT 

RAWAT INAP UMUM

 

KEPALA PERAWAT RUANG

(R ATAS / R C / R G / RF)

PENANGGUNG 

JAWAB 

SHIFT II

PENANGGUNG 

JAWAB 

SHIFT II

PENANGGUNG 

JAWAB 

SHIFT II

PERAWAT

 

PERAWAT

 

PERAWAT

 

Unit / Sub Pelayanan medik

1. UGD

2. kamar operasi

3. ICU

4. CVCU

5. Rawat jalan

Unit / Sub Unit Penunjang Medik

1. Radiologi

2. Laboratorium

3. Rehabilitasi Medik

4. Gizi

5. Linen

6. Dapur

Unit / Sub Unit Aku

1. Personalia

2. Customer service

3. IPSRS

4. Keuangan dan Pembukuan

5. Rekam Medik

6. Ambulance

7. Kamar jenazah

8. Keamanan

Instalasi Farmasi

Garis komando

Garis koordinasi
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       Struktur organisasi untuk unit rawat inap kamar bersalin berdasarkan SK No. 

XX-SURKP/09.001 digambarkan dalam gambar 4.4 di bawah ini: 

Gambar 4.4

Struktur Organisasi

Sub Unit Rawat Inap Kamar Bersalin

KEPALA 

SUB UNIT RAWAT INAP

KAMAR BERSALIN

DOKTER KAMAR 

BERSALIN

 

KEPALA 

PERAWATAN 

KAMAR 

BERSALIN

 

PERAWAT 

KAMAR 

BERSALIN

 

Unit / Sub Pelayanan medik

1. UGD

2. kamar operasi

3. ICU

4. CVCU

5. Rawat jalan

Unit / Sub Unit Penunjang Medik

1. Radiologi

2. Laboratorium

3. Rehabilitasi Medik

4. Gizi

5. Linen

6. Dapur

Unit / Sub Unit Aku

1. Personalia

2. Customer service

3. IPSRS

4. Keuangan dan Pembukuan

5. Rekam Medik

6. Ambulance

7. Kamar jenazah

8. Keamanan

Instalasi Farmasi

Garis komando

Garis koordinasi
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       Struktur organisasi untuk sub unit rawat inap anak  berdasarkan SK No. XX-

SURKP/09.001 digambarkan dalam gambar 4.5 dibawah ini: 

 

Gambar 4.5

Struktur Organisasi

Sub Unit rawat Inap Anak

KEPALA SUB UNIT

RAWAT INAP ANAK

DOKTER ANAK

 

KEPALA

PERAWATAN

ANAK 

WAKIL KEPALA SUB

UNIT RAWAT INAP

ANAK / SEKRETARIS

KOORDINATOR 

PELAYANAN

 

KOORDINATOR

ASKEP

KOORDINATOR

PENGEMBANGAN

KEPERAWATAN 

KEPALA RUANG 

ANAK

 

KEPALA RUANG 

PERINATOLOGI

 

PERAWAT

 

PERAWAT

 

Unit / Sub Pelayanan medik

1. UGD

2. kamar operasi

3. ICU

4. CVCU

5. Rawat jalan

Unit / Sub Unit Penunjang Medik

1. Radiologi

2. Laboratorium

3. Rehabilitasi Medik

4. Gizi

5. Linen

6. Dapur

Unit / Sub Unit Aku

1. Personalia

2. Customer service

3. IPSRS

4. Keuangan dan Pembukuan

5. Rekam Medik

6. Ambulance

7. Kamar jenazah

8. Keamanan

Instalasi Farmasi

Garis komando

Garis koordinasi
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       Sedangkan untuk struktur organisasi untuk unit rawat inap anak sub unit 

perinatologi berdasarkan SK No. XX-SURKP/09.001 digambarkan dalam gambar 4.6 di 

bawah ini: 

Gambar 4.6

Struktur Organisasi

Sub Unit Perinatologi

KEPALA SUB UNIT

PERINAOLOGI

DOKTER

PERINATOLOGI

KEPALA RUANG

PERINATOLOGI

PERAWAT

PERINATOLOGI

Garis komando

Garis koordinasi

Unit / Sub Pelayanan medik

1. UGD

2. kamar operasi

3. ICU

4. CVCU

5. Rawat jalan

Unit / Sub Unit Penunjang Medik

1. Radiologi

2. Laboratorium

3. Rehabilitasi Medik

4. Gizi

5. Linen

6. Dapur

Unit / Sub Unit Aku

1. Personalia

2. Customer service

3. IPSRS

4. Keuangan dan Pembukuan

5. Rekam Medik

6. Ambulance

7. Kamar jenazah

8. Keamanan

Instalasi Farmasi

 

 

4.1.2.1 Deskripsi Kerja        

       Deskripsi kerja atau Job Description pada Rumah Sakit Lavalette Malang 

Khususnya bagian yang terkait dalam siklus pendapatan unit rawat inap ditampilkan 

dalam lampiran 
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4.1.3 Tata Tertib Penderita Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum 

Lavalette Malang 

I. Jam Berkunjung 

Siang :10.00 s/d 12.00 WIB 

Sore :17.00 s/d 19.00 WIB 

II. Biaya Perawatan 

Penderita yang akan rawat inap di RSU lavalette diwajibkan : 

a) Membayar UMP operasi 50 % dari biaya perkiraan sebelum 

penderita melaksanakan operasi. 

b) Membayar uang muka perawatan untuk 10 sepuluh hari perawatan 

sesuai dengan tarip kelas kamar yang dipilih, belum termasuk 

honorarium dokter, obat – obatan dan lain – lain. 

c) Bagi penderita – penderita yang biaya perawatannya ditanggung oleh 

perusahaan tempat bekerja, atau perusahaan asuransi, yang telah 

mengadakan kerja sama  dengan RSU Lavalette, dibebaskan dari 

uang muka. Dan dalam 1 x 24 jam kerja diwajibkan menyerahkan 

surat jaminan (asli) ari perusahaannya atau dari perusahaan Asuransi 

yang bersangkutan. Adapun untuk biaya perawatnnya akan 

ditagihkan kepada perusahaan atau perusahaan asuransi yang 

bersangkutan. 

d) Bagi penderita – penderita dari perusahaan atau perusahaan yang 

belum ada ikatan kerja sama dengan RSU Lavalette hanya 

dibebaskan dari uang muka. 
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e) Sebelum penderita keluar dari rumah sakit, diwajibkan 

menyelesaikan seluruh biaya dan persyaratan administrasi selama 

menjalani rawat inap. 

 

III. Penderita Masuk Rumah Sakit 

Penderita masuk sebelum jam 24.00 

a) Hari datang dihitung 1 hari perawatan. 

b) Kepada penderita diberikan makan / snack dan minum. 

c) Bagi penderita yang datang langsung meninggal. 

1. Di ruang unit gawat darurat, dikenakan tarip kunjungan unit 

gawat darurat (UGD) + biaya obat obatan dan fasilitas 

penunjang yang telah digunakan (missal : ECG, Rontgen, 

Laboratorium, dsb). 

2. Di Ruang perawatan rawat Inap, dikenakan biaya rawat inap1 

hari. 

 

IV. Penderita Keluar Rumah Sakit 

a) Penderita pulang pada waktu jam kerja: 

1. Senin – kamis 08.00 s/d 14.00 WIB 

2. Jumat – Sabtu 08.00 s/d 13.00 WIB 

b) Penderita pulang sebelum jam 14.00: 

1. Hari pulang tidak dihitung. 

2. Kepada penderita masih diberikan makan siang dan minum. 
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c) Penderita pulang sesudah jam 14.00: 

1. Hari pulang dihitung. 

2. Bila sampai saat makan malam penderita belum pulang, 

kepada yang bersangkutan diberikan makan malam dan 

minum. 

d) Penderita pulang paksa: 

Meskipun masuk rumah sakit hanya beberapa jam – lama 

dirawatnya dihitung 1 hari rawat inap. 

e) Penderita pulang pada tanggal yang sama: 

Meskipun masuk rumah sakit sesudah pukul 00.00 (jam 12 

malam)tetapi pulang sebelum pukul 14.00 (pada hari yang sama) 

maka lama perawatan dihitung 1 hari. 

 

V. Tata Tertib Umum 

a) Penderita meninggal dunia bisa di bawa pulang setelah menunggu 

+ 2 jam. 

b) Bagi penderita yang ingin ditungu oleh keluarga, maka bagi 

penunggu wajib memiliki kartu tanda menunggu yang dapat 

diperoleh di resepsionis di hall utama kartu penunggu wajib 

dikembalikan ke resepsionis, apabila penderita akan pulang. 

c) Jumlah penunggu : 

1. VIP   :Maksimum 2 orang 

2. Kelas I – II – III          :Maksimum 1 orang 
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3. ICU/ICCU/Operasi :Maksimum 3 orang 

4. Pasien – pasien kritis :Memperoleh perkecualian atas izin 

kepala rumah sakit 

d) Kewajiban penderita/Penunggu/Pengunjung : 

1. Wajib menjaga kebersihan, ketertiban, ketenangan, serta 

kelestarian lingkungan hidup RSU lavalette. 

2. Wajib mematuhi dan menaati peraturan dan tata tertib yang 

saat ini berlaku di RSU Lavalette. 

e) Larangan bagi Penderita /  Penunggu / pengunjung : 

1. Dilarang membawa barang – barang berharga / uang 

berlebihan selama dalam masa perawatan rumah sakit. 

Kehilangan barang / uang adalah tanggung jawab pribadi. 

2. Dilarang merokok di lingkungan Rumah Sakit Umum 

Lavalette Malang. 

3. Dilarang membawa anak kecil (umur kurang dari 12 th)ikut 

berkunjung ke rumah sakit. 

4. Bagi penderita yang masih dalam masa perawatan, dilarang 

keluar dalam lingkungan rumah sakit, kecuali atas ijin 

dokter. 

5. Dilarang membawa binatang piaraan. 

       Kerjasama yang baik antara petugas medik dengan penderita dan keluarganya 

merupakan faktor penting dalam menunjang kesembuhan penderita. 
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4.1.4 Gambaran Operasional Prosedur, Tujuan Prosedur dan 

Kebijakan Manajemen pada Siklus Pendapatan 

4.1.4.1 Prosedur Alur Pasien Masuk 

Gambar 4.7 

Prosedur alur pasien masuk 

Pasien Datang

Gawat atau 

darurat

Tidak gawat 

dan tidak 

Darurat

UGD
Poliklinik 

umum

Rawat Inap
Meninggal 

Dunia
Rawat Jalan

Administrasi

- Admission

(informasi & 

pendaftaran

Unit Rawat 

Inap

Administrasi

- kasir

Diberikan :

- Resep

- surat konsulan ke dokter spesialis 

atau

- surat kematian
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4.1.4.2 Prosedur Tetap Tata Cara Penerimaan Pasien Baru di Ruang 

Peneriamaan / Admission / Receptionist 

Pengertian : 

Tata Cara Penerimaan Pasien Baru di ruang penerimaan / Admittion / Receptionist 

adalah suatu tata cara penerimaan pasien baru untuk rawat inap. 

 

Tujuan : 

1. Agar diperoleh tertib administrasi rumah sakit. 

2. Agar diperoleh komunikasi yang efektif antara petugas ruang penerimaan, 

perawat ruang rawat inap serta dokter yang menangani. 

 

Kebijakan : 

Tata cara penerimaan pasien baru di Ruang Penerimaan / Admittion/ Receptionist 

harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit. 

 

Prosedur : 

1. Apabila pasien dinyatakan masuk rumah sakit /MRS, mendaftarkan diri di 

ruang penerimaan dengan menunjukkan surat pengantar dari dokter yang 

bersangkutan. 

2. Apabila pasien belum membawa surat pengantardimohon untuk 

menghubungi Unit Gawat Darurat untuk diperiksa dan dilakukan tindakan 

yang diperlukan, sesudah itu diberi Surat MRS (Masuk Rumah Sakit). 

3. Petugas penerima menanyakan kamar yang dikehendaki. 
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4. Petugas menerangkan biaya tarif kamar, honor visite dokter serta biaya 

operasi apabila penderita akan dioperasi. 

5. Petugas penerima menjelaskan tata cara pembayaran uang muka. 

6. Petugas penerima, menelepon Ruang Rawat Inap yang dipilih untuk 

menanyakan apakah ada kamar kosong. 

7. Apabila ada, pasien/keluarga pasien dimohon untuk melihat keadaan 

kamar yang dipilih dapat melalui album foto atau melihat sendiri ke lokasi. 

8. Apabila penderita / keluarga penderita telah  menyetujui jumlah uang 

muka kamar yang dipilih serta keadaan kamar yang dipilih, maka 

kemudian petugas penerima membuat daftar isian identitas diri, dan lain – 

lain pada kartu status dengan melampirkan foto copy KTP. 

9. Apabila kartu status siap untuk dibawa ke Ruang rawat inap, petugas 

penerima pasien memberikan kartu status kepada penderita / keluarga 

penderita unuk diberikan kepada petugas di Unit Gawat Darurat. 

10. Pasien diantar petugas UGD / dijemput petugas ruangan untuk dibawa ke 

ruang rawat inap. 

 

Unit Terkait: 

1. Petugas penerima pasien 

2. Petugas ruang rawat inap 

3. Dokter yang bersangkutan 

4. Petugas sub Unit Gawat Darurat 

 



83 

 

4.1.4.3 Prosedur Tetap Pemberian Informasi Besarnya Biaya Kepada Pasien 

Rawat Inap  

 

Pengertian :  

Tata cara pemberian informasi besarnya biaya kepada pasien rawat inap swasta 

maupun relasi selama pasien sedang menjalani rawat inap. 

 

Tujuan :  

a) Agar pasien mengetahui besar biaya yang harus dibayarkan ketika pasien 

dinyatakan dapat pulang. 

b) Untuk mempercepat pelayanan pasien rawat inap yang akan pulang, 

sehingga waktu tunggu pelunasan biaya dapat dikurangi . 

 

Kebijakan :  

a) Pemberian informasi besarnya biaya kepada pasien rawat inap swasta 

dilaksanakan setiap 10 hari sekali.  

b) Pemberian informasi besarnya biaya kepada pasien rawat inap relasi 

dilaksanakan setiap 15 hari sekali. 

c) Pemberian informasi besarnya biaya kepada pasien rawat inap swasta 

maupun relasi harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

Kepala Rumah Sakit. 
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Prosedur :  

1. Perawat Rawat Inap memberikan cek list pasien yang telah menjalani 

rawat inap 10 atau 15 hari kepada pembantu petugas Billing. 

2. Pembantu Petugas Billing mengecek cek list dari perawat sekaligus 

mengecek kuitansi dokter yang disetor oleh perawat. 

3. Pembantu Petugas Billing menghubungi Laboratorium, Radiologi dan 

Apotek untuk menanyakan apakah ada biaya yang harus dibayarkan 

kepada pasien yang dimaksud. 

4. Petugas billing Rawat Inap membuat nota perawatan / pengobatan pasien 

rawat inap yang dimaksud. 

5. Pembantu Petugas billing memisah-memisahkan nota perawatan 

berdasarkan warna lembar nota (lembar nota warna putih diperuntukkan 

keluarga pasien, lembar nota warna merah diperuntukkan petugas AKU, 

lembar nota warna kuning diperuntukkan Rekam Medis). 

6. Pembantu Petugas billing memberi stampel lampiran, stampel Rumah 

Sakit, Stampel Kepala Bagian AKU serta materai pada nota warna putih. 

7. Pembantu Petugas Billing memberikan nota warna putih pasien rawat inap 

swasta kepada Kasir. Apabila pasien berasal dari relasi, nota warna putih 

diberikan kepada petugas billing relasi.  

8. Petugas billing menyampaikan laporan pemberitahuan nota perawatan ke 

keluarga pasien ( Untuk pasien relasi dan intern tidak perlu membuat 

laporan pemberitahuan nota perawatan ke pihak keluarga ). 
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Unit Terkait :  

a) Sub Unit Kasir 

b) Unit Rawat Inap 

c) Unit Laboratorium 

d) Unit Radiologi 

e) Unit Apotek 
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4.1.4.4 Prosedur Tetap Pembayaran Uang Muka Kamar Untuk Pasien Rawat 

Inap dan Pembayaran Uang Muka Tindakan Operasi 

 

Pengertian :  

Pembayaran uang muka kamar Rawat Inap adalah pembayaran sebesar 10 hari 

kamar dari jumlah biaya per hari kamar yang harus dibayarkan dalam jangka 

waktu 2 x 24 jam setelah pasien menyetujui untuk rawat inap. 

 

Tujuan :  

1. Untuk memperlancar kegiatan administrasi selama pasien rawat inap. 

2. Untuk memudahkan proses administrasi terhadap tindakan yang akan 

dilakukan terhadap diri pasien tersebut. 

3. Meringankan beban biaya pengeluaran keuangan perusahaan. 

 

Kebijakan : 

Prosedur ini harus sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Kepala 

Rumah Sakit. 

 

Prosedur : 

1. Setelah pasien menyetujui untuk rawat inap, maka pasien diwajibkan 

membayar uang muka kamar rawat inap yang besarnya adalah 10 hari dari 

biaya per hari kamar yang dipilih oleh pasien. 

2. Peraturan pembayaran uang muka kamar adalah 2 x 24 jam. 
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3. Biaya uang muka kamar adalah diperuntukkan khusus biaya kamar selama 

pasien rawat inap. Apabila ada resep obat yang harus diambil, maka 

pasien diminta untuk menambah uang muka. 

4. Apabila terjadi pelaksanaan / tindakan operasi, maka sebelum pasien rawat 

inap atau melakukan persetujuan tindakan operasi. Pasien harus sudah 

mengerti dan paham tentang biaya operasi dan diharuskan membayar 50 

% dari biaya operasi yang akan dilaksanakan. 

 

Unit Terkait :  

1. Unit Ruang Rawat Inap 
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4.1.4.5 Prosedur Tetap Pelayanan Pembayaran Di Atas Jam 21.00 WIB 

 

Pengertian :  

Adalah pelayanan terhadap pasien yang akan melakukan pembayaran diatas jam 

21.00 , karena pada jam tersebut kasir  ditutup. 

 

Tujuan :  

Memberikan pelayanan pembayaran 24 jam. 

 

Kebijakan :  

Pelayanan diberikan kepada pasien pasien yang akan melakukan pembayaran 

diatas jam 21.00 , yaitu pasien pasien : 

a. UGD , Poli Umum dan Radiologi Rawat Jalan -> Pembayaran 

dilakukan di Admission. 

b. Laboratorium dan Haemodialisa Rawat Jalan -> pembayaran 

dilakukan di laboratorium. 

c. Apotek  Rawat Jalan  ->  pembayaran dilakukan di Apotek. 

d. Rawat Inap : 

a) d.1   Meninggal Dunia , pulang paksa , pindah rumah sakit. 

b) d.2   ODC. 

c) d.3   uang muka rawat inap. 

d) d.4   uang muka operasi -> dilakukan Admission. 
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Prosedur :  

a. Pasien Rawat Jalan ( UGD , Poli Umum dan Radiologi ) 

1. Pasien mendapatkan pelayanan di masing masing unit sesuai saran 

dokter yang merawat. 

2. Pasien menerima kitir yang diterbitkan oleh radiologi ,Poli Umum / 

UGD. 

3. Pasien melakukan pembayaran di Admission dengan menunjukkan 

kitir dari Radiologi / UGD tersebut. 

4. Petugas Admission menerima kitir dan sejumlah uang sesuai yang 

tercantum pada kitir. 

5. Petugas admission menyetorkan uang beserta tindasan kwitansi 

kepada kasir pada hari berikutnya. 

b. Pasien Rawat Jalan ( Laboratorium dan Haemodialisa ) 

1. Pasien mendapatkan pelayanan oleh petugas laboratorium. 

2. Pasien mendapatkan kwitansi sementara yang diterbitkan dan 

diberikan oleh petugas laboratorium. 

3. Pasien menerima kwitansi sementara tersebut. 

4. Pasien membayar sejumlah uang sebesar yang tercantum pada 

kwitansi sementara tersebut langsung kepada petugas laboratorium. 

5. Apabila pasien memerlukan kwitansi asli, maka kepada pasien tersebut 

disarankan untuk datang kembali pada hari kerja berikutnya dan 

langsung berhubungan dengan petugas kasir. 

6. Petugas laboratorium membukukan pembayaran tersebut. 



90 

 

7. Pada hari kerja berikutnya petugas laboratorium menyerahkan tindasan 

kwitansi sementara beserta uang yang telah diterima kepada petugas 

kasir. 

 

c. Pasien Rawat Jalan ( Apotek) 

1. Pasien datang ke apotek dengan membawa resep. 

2. Petugas Apotek mempersiapkan obat obat sesuai resep. 

3. Petugas Apotek menyerahkan obat yang telah selesai disiapkan 

kepada pasien. 

4. Petugas memberikan informasi besarnya biaya serta. 

5. Pasien menyerahkan sejumlah uang yang telah disebutkan oleh 

petugas Apotek. 

6. Petugas Apotek menerima pembayaran tersebut dan menyerahkan 

nota kepada pasien /keluarga pasien. 

 

d. Pasien Rawat Inap 

1. Pasien Meninggal Dunia,pulang paksa dan pindah rumah sakit 

1) Petugas ruangan berkoordinasi dengan unit unit yang terkait (lab, 

radiologi, apotek dll ) dengan tujuan untuk menanyakan 

pemeriksaan sudah dilaksanakan atau belum (jika ada) , jika belum 

dilaksanakan atas pertimbangan beberapa hal , dimungkinkan 

pemeriksaan  dibatalkan. 
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2) Petugas ruangan bekerjasama dengan petugas admission untuk 

menentukan besarnya perkiraan biaya perkiraan estimasi perkiraan 

ditambah 10 % s/d 30 %. 

3) Petugas ruangan mempersilahkan keluarga pasien menuju 

admission untuk melakukan pembayaran. 

4) Petugas mempersilahkan keluarga pasien untuk mengisi surat 

pernyataan yang berisi : 

a) Bahwa biaya yang disampaikan adalah perkiraan karena billing 

devinitive belum dapat diberikan. 

b) Kepada keluarga pasien diberikan waktu s/d 7 hari untuk 

klarifikasi billing. 

c) Apabila pada saat klarifikasi ternyata Billing pasien lebih besar 

dari pada uang yang telah dititipkan, maka keluarga pasien 

menambah sejumlah uang sesuai selisih antara billing dengan 

uang titipan. 

d) Apabila Billing pasien lebih  dari pada uang yang telah 

dititipkan, maka RS Lavalette mengembalikan sejumlah uang 

sesuai selisih antara billing dengan uang titipan. 

5) Petugas mempersilahkan keluarga pasien menyerahkan sejumlah 

uang sesuai perkiraan sebagai UANG TITIPAN. 

6) Pada hari  berikutnya petugas Admission menyetorkan uang beserta 

bukti pembayaran kepada petugas kasir AKU. 
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7) Apabila keluarga pasien tidak memiliki cukup uang untuk 

membayar seluruh biaya rawat inap ,maka : 

1. Petugas menanyakan kemampuan keluarga pasien pada saat 

itu. 

2. Petugas menghubungi Manajemen RS Lavalette untuk 

menyampaikan hal tersebut. 

3. Manajemen memutuskan perlu tidaknya keluarga pasien 

menyerahkan jaminan. 

a) Petugas meminta keluarga pasien untuk mengisi SURAT 

PERNYATAAN PENGAKUAN BERHUTANG ,apabila 

keluarga pasien menyerahkan jaminan maka disertai 

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PENJUALAN. 

b) Surat Pernyataan harus dibubuhi Materai Rp 6.000,-. 

c) Surat Pernyataan dilengkapi Saksi , baik dari Pihak Pasien 

dan RS Lavalette. Petugas meminta foto copy KTP / 

Identitas lain baik keluarga pasien maupun pasien (jika telah 

cukup umur). 

 

2. Pasien One Day Care 

1. Pasien masuk melalui UGD atau jika telah membawa surat 

pengantar dari Dokter langsung menuju Admission. 
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2. Petugas Admission memastikan bahwa Jenis Operasi yang diminta 

benar benar dapat dilakukan ODC sesuai ketetapan Kepala Rumah 

Sakit atau harus dilakukan dengan rawat inap. 

3. Apabila pasti dapat dilakukan ODC , petugas Admission 

berkoordinasi dengan petugas Kamar Operasi ,termasuk konfirmasi 

besarnya biaya. 

4. Setelah ada kesepakatan antara petugas admission dan kamar 

operasi bahwa operasi dapat dilakukan, maka petugas admission 

menyampaikan kepada keluarga pasien bahwa biaya harus dibayar 

terlebih dahulu sebelum operasi dilaksanakan. 

5. Petugas admission menyetorkan uang beserta tindasan bukti 

pembayaran ke kasir pada hari berikutnya. 

 

3. Pembayaran Uang Muka Rawat Inap 

1. Petugas admission menyampaikan kepada keluarga pasien 

besarnya biaya uang muka rawat inap , yaitu 10 hari sesuai kelas 

yang dipilih pasien / keluarga pasien. 

2. Petugas admission menerima sejumlah uang yang telah ditentukan 

dari pasien / keluarga pasien. 

3. Petugas admission menyerahkan Kartu Uang Muka yang telah diisi 

jumlah uang yang telah diserahkan oleh pasien / keluarga pasien 

dan menyerahkan kartu tersebut kepada pasien / keluarga pasien. 
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4. Pembayaran Uang Muka Biaya Operasi 

Pasien datang langsung operasi 

1. Petugas menyampaikan besarnya biaya operasi kepada psien / 

keluarga pasien, sesuai kelas yang dipilih. 

2. Biaya yang disampaikan adalah biaya operasi saja , belum 

termasuk biaya kamar , biaya obat dll. 

3. Apabila pasien / keluarga pasien setuju , maka kepada pasien / 

keluarga pasien tersebut diminta membayar 50 % biaya operasi dan 

10 hari rawat inap sesui kelas yang dipilih. 

4. Petugas admission menyerahkan kartu uang muka kepada pasien / 

keluarga pasien yang telah diisi besarnya uang diterima. 

5. Petugas Admission menyetorkan uang yang diterima kepada kasir 

pada hari berikutnya. 

 

Unit Terkait :   

1. Sub Unit Kasir 
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4.1.5 Dokumen Yang Digunakan 

       Adapun Dokumen yang dignakan dalam siklus pendapatan Rumah Sakit 

Lavalette Malang yang tertulis dalam prosedur tetap siklus pendapatan terdiri dari: 

1. Surat MRS (Masuk rumah Sakit). 

Merupakan surat masuk rumah sakit yang berisi tentang diagnosa 

penyakit/ hasil observasi pihak rumah sakit. 

 

2. Surat pengantar dokter. 

Merupakan surat pengantar dari dokter yang berfungsi sama dengan surat 

MRS yaitu untuk masuk rumah sakit. 

 

3. Kartu status. 

Kartu ini merupakan kartu yang berisi data rekam medis pasien seperti 

identitas diri pasien, laboratorium, radiologi, MRS, RM01, RM02. Kartu 

ini diisi sebagian oleh pihak keluarga pasien. Tapi untuk lembar RM01 di 

cetak oleh admission. 

 

4. Nota perawatan. 

Merupakan Nota yang berisi jumlah tagihan sementara pasien yang 

nantinya akan di laporkan kepada keluarga pasien jika pasien swasta 

(Pemberian informasi besarnya biaya kepada pasien rawat inap swasta 

dilaksanakan setiap 10 hari sekali. Pemberian informasi besarnya biaya 

kepada pasien rawat inap relasi dilaksanakan setiap 15 hari sekali) 
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5. Nota billing devinitive. 

Merupakan nota pembayaran perawatan pasien akhir / nota tagihan yang 

sebenarnya. Nota ini terdiri dari nota biaya perawatan, kuitansi 

pembayaran pelunasan pasien, kuitansi pembayaran honor dokter, dan 

rekening rawat inap.  

 

6. Kartu uang muka. (kartu deposit) 

Merupakan kartu yang diperoleh ketika pasien akan membayar uang muka 

rawat inap. Kartu ini berisi list jumlah pembayaran uang muka pasien. 

 

4.1.6 Informasi Yang Dihasilkan 

       Informasi yang dihasilkan dari siklus pendapatan Rumah Sakit Lavalette 

Malang berupa : 

1. Mutasi harian pasien 

Merupakan buku yang berisi tentang laporan jumlah pasien rawat inap per 

hari, laporan pasien pulang perhari, laporan dokter yang merawat. 

 

2. Laporan serah terima 

Merupakan laporan serah terima antara dinas malam dan dinas pagi 

dilakukan di rekam medik. Laporan ini merekam semua kegiatan termasuk 

jumlah serah terima uang pembayaran pasien untuk kasir.  
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3. Neraca sisa 

Merupakan laporan yang berupa neraca yang di laporkan ke pihak direksi 

setiap bulannya. Neraca ini di buat oleh rumah sakit karena Rumah Sakit 

Lavalette Malang merupakan unit bisnis dari PTPN XI (Persero). 

 

2.1.7 Kebijakan Akuntansi 

       Kebijakan akuntansi merupakan sebuah kebijakan yang digunakan 

perusahaan dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Kebijakan 

akuntansi yang dimiliki oleh Rumah Sakit Lavalette Malang yang berkaitan 

dengan siklus pendapatan khususnya pada unit rawat inap  yaitu: 

1) Pencatatatan saat sebelum membayar 

Piutang   xxx 

 Titipan honor dokter   xxx 

 Pendapatan perawatan   xxx 

 

2) Saat menerima pembayaran  dari pasien 

Kas / Bank   xxx 

 Piutang    xxx 

 

 

 

 

 



99 

 

4.2 Analisis Permasalahan dan Pemecahan Masalah 

1. Analisis terhadap struktur organisasi yang terkait dengan siklus 

pendapatan melalui unit rawat inap 

a) Analisis pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pihak – pihak 

yang terkait dengan siklus pendapatan dengan uraian tugas sudah 

cukup baik. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dan observasi 

yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Admission, Kasir, 

Keuangan dan SDM. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan 

wawancara terbuka (tidak terbatas pembahasannya/terus 

berkembang) dan wawancara terstruktur (terbatas pada pokok 

pembahasan yang diinginkan. Wawancara dengan pihak yang 

terkait membahas tentang prosedur yang dilakukan oleh pihak 

pihak tersebut hubungannya dengan rawat inap, bagian yang 

terlibat, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan beserta 

tugas pendistribusian dokumen.   

b) Bagian bagian yang terlibat dalam Siklus pendapatan sudah 

dipisahkan dengan baik. Yaitu antara yang menerima uang dari 

pasien yang membayar, yang mencatat dan yang melakukan 

otorisasi. 

 

2. Analisis terhadap siklus pendapatan 

a) Kecukupan bagian – bagian dalam perusahaan yang terkait dalam 

siklus pendapatan sudah tergolong cukup. Hal ini didukungdengan 
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adanya unit admission sebagai bagian pendaftaran, bagian kasir 

untuk menerima uang, bagian billing untuk mencetak tagihan, dan 

bagian pembukuan untuk mencatat transaksi. 

b) Analisis siklus pendapatan di Unit Rawat Inap Rumah Sakit 

Lavalette Malang dibandingakan dengan prosedur tetap yang ada 

terdapat perbedaan. Permasalahan yang terjadi yaitu terdapat 

penyimpangan pelaksanaan dari prosedur yang sudah ditetapkan.   

       Dalam prosedur tetap tata cara penerimaan pasien baru di ruang penerimaan/ 

admission, terdapat perbedaan antara pelaksanaan dan prosedur pelaksanaannya di 

lapangan terutama untuk pendistribusian dan kelengkapan dokumen yang 

digunakan. Resiko yang akan terjadi jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai 

dengan prosedur tetap yang berlaku yaitu kemungkinan meningkatnya jumlah 

piutang tak tertagih. Hal ini berawal dari terjadinya fraud melalui pihak pasien 

karena sistem pendaftaran pasien yang kurang akurat sehingga berdampak akhir 

pasien yang melarikan diri dari rumah sakit. Sehingga cara pengendalian yang 

tepat yaitu selalu memperbaharui prosedur tetap dan melakukan kegiatan 

operasional sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku.  

       Prosedur pelaksanaan pemberian informasi besarnya biaya pasien rawat inap 

sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang tertulis. Hanya saja peneliti 

menemukan kebijakan manajemen yang kurang sesuai yaitu kebijakan yang 

memberikan informasi besarnya biaya kepada pasien rawat inap swasta yang 

dilaksanakan setiap 10 hari sekali dan kurangnya pencantuman unit Billing 

sebagai unit yang terlibat dalam prosedur. Resiko  yang terjadi jika kebijakan 
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manajemen untuk  pemberian informasi besarnya biaya kepada pasien rawat inap 

swasta dilaksanakan setiap 10 hari sekali yaitu kemungkinannya pasien tidak 

mampu membayar tagihan karena jumlah tagihan  yang mendadak terlalu besar 

yang nantinya akan berdampak pada jumlah piutang tak tertagih yang menumpuk 

atau pasien yang kabur. Selain itu akibat tidak tercantumnya unit Billing dalam 

prosedur akan berdampak terhadap berkurangnya rasa tanggung jawab yang di 

miliki oleh unit Billing dalam melakukan prosedur ini. Sehingga pengendalian 

yang tepat yaitu merubah kebijakan pemberian informasi setiap 10 hari sekali 

menjadi 3 hari sekali. hal ini di maksudkan agar pasien mengetahui jumlah 

tagihan yang terus bertambah dan diikuti oleh rasa tanggung jawab yang 

bertambah juga. Mencantumkan unit Billing sebagai pihak yang terkait dalam 

prosedur ini. 

       Dalam pelaksanaan prosedur tetap pembayaran uang muka kamar untuk 

pasien rawat inap dan pembayaran uang muka tindakan operasi, bagian admission 

dan kasir tidak tercatat dengan jelas sebagai unit yang terlibat pada prosedur ini. 

Padahal bagian kasir memiliki peran yang amat penting dalam pelaksanaan 

prosedur ini yaitu sebagai pihak yang menerima uang. Selain itu prosedur yang 

tertulis kurang menggambarkan tentang pendistribusian dan kelengkapan 

dokumen yang digunakan. Resiko yang akan terjadi yaitu terjadinya lapping. 

Sehingga cara pengendalian yang tepat yaitu selalu memperbaharui prosedur tetap 

yang akurat dan melakukan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur tetap 

yang berlaku. Untuk itu penulis mencoba memberikan usulan terhadap perbaikan 

dari sistem dan prosedur yang dimiliki oleh rumah sakit.  
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       Dalam prosedur tetap pembayaran di atas  jam 21.00 WIB: untuk prosedur 

rawat inap pasien meninggal dunia, pulang paksa dan pindah rumah sakit, 

prosedur yang tertulis kurang menggambarkan tentang pendistribusian, 

kelengkapan dokumen dan kurangnya pencantuman bagian yang terlibat seperti 

pihak admission, petugas ruangan, laboratorium, apotek, dan Administrasi 

Keuangan dan umum. Resiko yang terjadi yaitu lapping dan meningkatnya 

piutang tak tertagih. Pengendalian yang harus dilakukan yaitu membuat prosedur 

yang akurat, melaksanakan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Sedangkan untuk sistem pelayanan one day care dan uang muka operasi, tercatat 

dan termasuk dalam salah satu bagian dari unit rawat inap padahal dalam 

prakteknya one day care dan uang muka operasi tidak tergolong di dalam bagian 

dari unit rawat inap. Resiko yang terjadi yaitu terjadinya kekeliruan dalam hal pos 

pembayaran yang seharusnya tidak masuk dalam sektor unit rawat inap. Sehingga 

pengendalian yang tepat yaitu memisahkan sektor one day care bagian uang muka 

operasi dari unit rawat inap. Selain itu prosedur tetap pembayaran uang muka 

pasien rawat inap pelayanan pembayaran di atas  jam 21.00 WIB, bagian 

admission dan perawat ruangan yang terkait secara langsung tidak tercatat dengan 

jelas dalam protap tersebut sebagai pihak yang terkait. Resiko yang terjadi yaitu 

kemungkinan terjadinya lapping. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak 

pada kegiatan fraud yang disebabkan karena tidak sesuainya prosedur.  Sehingga 

cara pengendalian yang tepat yaitu selalu memperbaharui prosedur tetap sehingga 

menjadi akurat dan melakukan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur tetap 

yang berlaku. Sehingga penulis mengusulkan bahwa dalam prosedur tetap tentang 
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pelayanan pembayaran di atas jam 21.00 WIB, item perawatan one day care dan 

uang muka operasi sebaiknya dilakukan pemisahan dari bagian rawat inap 

menjadi bagian tersendiri yang terpisah. Dan mencantumkan bagian admission, 

petugas ruangan, laboratorium, apotek, dan Akuntansi Keuangan dan umum yang 

terkait secara langsung dalam protap tersebut. 

       Seharusnya Rumah Sakit Lavalette Malang memiliki prosedur tetap 

pembayaran tagihan pasien yang dilakukan normal pada saat jam kerja. Resiko 

yang akan terjadi jika rumah sakit tidak memiliki prosedur yaitu operasional 

pembayaran pasien akan berjalan tanpa prosedur yang berujung pada kejadian 

fraud. Sehingga cara pengendalian yang tepat yaitu membuat prosedur tetap yang 

akurat dan melakukan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur tetap yang 

berlaku.  

       Setelah menganalisis permasalahan di atas maka penulis memberikan usulan 

untuk prosedur tetap siklus pendapatan dari Unit Rawat Inap Rumah Sakit 

Lavalette Malang. Prosedur tersebut yaitu: 

1) Apabila pasien dinyatakan masuk rumah sakit /MRS, mendaftarkan 

diri di ruang penerimaan dengan menunjukkan surat pengantar dari 

dokter yang bersangkutan. 

2) Apabila pasien belum membawa surat pengantar dimohon untuk 

menghubungi Unit Gawat Darurat untuk diperiksa dan dilakukan 

tindakan yang diperlukan, sesudah itu diberi Surat MRS (Masuk 

Rumah Sakit). 

3) Petugas penerima menanyakan kamar yang dikehendaki.  
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4) Petugas menerangkan biaya tarif kamar, honor visite dokter serta 

biaya operasi apabila penderita akan dioperasi. 

5) Petugas penerima menjelaskan tata cara pembayaran uang muka. 

6) Petugas penerima, menelepon Ruang Rawat Inap yang dipilih 

untuk menanyakan apakah ada kamar kosong. 

7) Apabila ada, pasien/keluarga pasien dimohon untuk melihat 

keadaan kamar yang dipilih dapat melalui album foto atau melihat 

sendiri ke lokasi. 

8) Setelah pasien menentukan kamar inap, Petugas Admission 

menyerahkan form RM 02 (pernyataan kesediaan opname). 

9) Petugas admission meminjam KTP / kartu identitas untuk 

pengisian data pasien di komputer dan juga RM 02. Data di 

komputer meliputi: 

1. Nama pasien 

2. Tempat tanggal lahir 

3. Jenis kelamin 

4. Alamat 

5. Telp rumah / hp 

6.  Agama 

7. Golongan darah 

8. Status perkawinan 

9. Status pendidikan 

10. Pekerjaan 
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11. Data penanggung jawab pasien (Nama, Alamat, Usia, No 

telp, Pekerjaan) 

12. Menginput penjaminnya apabila pasien tertanggung oleh 

asuransi atau perusahaan 

13. Menginput dokter jaga 

10) Petugas admission membuat print out RM01 ( rangkap 1 di bawa 

pasien, rangkap 2 arsip admission, dan rangkap 3 arsip billing 

rawat inap) dari data yang di masukkan di komputer dan meminta 

tanda tangan penanggung jawab pasien.  

11) Petugas admission mengisi kartu deposit dan menyerahkan ke 

keluarga pasien untuk melakukan pembayaran uang muka 

pembayaran rawat inap. 

12) Surat dokter atau MRS, RM01, RM02 foto kopi KTP, lembar 

konsultasi dokter dll di jadikan satu map kartu status 

13) Apabila kartu status siap untuk dibawa ke Ruang rawat inap, 

petugas penerima pasien memberikan kartu status kepada penderita 

/ keluarga penderita untuk diberikan kepada petugas di Unit Gawat 

Darurat atau perawat. 

14) Pasien diantar petugas UGD / dijemput petugas ruangan untuk 

dibawa ke ruang rawat inap. 

15) Untuk membayar uang muka, Pasien datang ke kasir membawa 

kartu deposit, kemudian pasien membayar uang muka di kasir 

(biaya uang muka kamar adalah diperuntukkan khusus biaya kamar 
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selama pasien rawat inap. Apabila ada resep obat yang harus 

diambil, maka pasien diminta untuk menambah uang muka. 

Apabila terjadi pelaksanaan / tindakan operasi, maka sebelum 

pasien rawat inap atau melakukan persetujuan tindakan operasi. 

Pasien harus sudah mengerti dan paham tentang biaya operasi dan 

diharuskan membayar 50 % dari biaya operasi yang akan 

dilaksanakan). 

16) Kasir mengisi kartu deposit dan membuat kuitansi uang muka 3 

rangkap (rangkap 1 untuk pasien, rangkap 2 untuk billing dan 

rangkap 3 untuk kasir). 

17) Kemudian setelah pasien membayar ke kasir, pasien mendapatkan 

kuitansi uang muka (disimpan pasien) dan kartu deposit yang 

nantinya oleh pasien akan diserahkan ke perawat ruangan. 

18) Sedangkan untuk pembayaran uang muka rawat inap di atas jam 

21.00, Perawat menyerahkan kartu deposit kepada kelurga pasien 

19) Pasien membawa kartu deposit ke admission untuk melakukan 

pembayaran uang muka 

20) Petugas admission menerima uang muka dan membuatkan kuitansi 

pembayaran uang muka 3 rangkap. (rangkap 1 untuk pasien, 

rangkap 2 untuk billing dan rangkap 3 untuk kasir) 

21) Keluarga pasien mendapatkan bukti kuitansi pembayara uang muka 

yang nantinya di tunjukkan pada saat pulang. 
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22) Kartu deposit yang sudah ditulis jumlah uang muka diberikan 

kembali ke keluarga pasien dan natinya di serahkan kepada 

perawat ruangan 

23) Keesokan harinya bagian admission menyetorkan uang kepada 

bagian kasir dan kasir menandatangani buku serahterima 

24) Sedangkan untuk pemberian informasi besarnya biaya, Perawat 

Rawat Inap memberikan cek list pasien yang telah menjalani rawat 

inap 3 hari kepada pembantu petugas Billing. 

25) Pembantu Petugas Billing mengecek cek list dari perawat sekaligus 

mengecek kuitansi dokter yang disetor oleh perawat. 

26) Pembantu Petugas Billing menghubungi Laboratorium, Radiologi 

dan Apotek untuk menanyakan apakah ada biaya yang harus 

dibayarkan kepada pasien yang dimaksud. 

27) Petugas billing Rawat Inap membuat nota perawatan / pengobatan 

pasien rawat inap yang dimaksud. 

28) Pembantu Petugas billing memisah-memisahkan nota perawatan 

berdasarkan warna lembar nota (lembar nota warna putih 

diperuntukkan keluarga pasien, lembar nota warna merah 

diperuntukkan petugas AKU, lembar nota warna kuning 

diperuntukkan Rekam Medis). 

29) Pembantu Petugas billing memberi stampel lampiran, stampel 

Rumah Sakit, Stampel Kepala Bagian AKU serta materai pada nota 

warna putih. 
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30) Pembantu Petugas Billing memberikan nota warna putih pasien 

rawat inap swasta kepada Kasir. Apabila pasien berasal dari relasi, 

nota warna putih diberikan kepada petugas billing relasi.  

31) Petugas billing menyampaikan laporan pemberitahuan nota 

perawatan ke keluarga pasien ( Untuk pasien relasi dan intern tidak 

perlu membuat laporan pemberitahuan nota perawatan ke pihak 

keluarga ). 

32) Petugas ruangan berkoordinasi dengan unit unit yang terkait (lab, 

radiologi, apotek dll ) dengan tujuan untuk menanyakan 

pemeriksaan sudah dilaksanakan atau belum (jika ada) , jika belum 

dilaksanakan atas pertimbangan beberapa hal, dimungkinkan 

pemeriksaan  dibatalkan. 

33) Petugas ruangan bekerjasama dengan petugas admission untuk 

menentukan besarnya perkiraan biaya perkiraan estimasi perkiraan 

ditambah 10 % s/d 30 %. 

34) Petugas ruangan mempersilahkan keluarga pasien menuju 

admission untuk melakukan pembayaran. 

35) Petugas mempersilahkan keluarga pasien untuk mengisi surat 

pernyataan yang berisi : 

a) Bahwa biaya yang disampaikan adalah perkiraan karena billing 

devinitive belum dapat diberikan. 

b) Kepada keluarga pasien diberikan waktu s/d 7 hari untuk 

klarifikasi billing. 
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c) Apabila pada saat klarifikasi ternyata Billing pasien lebih besar 

dari pada uang yang telah dititipkan, maka keluarga pasien 

menambah sejumlah uang sesuai selisih antara billing dengan 

uang titipan. 

d) Apabila Billing pasien lebih  dari pada uang yang telah 

dititipkan, maka RS Lavalette mengembalikan sejumlah uang 

sesuai selisih antara billing dengan uang titipan. 

36) Petugas mempersilahkan keluarga pasien menyerahkan sejumlah 

uang sesuai perkiraan sebagai UANG TITIPAN. 

37) Petugas admission membuat nota sementara pembayaran pasien 

rangkap 3. (rangkap 1 untuk pasien, rangkap 2 billing, rangkap 3 

kasir)  

38) Pada hari  berikutnya petugas Admission menyetorkan uang 

beserta bukti pembayaran kepada petugas kasir dan billing.  

39) Kasir menandatangani buku serah terima. 

40) Bagian billing mengkroscek tagihan dan kuitansi, dan 

menghubungi keluarga pasien untuk menukar nota perawatan 

sementaranya dengan nota devinitive 

41) Keluarga pasien menukar nota sementara dengan nota sebenarnya 

di kasir untuk klarifikasi. 

42) Sedangkan ketika keluarga pasien akan membayar yaitu; Dokter 

memberi informasi ke perawat bahwa pasien sudah boleh pulang 
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43) Perawat memberi tahu ke pihak keluarga pasien bahwa besok 

sudah boleh pulang 

44) Perawat menuju ke bagian billing untuk menyerahkan kuitansi 

dokter, kartu status, resep, dan hasil pemeriksaan penunjang. 

45) Pihak pasien menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran 

tagihan perawatan dan memperoleh nota definitif 3 rangkap 

(Warna putih untuk pasien, warna merah untuk Akuntansi 

keuangan dan warna kuning untuk bagian Rekam Medik). 

       Sedangkan kebijakan manajemen untuk prosedur di atas yaitu: 

I. Setelah pasien menyetujui untuk rawat inap, maka pasien diwajibkan 

membayar uang muka kamar rawat inap yang besarnya adalah 10 hari dari 

biaya per hari kamar yang dipilih oleh pasien dan Peraturan pembayaran 

uang muka kamar adalah 2 x 24 jam. 

II. Kebijakan manajemen apabila keluarga pasien tidak memiliki cukup uang 

untuk membayar seluruh biaya rawat inap, maka : 

1. Petugas menanyakan kemampuan keluarga pasien pada saat itu. 

2. Petugas menghubungi Manajemen RS Lavalette untuk 

menyampaikan hal tersebut. 

3. Manajemen memutuskan perlu tidaknya keluarga pasien 

menyerahkan jaminan. 

a. Petugas meminta keluarga pasien untuk mengisi SURAT 

PERNYATAAN PENGAKUAN BERHUTANG ,apabila 
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keluarga pasien menyerahkan jaminan maka disertai SURAT 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PENJUALAN. 

b. Surat Pernyataan harus dibubuhi Materai Rp 6.000,-. 

c. Surat Pernyataan dilengkapi Saksi , baik dari Pihak Pasien 

dan RS Lavalette. Petugas meminta foto copy KTP / Identitas 

lain baik keluarga pasien maupun pasien (jika telah cukup 

umur). 

III. Sedangkan untuk kebijakan manajemen prosedur tetap pembayaran uang 

muka pasien rawat inap dan uang muka  operasi pada jam 21.00WIB yaitu: 

a) Petugas admission menyampaikan kepada keluarga pasien besarnya 

biaya uang muka rawat inap (10 hari sesuai kelas yang dipilih 

pasien / keluarga pasien) 

b) Untuk biaya operasi kepada pasien / keluarga pasien (biaya yang 

disampaikan adalah biaya operasi saja , belum termasuk biaya 

kamar , biaya obat dll).  pasien / keluarga pasien tersebut diminta 

membayar 50 % biaya operasi dan 10 hari rawat inap sesui kelas 

yang dipilih. 
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3. Analisis terhadap dokumen – dokumen dan informasi – informasi 

yang terkait dengan siklus pendapatan 

a) Dalam siklus pendapatan dokumen yang digunakan yaitu: Surat 

MRS, Surat pengantar dokter, Kartu status, nota perawatan, Nota 

billing devinitive dan Kartu uang muka. Sedangkan informasi – 

informasi yang dihasilkan yaitu : Mutasi harian pasien, Neraca sisa 

dan Laporan serah terima.   

b) Informasi yang terkandung dalam dokumen – dokumen yang 

terkait serta laporan – laporan yang dihasilkan telah sesuai dengan 

tujuan utama dalam perancangan dokumen – dokumen dan laporan 

– laporan tersebut. Catatan – catatan akuntansi yang digunakan 

oleh perusahaan secara keseluruhan sudah baik dan dapat 

menghasilkan informasi – informasi yang dibutuhkan perusahaan.   

 

4. Analisis terhadap pengendalian intern yang terkait dengan siklus 

pendapatan pada unit rawat inap 

a) Pengendalian intern merupakan hal yang penting yang bertujuan 

untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem 

dapat dipercaya, menjamin bahwa aktifitas bisnis yang 

dilaksanakan secara efisien sesuai dengan tujuan manajemen serta 

sejalan dengan peraturan yang telah digariskan, dan melndungi dan 

menjaga aktiva organisasi termasuk data lain yang dimiliki oleh 

perusahaan. Dalam penganalisaan pengendalian intern melalui 
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framework yang dikembangkan oleh COSO, sudah tergolong 

cukup bagus. Hampir semua sub elemen dari ke 5 elemen COSO 

(Control environment, Risk assesment, Control activities, 

Communication, Monitoring) sudah terpenuhi.  

a. Control environment. Rumah Sakit Lavalette sudah bagus. 

Hal ini terbukti yaitu adanya peraturan resmi yang 

mengatur secara jelas dan rinci mengenai sesuatu pokok 

permasalahan seperti penyelesaian konflik kepentingan, 

aktivitas politik karyawan dan lain lain.  Dalam 

penyelesaian konflik kepentingan, karyawan memiliki 

serikat pekerja perkebunan yang dapat membantu dalam 

menyelesaikan masalah terutama antara manajemen dan 

para pekerja. Selain itu secara rinci penyelesian konflik, 

aktivitas politik karyawan, perilaku etis dan tidak etis dan 

dampak perilakunya (sangsi dalam peraturan) juga suda di 

atur dalam buku perjanjian kerja bersama dan buku 

pedoman perilaku. Laporan keuangan dan data data 

keuangan telah dilaporkan secara akurat dan tepat sehingga 

manajemen mempercayakan terhadap data data tersebut 

untuk mengambil keputusan. Hal ini terbukti dari sistem 

pembayaran pajak menggunakan software khusus e-SPT. 

Manajemen memberikan kompensasi dan promosi 

berdasarkan prestasi dan performance karyawan yang 
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berdasar pada penilaia kinerja. Manajemen juga mengambil 

langkah jika ada pelanggaran berupa kebijakan dan 

prosedur secara bertahap. Program training untuk semua 

karyawan khususnya karyawan baru sudah ada, program ini 

berjalan selama 2 bulan. Tetapi untuk penempatan 

karyawan belum seluruhnya sesuai dengan skill, 

pengetahuan dan kemampuan yang di miliki. Untuk aset 

dan informasi yang berharga sudah dilindungi dari pihak 

pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terbukti dari 

adanya akses pasword saat membuka informasi perusahaan 

dalam komputer da juga pemberian nomor seri untuk aset 

yang mudah berpindah. Rumah Sakit Lavalette Malang 

memiliki struktur organisasi yang sudah tepat ukuran dan 

sesuai dengan operasionalnya. Pemisahan tugas dan 

wewenang karyawan sudah jelas dan tertuang dalam 

deskripsi kerja karyawan. Pihak manajemen rumah sakit 

juga secara periodik mengevaluasi struktur organisasi dan 

membuat perubahan sebagai kebutuhan dalam merespon 

perubahan kondisi. Hal ini terbukti  dengan pengususlan 

struktur organisasi ke pihak direksi setiap 5 tahun sekali. Di 

Rumah Sakit lavalette ini tidak adan bagian audit dan 

sistem pengendalian intern. Tetapi Dalam pelaksanaan 
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auditnya, pihak direksi memonitor melalui pemeriksaan 

audit intern dan audit oleh auditor eksternal secara rutin. 

b. Risk assesment. Organisasi memiliki rencana strategis dan 

diketahui ole seluruh karyawan. Hal ini terbukti dari adanya 

rencana strategis atau action plan yang di rapatkan oleh 

kepala unit. Identifikasi dan diskusi mengenai resiko 

dilakukan oleh manajemen tingkat atas dengan 

mengidentifikasi resiko jangka panjang dan strategic 

planning di pihak direksi. Adanya identifikasi resiko 

eksternal seperti politik dan perubahan ekonomi. Hal ini 

terbukti dengan adanya peningkatan pelayanan  rumah 

sakit. Adanya identifikasi resiko internal seperti resiko 

adanya kecurangan dalam organisasi seperti pengarahan  

pihak rumah sakit setiap bulan untuk mengevaluasi tiap 

departemen. 

c. Control activities. Aset organisasi dilindungi dengan 

adanya prosedur dan kebijakan seperti memiliki daftar 

aktiva. Karyawan juga memiliki hak akses terhadap 

informasi yang terbatas sesuai dengan kewenangan. Di 

Rumah Sakit Lavalette Malang sudah melakukan sistem 

otorisasi (sistem bukti berganda) dalam setiap bukti 

transaksi 
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d. Communication. Informasi dalam organisasi Rumah Sakit 

Lavalette Malang sudah mengalir secara efektif dan efisien. 

Selain itu juga sudah tercipta komunikasi yang baik ke 

dalam dan ke luar organisasi.  

e. Monitoring.  Di Rumah Sakit Lavalette Malang secara rutin 

manajemen memonitoring dan mengawasi kinerja 

karyawan. Selain intu juga sudah adanya pengecekan data 

atau dokumen oleh suatu pihak untuk menghindari 

kesalahan data. Rumah Sakit Lavalette Malang juga 

melakukan audit untuk memperkuat pengendalian intern 

dalam organisasi memalui saran dari pusat direksi. 

       Demi perkembangan Rumah Sakit Lavalette Malang di masa 

depan yang lebih baik, maka penulis mengusulkan agar sebaiknya 

penempatan posisi karyawan sesuai dengan skill, pengetahuan dan 

kemampuan yang di miliki oleh karyawan agar organisasi dapat 

berjalan dengan performa yang sempurna dan baik. Selain itu, 

Rumah Sakit Lavalette Malang perlu juga memiliki bagian sistem 

pengendali intern tanpa harus menggantungkan auditor internal 

dari direksi pusat. 

b) Dokumen – Dokumen yang digunakan oleh masing – masing 

bagian sudah lengkap dan akurat. Pendistribusiannya telah 

dilaksanakan dengan baik. Namun dalam sistem dan prosedur yang 

dimiliki kurang menjelaskan mengenai aliran perpindahan dan 
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pendistribusian dokumen. Dokumen – dokumen yang ada telah 

memiliki nomor urut baik tercetak maupun juga tertulis manual. 

Walaupun beberapa nomor urut tidak tercetak namun 

pengendaliannya tergolong baik karena masing – masing dokumen 

memiliki tindasan berganda. 

c) Pelaksanaan otorisasi untuk dokumen – dokumen sudah 

dilaksanakan dengan benar hal ini terbukti dengan adanya 

dokumen – dokumen  yang rangkap atau berganda. 

d) Semua kebijakan manajemen perusahaan yang berhubungan 

dengan siklus pendapatan telah dibuat secara tertulis dan sudah 

diputuskan oleh ketetapan yang disetujui oleh Kepala Rumah Sakit 

Lavaette. 

 

       Dari hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern 

yang dimiliki oleh Rumah Sakit Lavalette Malang sudah cukup memadai. Hal ini 

dapat di lihat dari adanya pemisahan tugas pada bagian - bagian yang terlibat 

dalam siklus pendapatan yang sudah tepat. Selain itu Rumah Sakit Lavalette 

Malang juga telah menerapkan otorisasi bertingkat untuk melakukan persetujuan 

pembayaran pelunasan biaya pasien. Rumah Sakit Lavalette Malang juga telah 

menerapkan sistem bukti berganda dan pengarsipan dokumen – dokumen yang 

telah dilakukan dengan baik. Walaupun prosedur yang dimiliki oleh  Rumah Sakit 

Lavalette Malang khususnya mengenai siklus pendapatan sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan rumah sakit yang terus berkembang dan tidak sesuai 
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dengan operasional di lapangan. Selain itu juga ada sebagian prosedur yang belum 

tertulis di Rumah Sakit Lavalette Malang seperti prosedur pembayaran pasien 

rawat inap. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Pelaksanaan prosedur tetap khususnya pada siklus pendapatan di Rumah Sakit 

Lavalette Malang dinilai menyimpang dari standar atau pedoman yang 

dimiliki organisasi. Hal ini disebabkan karena prosedur tetap yang dimiliki 

oleh perusahaan masih belum bisa mengikuti perkembangan, sehingga tidak 

dapat mencerminkan pelaksanaan prosedur pendapatan yang terjadi 

sebenarnya. Selain itu ada prosedur yang belum ada dan tertulis dalam siklus 

pendapatan yaitu prosedur pembayaran biaya pasien. Prosedur ini dinilai 

penting karena dapat membantu perusahaan untuk mengukur kepatuhan atas 

pelaksanaan pembayaran biaya pasien dan merupakan salah satu elemen 

pendukung dari terciptanya pengendalian intern yang baik. 

2. Pengendalian intern yang dimiliki oleh Rumah Sakit Lavalette Malang sudah 

cukup memadai. Hal ini dapat di lihat dari adanya pemisahan bagian – bagian 

yang terlibat dalam siklus pendapatan yang sudah tepat. Selain itu Rumah 

Sakit Lavalette Malang juga telah menerapkan otorisasi bertingkat untuk 

melakukan persetujuan pembayaran pelunasan biaya pasien. Rumah Sakit 

Lavalette Malang juga telah menerapkan sistem bukti berganda dan 

pengarsipan dokumen – dokumen yang telah dilakukan dengan baik.  
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5.2 Saran 

1. Perusahaan  seharusnya melakukan kegiatan operasional perusahaannya 

sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Sehingga prosedur tetap yang ada 

perlu diperbaharui sesuai dengan lingkungan bisnis di rumah sakit yang terus 

berkembang dari waktu ke waktu. Prosedur tetap yang perlu di perbaharui 

yaitu prosedur tetap tata cara penerimaan pasien baru di ruang penerimaan / 

admission/ receptionist, prosedur tetap pemberian informasi besarnya biaya 

kepada pasien rawat inap, prosedur tetap pembayaran uang muka kamar untuk 

pasien rawat inap dan prosedur tetap pelayanan pembayaran di atas jam 21.00 

WIB.  Penulis menyarankan agar perbaikan ini meliputi bagian – bagian yang 

terlibat dalam siklus pendapatan, kebijakan manajemen, dokumen - dokumen 

yang digunakan, pihak – pihak yang berhak melaksanakan otorisasi, informasi 

– informasi yang dihasilkan, serta alur pendistribusian dokumen. Hal ini  

diharapkan agar dapat digunakan sebagai pengendalian dan penilaian terhadap 

pelaksanaan siklus pendapatan khususnya pada unit rawat inap. 

2. Perusahaan perlu menambahkan prosedur tetap pembayaran tagihan pasien 

dalam prosedur yang dimilikinya. Penulis menyarankan agar penambahan 

tersebut meliputi bagian – bagian yang terlibat dalam siklus pendapatan rawat 

inap, dokumen dokumen yang digunakan, pihak pihak yang berhak 

melakukan otorisasi, informasi – informasi yang dihasilkan, serta alur 

pendistribusian dokumen. Dengan adanya prosedur tetap pembayaran pasien 

ini diharapkan dapat dijadikan sebuah alat untuk melaksanakan proses 
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pengendalian dan menilai kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan 

pembayaran tagihan pasien. 

 

5.3 Keterbatasan 

       Usulan mengenai sistem dan prosedur yang dibuat oleh penulis masih bersifat 

rancangan. Sehingga perlu ditindaklanjuti lebih mendalam sebelum sistem dan 

prosedur tersebut diimplementasikan dalam perusahaan. 
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Lampiran 1: Job deskripsi 

1. SMF 

Adalah kelompok profesional medis  (dokter dan dokter gigi) yang 

terorganisasi dalam Staf Medis Fungsional (SMF) dan bertanggung jawab 

tentang jasa – jasa asuhan klinis yang diberikan kepada pasien. 

A. Pengangkatan Staf Medis 

Dengan persetujuan direksi, kepala rumah sakit berwenang 

mengangkat dan memberhentikan staf medis dan panitia – 

panitianya sesuai dengan persaratan yang telah ditetapkan setelah 

mendapatkan rekomendasi dari komite medik dan mendapatkan 

surat kuasa dari direksi. 

B. Penugasan Staf Medis 

a. Dengan persetujuan direksi, kepala rumah sakit 

menetapkan kriteria dan syarat – syarat umum praktek 

klinikbagi setiap staf medis yang akan bekerjasama dengan 

rumah sakit. 

b. Kriteria dan syarat – syarat umum praktek klinik 

sebagimana di maksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh 

kepala rumah sakit setelah disepakati oleh komite medis. 

c. Staf medis yang bekerja sama dengan rumah sakit dapat 

berstatus sebagai dokter purna waktu, dokter paruh waktu 

atau dokter tamu yang selanjutnya ditetapkan dalam suatu 

perjanjian kerjasama. 



d. Jangka waktu penugasan staf medis adalah 1 tahun, kecuali 

ditetapkan lain oleh direksi, dengan memperhatikan kondisi 

sebagai berikut yang aka menyebabkan penugasan di rumah 

sakit akan berakhir : 

a) Bila ijin praktek yang bersangkutan sudah tidak 

berlaku sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan yang ada, atau 

b) Bila kondisi fisik atau mental staf medis yang 

bersangkutan tidak mampu lagi melakukan tindakan 

medis secara menetap, atau 

c) Bila staf medis berusia 56 tahun. Namun yang 

bersangkutan masih dapat pula diangkat kembali : 

1) Sesuai dengan pertmbangan direksi. 

2) Bila staf medis memenuhi ketentuan dan 

syarat – syarat yang ditetapkan dalam 

perjanjian kerjasama dengan rumah sakit. 

d) Bila staf medis ditetapkan telah melakukan tindakan 

yang tidak profesional, kelalaian, membuat 

keresahan dikalangan staf medis lain di lingkungan 

rumah sakit, atau perilaku menyimpang lainnya 

sebagaiman ditetapkan oleh komite medis. 

e) Bila staf medis diberhentikan oleh kepala rumah 

sakit atas persetujuan direksi karena yang 



bersangkutan ditetapkan telah membuat keresahan di 

lingkungan rumah sakit, atau yang bersangkutan 

mengakhiri hubungan kerjasama dengan rumah sakit 

sebelum waktu berakhirnya perjanjian kerjasama, 

setelah mengajukan pemberitahuan satu bulan 

sebelumnya. 

f. Penugasan seorang staf medis di rumah sakit hanya dapat 

ditetapkan bila yang bersangkutan menyetujui syarat – 

syarat sebagai berikut: 

a) Memenuhi syarat sebagai staf medis berdasarkan 

peraturan perundang – undangan kesehatan yang 

berlaku dan ketentuan lain sebagaimana ditetapkan 

dalam statuta ini. 

b) Mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk 

menjamin agar rekam medis tiap pasien yang 

ditangani di rumah sakit terpelihara dengan adekuat 

dan rekam medis  dilengkapi dalam waktu yang 

wajar. 

c) Mematuhi etika kedokteran yang berlaku di 

Indonesia, baik yang berkaitan dengan kewajiban 

terhadap masyarakat, pasien, teman sejawat dan diri 

sendiri. 



d) Memperhatikan syarat – syarat umum praktek klinis 

yang berlaku di rumah sakit. 

C. Kategori Staf Medis 

a. Setiap dokter yang ditetapkan sebagai staf medis di rumah 

sakit terdiri dari dokter purna waktu, dokter paruh waktu 

atau dokter tamu. 

b. Rincian tentang hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung 

jawab staf medis sebagaimana diatur dalam ayat (1) 

ditetapkan lebih lanjut oleh kepala rumah sakit dan 

dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara dokter 

dan rumah sakit. 

2. Pelayanan Medis 

Kepala Urusan Pelayanan Medis 

A. Fungsi Utama 

Mengelola seluruh kegiatan urusan pelayanan medis dalam rangka 

memberikan pelayanan medis di unit rawat inap, unit rawat jalan, 

dan unit bedah. 

B. Tugas 

a. Melaksanakan kontrol atas seluruh kegiatan di unit rawat 

inap, unit rawat jalan, dan unit bedah. 

b. Unit bertanggung jawab atas pembuatan laporan kegiatan 

bulanan dari unit rawat inap unit rawat jalan dan unit 

bedah. 



C. Kewajiban 

a. Mengevaluasi kelancaran dan mutu pelayanan medis di unit 

– unit dan sub unit di bawah urusan pelayanan medis. 

b. Menjalin hubungan baik dengan para dokter spesialis / 

dokter tamu. 

c. Mengikuti perkembangan dalam bidang medis dan 

mempelajari kemungkinan penerapannya. 

D. Tanggung Jawab 

a. Menjaga kelancaran dan mutu pelayanan medis di unit – 

unit dan sub unit di bawah urusan pelayanan medis. 

E. Hubungan Kepala Urusan Pelayanan Medis 

a. Intern  

a) Hubungan Lini : Bertanggung jawab kepada kepala medik 

dan kepala Ruma Sakit dalam memimpin jajaran di 

bawahnya. 

b) Hubungan Fungsional : Dengan pejabat atasannya, rekan 

sekerja dan jajaran di bawahnya. 

c) Hubungan Koordinasi : Dengan semua urusan di Rumah 

Sakit Umum Lavalette. 

 

b. Ekstern 

Dengan seijin Kepala Rumah Sakit, mengadakan hubungan 

keja dengan pihak ke tiga. 



3. Perawatan 

3.1 Kepala Perawatan Unit Rawat Inap 

A. Tanggung Jawab : 

Secara struktural Kepala Perawatan Unit Rawat bertanggung jawab kepada kepala 

Unit Rawat Inap terhadap hal – hal sebagai berikut : 

a. Kebenaran program pengembangan tenaga di unit rawat inap. 

b. Kebenaran dan ketepatan rencana kebutuhan tenaga di Unit Rawat 

Inap. 

c. Kebenaran dan ketepatan dalam mengusulkan mutasi tenaga di 

Unit Rawat Inap. 

d. Kebenaran dan ketepatan penempatan kebutuhan tenaga 

keperawatan. 

e. Keobyektifan dan kebenaran penilaian kinerja tenaga keperawatan. 

f. Kesesuaian rencana kegiatan kursus penyegaran dan kegiatan 

ilmiah. 

g. Kelancaran kegiatan orientasi tenaga keperawatan baru. 

h. Kebenaran dan ketepatan lapora berkala pelaksanaan pelayanan di 

Unit Rawat Inap. 

i. Kebenaran dan ketepatan saran dan bahan pertimbangan kepada 

Kepala Rumah Sakit / Kepala Bagian sebagai atasan. 

j. Kebenaran dan ketepatan anggaran di Unit Rawat Inap. 

k. Kebenaran dan ketepatan kebutuhan peralatan di unit rawat inap. 

l. Kebenaran dan ketepatan penggunaan peralatan di unit rawat inap. 



m. Kebenaran dan ketepatan pelakanaan program bimbingan siswa / 

mahasiswa institusi pendidikan keperawatan. 

B. Wewenang: 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perawatan Unit Rawat Inap mempunyai 

wewenang antara lain sebagai berikut: 

a. Memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas di Unit 

Rawat Inap. 

b. Melakukan penilaian kinerja tenaga di Unit Rawat Inap. 

c. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan 

dan penggunaan peralatan. 

d. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan. 

e. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan, khususnya yang 

berkaitan dengan pelayanan keperawatan. 

C. Uraian Tugas : 

a) Melaksanakan Fungsi Perencanaan, meliputi : 

a. Merencanakan kebutuhan tenaga perawatan dari segi jumlah dan 

ketegori tenaga untuk Unit Rawat Inap di wilayah tanggung 

jawabnya. 

b. Merencanakan jumlah dan jenis peralatan keperawatan yang 

dibutuhkan oleh sub Unit Rawat Inap di wilayahnya. 

c. Merencanakan jenis kegiatan pada Unit Rawat Inap berdasarkan 

falsafah, tujuan, dan kebijaksanaan di bidang keperawatan, 



mencakup kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang 

keperawatan. 

b) Melaksanakan Fungsi Penggerakan dan pelaksanaan meliputi: 

a. Menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dibagian keperawatan 

kepada Kepala Ruang Rawat yang berada di bawah tanggung 

jawabnya. 

b. Memberikan bimbingan kepada Kepala Ruang Rawat tentang 

pelaksanaan pelayanan keperawatan, sesuai kebijakan bidang 

perawatan. 

c. Melaksanakan program orientasi kepada tenaga perawat baru, yang 

akan bekerja di unit perawatan yang berada di wilayah tanggung 

jawabnya. 

d. Memberi bimbingan kepada tenaga perawatan yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, untuk melaksanakan program 

kesehatan terpadu di rumah sakit (PKMRS, PKBRS, dan PGRS). 

e. Memberi bimbingan dan motivasi Kepala Ruang Rawat untuk 

berperan serta dalam kegiatan penelitian di bidang keperawatan 

atau di bidang kesehatan lainnya. 

f. Mengadakan pertemuan dengan Kepala Ruang Rawat secara 

berkala atau sewaktu waktu jika diperlukan. 

g. Menampung dan menanggulangi usul – usul serta keluhan – 

keluhan, baik tentang masalah tenaga perawatan maupun 



pelaksanaan pelayanan keperawatan, serta menyampaikan kepada 

Kepala Bagian Pelayanan Medik / Perawatan. 

h. Membantu memecahkan masalah yang timbul di unit – unit 

perawatan yang berada di wilayah tanggung jawabnya. 

i. Menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Kepala Bagian 

Pelayanan Medik / Perawatan atau Kepala Rumah Sakit. 

j. Menerima, menyusun dan meneruskan laporan hasil rapt serta 

kegiatan keperawatan, kepada Kepala Bagian pelayanan Medik / 

Perawatan secara rutin atau sewaktu – waktu, sesuai kebutuhan, 

mencakup peristiwa penting lainnya. 

k. Mengupayakan dan memelihara suasana kerja yang hermonis di 

tiap sub unit perawatan yang berada di wilayah tanggung 

jawabnya. 

l. Mengadakan kerja sama yang baik dengan Kepala Bagian 

Pelayanan Medik / Perawatan, Kepala Unit Keperawatan, Kepala 

Instalasi dan Kepala Unit di rumah sakit. 

m. Memelihara hubungan baik dengan pasien dan keluarganya. 

n. Menyimpan, memelihara dokumen kegiatan, termasuk data 

kepegawaian, dari tenaga perawatan di unit perawatan yang berada 

di wilayah tanggung jawabnya. 

o. Memperhatikan kesejahteraan tenaga di Unit Rawat Inap untuk 

meningkatkan semangat kerja yang baik. 



c) Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan penilaian, 

meliputi 

a. Mengendaliakn pelaksanaan kebijakan dan peraturan / tata tertib 

pelayanan di Unit Rawat Inap yang berlaku. 

b. Mengendalikan pendayagunaan tenaga di Unit Rawat Inap secara 

efektif dan efisien. 

c. Melaksanakan kunjungan keliling secara berkala dan atau sewaktu 

waktu ke Ruang Rawat, agar tujuan asuhan keperawatan yang 

ingin dicapai tetap terjamin. Hal ini dapat dilakukan secara mandiri 

atau bersama dengan Kepala Unit Rawat Inap, Kepala Unit Rawat 

Jalan, Kepala Sub Unit rawat Inap, dan Kepala Unit kamar Bedah. 

d. Mengendalikan mutu asuhan keperawatan bersama dengan Kepala 

Sub Unit Askep secara berkala atau sewaktu – waktu bila 

diperlukan. Dengan tujuan agar asuhan keperawatan dapat 

ditingkatkan, dan perkembangan kemajuan di Bagian Pelayanan 

Medik / Perawatan dapat diikuti. 

e. Mengendalikan pendayagunaan peralatan keperawatan secara 

efektif dan efisien. 

f. Menampung dan menanggulangi usul – usul keluhan – keluhan, 

baik tentang masalah tenaga perawatan maupun pelayanan 

keperawatan. 

 

 



4 Bagian AKU 

4.1 Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum 

A. Tanggung Jawab 

Secara Struktural Kepala bagian AKU bertanggung jawab kepada Kepala Rumah 

Sakit terhadap hal – hal : 

1. Kebenaran dan ketepatan pelaksanaan dan pencapaian 

programdi unit unit administrasi keuangan dan umum. 

2. Kebenaran dan ketepatan atas kelancaran operasional kerja / 

pelaksanaan di unit – unit Administrasi Keuangan dan Umum. 

B. Wewenang 

Dalam melaksanakan tugasnya kepala bagian AKU mempunyai wewenang antara 

lain: 

1. Memberi pertimbangan kepada kepala rumah sakit dalam 

pengelolaan bagian Administrasi Keuangan dan Umum. 

2. Membuat penilaian  (DP2K), merencanakan rotasi, mutasi 

sampai kenaikanpangkat dan pensiun setiap karyawan di 

Administrasi Keuangan dan Umum. 

3. Membuat perencanaan investasi dan pengembangan untuk unit 

– unit di Administrasi Keuangan dan Umum. 

C. Uraian tugas Kepala Bagian Administrasi Keuangan  dan Umum 

1. Melaksanakan fungsi perencanaan, meliputi: 

a) Merencanakandan membuat program kerja di bagian AKU. 



b) Menyusun rencana kebutuhan tenaga di bagian AKU secara 

keseluruhan baik dalam jumlah maupun kualifikasi. 

c) Merencanakan, menyususn dan menetapkan kebijakan dan tata 

tertib pelayanan di Bagian AKU sesuai dengan kebijakan kepala 

rumah sakit. 

d) Berperan serta menyusun perencanaan kebijakan rumah sakit 

antara lain dalam pengembangan pelayanan rumah sakit. 

e) Menyususn rencana anggaran berbelanja rumah sakit. 

f) Merencanakan jumlah dan jenis peralatan yang dubutuhkan rumah 

sakit. Hal ini dilaksanakan bersama kepala bagian yang lain. 

2. Melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksanaan, meliputi: 

a) Memberikan bimbingan kepada kepala unit / Kepala sub unit / dan 

pelaksana di bagian AKU untuk terlaksananya peningkatan mutu 

pelayanan di bagian AKU. 

b) Memberikan bimbingan kepada tenaga – tenaga yang berada di 

bawah tanggung jawabnya untuk melaksanakan program kerja di 

bagian AKU. 

c) Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan program orientasi 

bagai tenaga baru yang akan bekerja di Rumah Sakit Umum 

Lavalette Malang. 

d) Mengusahakan kelengkapan, sarana, dan prasarana di rumah sakit 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. 



e) Bekerja sama mengadakan rapat dengan kepala – kepala bagian 

lain / kepala unit / kepala sub unit yang berada di bawah tanggung 

jawabnya secara berkala atau sewaktu – waktu bila diperlukan. 

f) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data tentang 

ketenagaan, sarana dan prasarana. 

g) Memelihara serta mengembangkan sistem pencatatan dan 

pelaporan di bagian AKU sehingga dapat tercipta sistem informasi 

rumah sakit yang dipercaya.  

h) Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan kegiatan bagian 

AKU upaya perbaikan dan peningkatan mutu yang telah dilakukan 

untuk disampaikan kepada kepala rumah sakit. 

i) Berperan serta dalam kegiatan ilmiah dan penelitian yang di 

adakan oleh rumah sakit atau institusi lain untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan serta mutu di bagian AKU. 

j) Mengadakan kerja sama yang baik dengan semua kepala bagian, 

kepala unit, dan kepala sub unit di rumah sakit lavalette 

k) Memelihara hubungan kerja sama yang baik dengan institusi 

pendidikan yang berhubungan dengan bagian AKU untuk 

menunjang kelancaran pendidikan khususnya yang memerlukan 

rumah sakit sebagai lahan praktek. 

l) Memelihara hubungan kerja sama yang baik dengan pasien dan 

keluarganya. 



m) Memperhatikan kesejahteraan tenaga yang berada di bawah 

tanggung jawabnya untuk meningkatkan semangt kerja yang baik.   

3. Melaksanakan Fungsi pengawasan, Pengendalian, penilaian, meliputi: 

a) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan peraturan / tata tertib 

pelayanan bagian AKU yang berlaku. 

b) Mengendalikan pendayagunaan tenaga di bagian AKU secara 

efektif dan efisien. 

c) Melaksanakan kunjungan keliling secara berkala atau sewaktu 

waktu jika diperlukan ke unit atau sub unit yang berada di bawah 

tanggung jawabnya. 

d) Menilai mutu pelayanan di bagian AKU yang bekerja sama dengan 

kepala unit/ kepala sub unit secara berkala atau sewaktu – waktu 

apabila diperlukan, sehingga mutu pelayanan di bagian AKU dapat 

ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan 

jaman. 

e) Mengendalikan pendayagunaan peralatan / alkes / bahan / obat – 

obatan / alat tulis kantor secara efektif dan efisien. 

f) Menampung dan menanggulangi usul – usul serta keluhan – 

keluhan baik tentang masalah ketenagaan maupun pelayanan di 

bagian AKU. 

g) Melaksanakan penilaian terhadap sikap / perilaku serta kinerja 

tenaga – tenaga yang sudah berada di bawah tanggung jawabnya. 

 



5. SDM 

5.1 Kepala Unit Hak dan Umum 

A. Tanggung Jawab 

Secara struktural bertanggungjawab kepada kepala bagian AKU 

dalam hal pengembangan, pendidikan  dan latihan bagi karyawan, 

promosi dan mutasi karyawan, serta penyelenggaraan administrasi 

kepegewaian dan mengkoordinir pemeliharaan gedung dan taman 

serta pelayanan transportasi. 

B. Wewenang 

Didalam melaksanakan tugasnya kepala unit HAK & Umum 

mempunyai wewenang memberi saran yang berhubungan dengan 

pengelolaan unit HAK & Umum. 

C. Uraian Tugas 

1. Melaksanakan fungsi perencanaan, meliputi : 

a) Membuat program kerja dan merencanakan 

pengembangan karyawan. 

b) Merencanakan kebutuhan pendidikan dan latihan bagi 

karyawan. 

c) Merencanakan kebutuhan karyawan promosi dan 

mutasi. 

2. Melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksanaan, 

meliputi: 



a) Mengkoordinir pelaksanaan administrasi kepegawaian 

promosi dan mutasi. 

b) Mengkoordinir pemeliharaan gedung dan pertamanan 

termasuk IPAL. 

c) Mengkoordinir pelayanan transportasi. 

3. Melaksanakan fungsi pengendalian dan penilaian yang 

meliputi: 

a) Memantau penyelenggaraan administrasi kepegawaian. 

b) Memeriksa pelaksanaan penggajian dan administrasi 

kepegawaian. 

c) Mengawasi dan mengendalikan lembur serta 

pengecekan pembayaran. 

d) Memeriksa laporan bidang umum. 

e) Memantau kegiatan operasional IPSRS, Satpam dan 

transportasi. 

 

6. Keuangan dan Pembukuan 

6.1 Kepala Unit Keuangan 

A. Tanggung jawab 

Secara struktural Kepala unit keuangan bertanggung jawab kepada kepala bagian 

AKU terhadap hal – hal : 

1. Kebenaran dan ketepatan administrasi Keuangan 

pengasuransian dan perpajakan. 



B. Wewenang 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Keuangan mempunyai wewenang 

antara lain : 

a) Memberikan pertimbangan kepada kepala bagian AKU dalam 

pengelolaan keuangan rumah sakit. 

b) Bersama Kepala Bagian AKU membuat penilaian, 

melaksanakan kenaikan pangkat dan pensiunan setiap 

karyawan di unit keuangan. 

c) Bersama kepala bagian AKU membuat perencanaan investasi 

rumah sakit. 

C. Uraian tugas 

1. Melaksanakan fungsi perencanaan, meliputi: 

a) Merencanakan membuat program kerja. 

b) Merencanakan kebutuhan tenaga kerja. 

c) Bersama Kepala Unit Pembukuan melaksanakan penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan fisik dan finansial. 

d) Melaksanakan perencanaan dan permintaan modal kerja 

Rumah Sakit Lavalette. 

2. Melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksanaan, meliputi: 

a) Berperan serta dalam memberikan bimbingan agar 

terlaksananya peningkatan mutu di unit keuangan. 

b) Berperan serta dalam memberikan bimbingan agar 

terlaksananya program kerja di unit keuangan. 



c) Berperan serta dalam memberikan bimbingan agar pelaksanaan 

program orientasi tenaga baru di Unit Keuangan dapat berjalan 

lancar. 

d) Bekerja sama dengan Kepala Bagian AKU dalam 

penyelenggaraan rapat bagian agar dapat berjalan lancar secara 

berkala atau sewaktu – waktu bila diperlukan. 

e) Melaksanakan administrasi keuangan. 

f) Melaksanakan administrasi perpajakan. 

g) Melaksanakan pembukuan selama transaksi berlangsung. 

h) Melaksanakan penyimpanan surat – surat berharga dan 

dokumentasi perusahaan. 

i) Melaksanakan administrasi perasuransian kerja rumah sakit. 

j) Melaksanakan administrasi persediaan barang / bahan dan 

pembelian. 

3. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, penilaian, meliputi : 

a) Melaksanakan pengendalian anggaran perushaan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

b) Melaksanakan pembuatan laporan keuangan Rumah Sakit 

Lavalette sesuai periode yang telah ditetapkan. 

c) Berperan serta dalam mengendaliakn pendayagunaan peralatan 

dan alat kantor secara efektif dan efisien. 

 

 



6.2 Kepala Unit Pembukuan 

A. Tanggung Jawab 

Secara struktural bertanggung jawab kepadaa kepala AKU terhadap hal – hal: 

a) Kebenaran dan ketepatan administrasi tenaga pembukuan, 

pergudangan, persediaan. 

b) Kebenaran dan ketepatan pelaksanaan proses pembukuan, 

pergudangan dan persediaan. 

c) Kebenaran dan ketepatan penyelesaian tutup buku dari neraca 

tepet waktu. 

B. Wewenang  

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pembukuan mempunyai wewenang 

antara lain : 

a) Memberi pertimbangan kepada Kepala Bagian AKU dalam 

pengelolaan pembukuan Rumah Sakit. 

C. Uraian tugas kepala unit pembukuan 

1. Melaksanakan fungsi perencanaan, meliputi : 

a) Merencanakan dan membuat program kerja di unit pembukuan. 

b) Merencanakan kebutuhan kerja. 

c) Bersama kepala Unit Keuangan melaksanakan penyususnan 

RKAP Fisisk dan Finansial. 

d) Menyusun neraca bulanan perusahaan. 

e) Merencanakan dan menambah serta perbaikan sarana dan 

prasarana di unit pembukuan. 



2. Melaksanakan fungsi pergerakan dan pelaksanaan meliputi : 

a) Berperan serta dalam memberikan bimbingan agar 

terlaksananya peningkatan mutu di unit pembukuan. 

b) Berperan serta dalam memberikan bimbingan agar pelaksanaan 

program orientasi tenaga baru di Unit Pembukuan. 

c) Berperan serta dalam memberikan bimbingan agar pelaksanaan 

program orientasi tenaga baru di Unit Pembukuan dapat 

berjalan lancar. 

d) Bekerja sama dengan kepala bagian AKU mengenai 

penyelenggaraan Rapat Bagian agar dapat berjalan secara 

berkala atau sewaktu waktu bila diperlukan. 

e) Menyelenggarakan administrasi pembukuan atas mutasi kas, 

mutasi jurnal, mutasi gudang unuk dibukukan ke kartu buku 

besar. 

f) Melaksanakan administrasi aktiva benda. 

g) Menyelenggarakan tutup buku menyusun laporan manajemen. 

3. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, penelitian meliputi : 

a) Berperan serta dalam pemeriksaan kebenaran bukti – bukti 

pembukuan. 

b) Menyelenggarakan  fungsi pengendalian finansial dan 

operasional sebagai internal kontrol. 

c) Mengadakan analisa neraca. 

d) Melayani penyajian data atas permintaan pemeriksaan. 



e) Berperan serta dalam mengendalikan pendayagunaan peralatan 

dan alat kantor secara efektif dan efisien. 

 

7. Kepala unit SIM 

A. Tanggung jawab 

Secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Bagian AKU dalam 

hal-hal : 

a) Kebenaran dan ketepatan atas kelancaran arus data dari unit-unit 

ke sentral / pusat data. 

b) Kebenaran dan ketepatan dalam membuat program bahan terkait 

serta RKAP. 

c) Ketepatan dan kebenaran dalam analisa kinerja Rumah Sakit. 

B. Wewenang Kepala SIM 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Sistem Informasi Manajemen 

mempunyai wewenang : 

a) Memberi pertimbangan kepada Kepala Bagian AKU Sistem 

Informasi Manajemen Rumah Sakit. 

C. Uraian Tugas 

a) Melaksanakan Fungsi Perencanaan, meliputi : 

1. Merencanakan dan membuat program kerja di Unit Sistem 

Informasi Manajemen. 

2. Merencanakan kebutuhan tenaga di Unit Sistem Informasi 

Manajemen. 



3. Menyusun RKAP Unit Sistem Informasi Manajemen. 

b. Melaksanakan Fungsi Penggerakan dan Pelaksanaan, meliputi : 

1. Memberikan bimbingan agar terlaksananya peningkatan mutu di 

Unit Sistem Informasi Manajemen. 

2. Memberikan bimbingan agar terlaksananya program kerja di Unit 

Sistem Informasi Manajemen. 

3. Memberikan bimbingan agar pelaksanaan program orientasi 

tenaga baru di Unit Sistem Informasi Manajemen dapat berjalan 

lancar. 

4. Bekerja sama dengan Kepala Bagian AKU agar penyelenggaraan 

rapat dapat berjalan lancar secara berkala atau sewaktu-waktu 

bila diperlukan. 

5. Mengadakan kerja sama yang baik dengan semua Kepala Bagian, 

Kepala Unit dan Kepala Sub Unit di Rumah Sakit Lavalette.  

c. Melaksanakan Fungsi Pengendalian dan Penilaian, meliputi : 

1. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan peraturan / tata tertib 

pelayanan di Unit Sistem Informasi Manajemen. 

2. Mengendalikan pendayagunaan tenaga di Unit Sistem Informasi 

Manajemen secara efektif dan efisien. 

3. Menilai mutu pelayanan di Unit Sistem Informasi Manajemen. 

4. Mengendalikan  pendayagunaan peralatan / alat kantor secara 

efektif dan efisien. 



5. Menilai sikap / perilaku serta kinerja tenaga-tenaga yang berada 

di bawah tanggung jawabnya. 

 

8. Petugas Pelaksana 

8.1 Petugas Pelaksana Kasir 

A. Tanggung Jawab : 

Secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Unit Keuangan dalam hal : 

Kebenaran dan ketepatan jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan. 

B. Wewenang : 

Dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang memberi saran yang 

berhubungan dengan pengelolaan kasir. 

C. Uraian Tugas Kasir : 

1. Kasir I : 

a) Menerika setoran dari apotik. 

b) Menerima setoran uang muka pendetitan dari kasir II. 

c) Menerika uang setoran dari poliklinik, poli gigi, radiologi, 

Laboratorium UGD dari kasir II. 

d) Mengerjakan tutupan kas. 

e) Melayani pembayaran kepada relasi: 

1. Obat – obatan, cetakan, belanja pasar dan lain – lain. 

f) Melayani pembayaran honor dokter radiologi (tia akhir bulan). 

g) Melayani pembayaran honor dokter spesialis (mingguan). 

 



2. Uraian Tugas Kasir II: 

a) Melayani penerimaan penderita rawat jalan +ODC. 

b) Mengetik Nota Rawat Inap yang kemudian disetorkan ke Bank Niaga. 

c) Mengetik Kuitansi restitusi. 

d) Menerima  / mengetik kuitansi Rawat Inap (HD, PMT dan lain – lain). 

e) Mengetik setoran penderita rawat jalan. 

f) Mengetik setoran uang jaminan penderita. 

g) Menulis bukti kas ke buku inkaso. 

h) Mengetik bukti kas belanja pasar (mingguan). 

i) Melayani bon uang muka untuk HD dan lain – lain. 

j) Mengetik honor dokter radiologi (bulanan). 

 

8.2 Tempat Penerimaan Pasien Rawat Inap 

A. Tanggung Jawab : 

Secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Unit rekam Medik terhadap 

hal – hal : 

a) Terpeliharanya hubungan kerja yang harmonis. 

b) Tercapainya jenis data kebutuhan yang diperlukan. 

c) Ketetapan waktu penyelesaian tugas. 

d) Kesiapan dan mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi 

masalah. 

e) Terjaga dan terpeliharanya kebersihan dan keutuan inventaris barang 

yang ada. 



B. Uraian Tugas : 

a) Menerima pasien bersama surat pengantar rawat inap, berdasar surat 

tersebut dapat diketahui jenis penyakitnya sehingga dapat diarahkan 

ke kelas mana pasien harus di rawat. 

b) Menjelaskan tempat tidur (TT)dan kelas perawatan yang masih 

kosong berdasarkan catatan penggunaan tempat tidur (mutasi pasien). 

c) Menjelaskan tarip pelayanan rawat inap dan fasilitas fasilitas yang 

dapat dinikamti oleh pasien dan keluarga pasien. 

d) Bersama pasien atau keluarganya menetapkan ruang dan kelas 

perawatan yang diinginkan pasien dan tersedianya tempat tidur (TT). 

e) Membuat persetujuan rawat inap. 

f) Memberitahu ruang rawat inapyang bersangkutan untuk menyiapkan 

ruangan. 

g) Menyediakan kelengkapan formulir rawat inapsesuai dengan jenis 

penyakitnya agar dapat digunaka palayanan klinis di URI. 

h) Memasukkan identitas pasien rawat inap ke dalam komputer di 

program aktiflex. 

i) Mencatat identitas pasien di buku registrasi (Mutasi) pasien rawat 

inap. 

j) Menerima pasien rawat jalan dari asuransi admedika dengan 

memberikan formulir medis yang diisi pasien dan melakukan open 

dan close kartu asuransi yang tergabung dalam ADMEDIKA. 



k) Menerima dan menyambungkan telepon baik dari internal maupun 

eksternal rumah sakit. 

l) Memberikan informasi yang benar dan jelas kepada yang 

membutuhkan. 

m) Mengatur perpindahan pasien ke kelas yang dikehendaki. 

n) Menerima titipan uang mka dan pembayaran pasien rawat jalan 

(khusus petugas dinas malam) dan lain – lain. 

o) Memasukkan Kartu Indek Utama Pasien (KIUP) ke dalam loker. 

p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rekam Medis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3: Hasil Wawancara 

Bagian pembukuan 

1. Apa tugas bagian pembukuan? 

Melakukan proses pembukuan. 

2. Bagaimana kebijakan akuntansi untuk rawat inap? 

Pencatatatan saat sebelum membayar 

Piutang   xxx 

 Titipan honor dokter   xxx 

 Pendapatan perawatan   xxx 

Saat menerima pembayaran  dari pasien 

Kas / Bank   xxx 

 Piutang    xxx 

3. Laporan yang apa yang dihasilkan? 

Neraca sisa. Karena Rumah Sakit Lavalette Malang merupakan salah satu 

dari sekian unit bisnis yang dimiliki oleh PTPNXI (Persero) maka pihak 

Rumah Sakit Lavalette Malang hanya membuat neraca sisa saja untuk di 

laporkan ke pihak direksi. Karena nantinya di pusat akan di buat neraca 

gabungan dari unit unit bisnis yang lain yang di miliki oleh PTPNXI 

(Persero). 

Bagian keuangan 

1. Yang bagian menerima uang dari pasien, yang mencatat  dan  yang 

membuat tagihan? 



Bagian yang menerima uang dari pasien yaitu bagian kasir, yang mencatat 

bagian pembukuan dan yang membuat tagihan bagian billing. 

Bagian kasir 

1. Bagaimana prosedur pemberian informasi besarnya biaya kepada pasien 

rawat inap? 

Nota rawat inap diperoleh di billing. Customer bisa langsung lihat 

biayanya sementara. Bagian yang terlibat yaitu pembuat nota, perawat, 

pasien. Laporan pendukung jelas tidak bertele – tele.  

2. Bagaimana prosedur pemberian pelayanan pembayaran kepada pasien 

rawat inap di atas jam 21.00? 

Pembayaran pasien di atas jam 21.00 dilakukan di informasi. Kasir buka 2 

shift (jam 07.00 s/d 21.00). Pasien membawa bukti – bukti yang 

diperlukan dari perawat ruangan kemudian di tunjukkan ke kasir/ 

informasi kemudian pasien membayar yang tertera pada biaya nota 

kemudian pihak kasir/ informasi mencatat / menerima pembayaran dan 

siap untuk dibukukan. Bagian yang terlibat kasir, perawat dan billing. 

Dokumen yang digunakan uang muka pasien, nota pembayaran dan bukti 

pembayaran. Dokumen berganda merupakan dokumen yang berfungsi dua 

yaitu sebagai arsip pihak customer dan pihak prusahaan. 

 

 

 



3. Bagaimana juga prosedur pembayaran uang muka kamar untuk pasien 

rawat inap? 

a) Pasien mendaftar ke informasi untuk mendapat nomor rekam 

medik. Pasien datang ke kasir membawa kartu deposit setelah 

membayar ke kasir pasien mendapatkan kuitansi dan ditulis dalam 

kartu deposit sesuai jumlah nominal yang dibayar pasien. Bagian 

yang terkait yaitu bagian informasi, keluarga pasien, dan kasir. 

b) Proses pasien membayar uang muka di kasir, kasir mengiisi kartu 

deposit, dan membuat kuitansi uang muka. Pasien membawa kartu 

uang muka yang diisi. Setelah diisi nantinya kartu tersebut 

diserahkan ke perawat sehingga perawat punya catatan uang muka 

pasien. Bagian yang terlibat yaitu kasir, perawat, dan pasien.  

Bagian admission 

1. Bagaimana prosedur penerimaan pasien baru di ruang penerimaan? 

Pasien datang ke admission untuk melakukan pendaftaran pasien baru dan 

menanyakan pasien tersebut mau berobat kemana? Pernah berobat 

sebelumnya ? kalau pasien pernah berobat, petugas admission meminjam 

kartu identitas pasien untuk pengisian data pasien di program aktivlek. 

Kalau belum pernah berobat petugas menginput identitas pasien seperti 

nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telpon, data penanggung 

jawab, agama, golongan darah, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan 

setelah itu di cetak keluar RM.01. 



2. Bagaimana prosedur pemberian pelayanan pembayaran kepada pasien 

rawat inap di atas jam 21.00? 

Pasien membawa kartu deposit ke admission melakukan pembayaran uang 

muka. Petugas admission menerima uang muka dan keluarga pasien 

tersebut mendapatkan bukti kuitansi pembayaran uang muka yang harap 

disimpan dan ditunjukkan kembali pada waktu pasien akan pulang. Kartu 

deposit yang sudah ditulis jumlah uang muka diberikan kembali ke 

perawat ruangan oleh keluarga pasien. Bagian yang terlibat dalam 

prosedur ini yaitu bagian perawat, dokter, dan admission. Dokumen 

berganda yaitu RM01. Laporan yang dihasilkan yaitu laporan serah terima 

antara dinas pagi dan dinas malam di rekam medik.  

Bagian SDM 

1. Unit usaha PTPNXI (persero) apa saja? 

Beberapa unit usaha lainnya di bawah PTPN XI (Persero) di antaranya 

yaitu Pabrik Gula (inti) tersebar di Probolinggo, Situbondo, Magetan, 

Lumajang, Jember, Madiun, dan Ngawi.  Selain itu PTPN XI (Persero) 

juga memiliki unit usaha Pabrik Karung Rosella di Surabaya dan juga 

Pabrik Alkohol dan Spiritus di Jatiroto Lumajang. 

2. Kendala yang terjadi di unit rawat inap seperti apa? 

Sering terjadinya pasien rawat inap yang kabur atau melarikan diri dari 

rumah sakit tanpa membayar, hal ini nantinya berdampak 

membengkaknya jumlah piutang tak tertagih rumah sakit. 

 



3. Jenis pasien yang di terima Rumah Sakit Lavalette Malang siapa saja? 

Pasien swasta murni : pasien swasta pembayarannya tunai 

Pasien relasi: pasien yang berasal dari perusahaan atau asuransi yang 

sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Lavalette Malang melalui MOU. 

Pembayarannya melalui tagihan kerjasama. 

Pasien intern : pasien yang berasal dari unit usaha sesaudara PTPN 

4. Hasil wawancara Kuisioner COSO: 

a. Apakah ada peraturan resmi yang mengatur secara jelas dan rinci 

mengenai suatu pokok  permasalahan seperti penyelesaian konflik 

kepentingan, keberlanjutan pendidikan karyawan dan aktivitas 

politik karyawan? Ada, Dalam penyelesaian konflik kepentingan, 

karyawan memiliki serikat pekerja perkebunan yang dapat 

membantu dalam menyelesaikan masalah terutama antara 

manajemen dan para pekerja.  

b. Apakah karyawan tahu tentang perilaku tidak etis atau sikap yang 

tidak patut dilakukan dan mengetahui dampak dari perilakunya 

(sangsi dalam peraturan)? Penyelesian konflik, aktivitas politik 

karyawan, perilaku etis dan tidak etis dan dampak perilakunya 

(sangsi dalam peraturan) sudah di atur dalam buku perjanjian kerja 

bersama dan buku pedoman perilaku.  

c. Apakah laporan keuangan, penganggaran, operasional dan data 

keuangan yang dilaporkan akurat dan tepat sehingga manajemen 

mempercayakan data itu untuk mengambil keputusan? Hal ini 



terbukti dari sistem pembayaran pajak menggunakan software 

khusus e-SPT.  

d. Apakah manajemen mengambil langkah jika ada pelanggaran 

berupa kebijakan atau prosedur? Ya,bertahap. Apakah kompensasi 

dan promosi berdasarkan prestasi dan performance karyawan? 

Manajemen memberikan kompensasi dan promosi berdasarkan 

prestasi dan performance karyawan yang berdasar pada penilaian 

kinerja. Manajemen juga mengambil langkah jika ada pelanggaran 

berupa kebijakan dan prosedur secara bertahap.  

e. Apakah ada program training untuk semua karyawan khususnya 

karyawan baru? Program training untuk semua karyawan 

khususnya karyawan baru sudah ada, program training berjalan 

selama 2 bulan.  

f. Apakah penempatan posisi karyawan sesuai dengan skill, 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki? Penempatan 

karyawan belum seluruhnya sesuai dengan skill, pengetahuan dan 

kemampuan yang di miliki.  

g. Apakah Aset dan informasi yang berharga dilindungi dari pihak 

pihak yang tidak bertanggung jawab? Untuk aset dan informasi 

yang berharga sudah dilindungi dari pihak pihak yang tidak 

bertanggung jawab. Hal ini terbukti dari adanya akses pasword saat 

membuka informasi perusahaan dalam komputer dan juga 

pemberian nomor seri untuk aset yang mudah berpindah.  



h. Apakah struktur organisasi yang dimiliki sudah tepat ukuran dan 

sesuai dengan operasionalnya? Rumah Sakit Lavalette Malang 

memiliki struktur organisasi yang sudah tepat ukuran dan sesuai 

dengan operasionalnya.  

i. Apakah sudah ada pemisahan tugas dan wewenang karyawan yang 

jelas dalam suatu organisasi? Pemisahan tugas dan wewenang 

karyawan sudah jelas dan tertuang dalam deskripsi kerja karyawan.  

j. Apakah manajemen secara periodik mengevaluasi Struktur 

organisasi dan membuat perubahan sebagai kebutuhan dalam 

merespon perubahan kondisi? Pihak manajemen rumah sakit juga 

secara periodik mengevaluasi struktur organisasi dan membuat 

perubahan sebagai kebutuhan dalam merespon perubahan kondisi. 

Hal ini terbukti  dengan pengusulan struktur organisasi ke pihak 

direksi setiap 5 tahun sekali.  

k. Apakah setiap karyawan tahu mengenai tanggung jawab, tugas dan 

wewenangnya dalam pekerjaan? Ya tahu, hal ini tertuang lengkap 

pada kontrak karyawan, tata tertib, job deskripsi dan peraturan 

lainnya.  

l. Apakah ada  bagian audit dalam struktur organisasi perusahaan 

anda? Di Rumah Sakit lavalette ini tidak ada bagian audit dan 

sistem pengendalian intern. Tetapi Dalam pelaksanaan auditnya, 

pihak direksi memonitor melalui pemeriksaan audit intern dan 

audit oleh auditor eksternal secara rutin. 



m. Apakah Organisasi memiliki rencana strategis dan diketahui oleh 

seluruh karyawan? Ya, Organisasi memiliki rencana strategis dan 

diketahui ole seluruh karyawan. Hal ini terbukti dari adanya 

rencana strategis atau action plan yang di rapatkan oleh kepala 

unit.  

n. Apakah Identifikasi dan diskusi mengenai resiko dilakukan oleh 

manajemen tingkat atas dengan mengidentifikasi resiko jangka 

panjang dan strategic planning? Identifikasi dan diskusi mengenai 

resiko dilakukan oleh manajemen tingkat atas dengan 

mengidentifikasi resiko jangka panjang dan strategic planning di 

pihak direksi pusat.  

o. Apakah ada identifikasi resiko eksternal seperti politik dan 

perubahan ekonomi? Ya, Hal ini terbukti dengan adanya 

peningkatan pelayanan  rumah sakit, peningkatan layanan – 

layanan lain seperti satu satunya rumah sakit yang membuka 2 shift 

untuk poli umum, dan identifikasi pesaing.  

p. Apakah ada identifikasi resiko internal seperti resiko adanya 

kecurangan dalam organisasi (fraud)? Adanya identifikasi resiko 

internal seperti resiko adanya kecurangan dalam organisasi seperti 

pengarahan  pihak rumah sakit setiap bulan untuk mengevaluasi 

tiap departemen. Selain itu mengadakan kotak saran, tim kepuasan 

pelanggan, melakukan diklat bagi para pekerja seperti diklat 

service exelent. 



q. Apakah Aset organisasi dilindungi dengan adanya prosedur dan 

kebijakan? Aset organisasi dilindungi dengan adanya prosedur dan 

kebijakan seperti memiliki daftar aktiva.  

r. Apakah karyawan memiliki hak akses terhadap  informasi yang 

terbatas? Karyawan juga memiliki hak akses terhadap informasi 

yang terbatas sesuai dengan kewenangan (sistem pasword dalam 

arus informasi di rumah sakit). 

s. Apakah ada sistem otorisasi (sistem bukti berganda) dalam setiap 

bukti transaksi? Di Rumah Sakit Lavalette Malang sudah 

melakukan sistem otorisasi (sistem bukti berganda) dalam setiap 

bukti transaksi (terarsip).  

t. Apakah informasi dari sumber internal maupun eksternal diperoleh 

manajemen sebagai bagian dari suatu pelaporan? Ya, seperti 

penggunaan Neraca, laporan keuangan dalam pengambilan 

keputusan.  

u. Apakah informasi dalam organisasi sudah mengalir secara efektif 

dan efisien? Informasi dalam organisasi Rumah Sakit Lavalette 

Malang sudah mengalir secara efektif dan efisien. 

v. Adanya komunikasi yang baik kedalam dan keluar organisasi? Ya 

ada, yaitu pembuatan informasi keuangan yang andal ke pihak 

direksi dan kepala rumah sakit. 



w. Apakah secara rutin manajemen memonitoring dan mengawasi 

kinerja karyawan? Di Rumah Sakit Lavalette Malang secara rutin 

manajemen memonitoring dan mengawasi kinerja karyawan.  

x. Apakah ada pengecekan data atau dokumen oleh suatu pihak untuk 

menghindari kesalahan data? Ya, pengecekan data atau dokumen 

dilakukan oleh suatu pihak untuk menghindari kesalahan data pada 

saat otorisasi.  

y. Apakah manajemen merekonmendasikan Audit demi memperkuat 

pengendalian intern dalam perusahaan? Rumah Sakit Lavalette 

Malang juga melakukan audit untuk memperkuat pengendalian 

intern dalam organisasi memalui saran dari pusat direksi. 

 

5. Macam rawat inap? 

         Kamar Perawatan Umum yaitu rawat inap yang melayani perawatan 

untuk semua jenis macam penyakit untuk dewasa di luar kasus 

pembedahan.  

          Kamar Perawatan Bedah yaitu unit rawat inap yang menangani 

semua jenis pasien segala usia dalam hubungannya dengan kasus 

pembedahan. 

        Kamar Perawatan Anak yaitu Kamar perawatan anak atau Pediatri 

terbagi menjadi 2 bagian yaitu perinatologi yaitu khusus perawatan untuk 

anak usia 0 sampai 28 hari (untuk kasus bedah dan non bedah) dan ruang 



perawatan anak untuk anak yang berumur di atas 28 hari sampai dengan 

13 tahun.   

        Kamar Perawatan Bersalin yaitu semua kasus bersalin baik yang 

operasi maupun tidak dan juga pasien yang menderita penyakit 

kandungan.  
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