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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa sistem informasi akuntansi yang meliputi pendapatan 

dan penerimaan kas pada pelayanan rawat inap di rumah sakit harus dilakukan secara teliti, hal ini 

dikarenakan guna meminimalisir terjadiya kecurangan. Ini dikarenakan kasmeruakan modal awal pada 

sebuah organisasi atau perusahaan agar dapat menjalankan usahanya. 

 Pendapatan dan penerimaan kas dari pelayanan rawat inap memiliki peranan yang cukup besar 

dalam pendapatan rumah sakit untuk menunjang pelayanan yang bermutu. Sistem pendapatan dan 

penerimaan kas pasien rawat inap dirancang untuk mengetahui bagaimana proses atau cara 

penerimaan jumlah biaya yang dikenakan kepada pasien, mulai dari pasien itu masuk hingga 

meninggalkan rumah sakit. 

 Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana sistem informasi akuntansi pendapatan dan 

penerimaan kas pada pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota 

Kediri? 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Triangulasi. Di mana 

penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu : wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.  

 Hasil analisis yang dilakukan dari prosedur pendapatan dan penerimaan kas yang terjadi pada 

pelayanan rawat inap di rumah sakit ini sudah sesuai, di mana teori dan SOP yang berlaku sudah 

sesuai. Laporan keuangan yang diberikan oleh pihak kasir ke bagian keuangan juga sudah valid berupa 

rekapan kas masuk harian rawat inap dalam bentuk fisik (kertas). Dan sistem billing yang dijalankan 

sudah dilakukan dengan maksimal oleh pihak – pihak yang terkait. Akan tetapi terdapat permasalahan 

pada sumber daya manusia, di mana terdapat double job atau perangkapan jabatan pada bagian 

keuangan.  

 Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi pendapatan dan penerimaan 

kas pada pelayan rawat inap di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri sudah sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan. Akan tetapi, terdapat sedikit permasalahan di bagian keuangan yaitu 

masih terdapatnya double job atau merangkap jabatan. Hal ini sangat ditakutan jika ada salah satu 

pekerjaan yang terbengkalai dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan 

pemisahan tugas di bagian keuangan. Sebaiknya ada bagian yang bertanggung jawab kepada 

penerimaan kas dari kasir oleh bank. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi kecurangan. 

Selanjutnya harus dilakukan sidak yang sifatnya mendadak terhadap pihak- pihak yang terkait dalam 

bagian keuangan apakah telah sesuai dengan SOP dan tangung jawabnya secara baik terhadap 

pelayanan kepada pasien. 

 

 

KATA KUNCI  : sistem informasi akuntansi, pendapatan dan peneriman kas 
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I. LATAR BELAKANG 

Teori akuntansi sangat erat 

kaitannya dengan akuntansi 

keuangan, bahkan teori akuntansi 

dijumpai khususnya dalam 

konteks akuntansi keuangan. 

Dalam arti sempit sebagai proses, 

fungsi, atau praktik, akuntansi 

dapat didefinisikan sebagai 

proses pengidentifikasian, 

pengesahan, pengukuran, 

pengakuan, pengklasifikasian, 

penggabungan, peringkasan, dan 

penyajian data keuangan dasar 

(bahan olah akuntansi) yang 

terjadi dari kejadian – kejadian, 

transaksi – transaksi, atau 

kegiatan operasi suatu unit 

organisasi dengan cara tertentu 

untuk menghasilkan informasi 

yang relevan bagi pihak yang 

berkepentingan. 

Teori akuntansi sangat 

berkaitan dengan sistem 

informasi akuntansi suatu 

perusahaan di mana didefinisikan 

sebagai suatu pemrosesan data 

dan transaksi guna menghasilkan 

informasi yang bermanfaat untuk 

merencanakan, mengendalikan, 

dan mengoperasikan bisnis. 

Menurut Krismiaji(2010:4) 

menyatakan bahwa :  

Sistem informasi akuntansi 

adalah sebuah sistem yang 

memproses data dan transaksi 

guna menghasilkan informasi 

yang bermanfaat untuk 

merencanakan, mengendalikan, 

dan mengoperasikan bisnis 

Maka dari itu untuk 

memberikan pelayanan yang 

sesuai dengan tujuan dan fungsi 

Rumah Sakit, maka harus 

didukung dengan Sistem 

Informasi Akuntansi yang baik 

pula. 

Sistem informasi 

akuntansi juga meliputi 

pendapatan dan penerimaan kas. 

Pendapatan dan peneriman kas 

atau kas sendiri adalah sebuah 

aktiva yang sangat mudah atau 

sangat rentan untuk 

disalahgunakan atau sering 

terjadi kecurangan (fraud). Kas 

merupakan modal awal pada 

sebuah organisasi atau 

perusahaan agar dapat 

menjalankan organisasi / bisnis.  

Oleh karena itu, sistem 

informasi akuntansi yang 
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meliputi pendapatan dan 

penerimaan kas harus dilakukan 

secara teliti, karena dengan 

modal yang terbatas sebuah 

organisasi atau perusahaan harus 

memanfaatkannya sesuai dengan 

keperluan yang dibutuhkan. 

Pendapatan dan 

penerimaan kas dari pelayanan 

rawat inap memiliki peranan yang 

cukup besar dalam pendapatan 

untuk menunjang pelayanan yang 

bermutu. Maka sebuah Rumah 

Sakit haruslah memiliki sistem 

yang baik untuk mengelolanya. 

Sehingga perolehan pendapatan 

dan penerimaan kas Rumah Sakit 

Muhammadiyah  Ahmad Dahlan 

Kota Kediri dapat terjamin.  

Rumah Sakit 

Muhammadiyah Ahmad Dahlan 

Kota Kediri merupakan salah satu 

rumah sakit swasta yang terletak di 

Kota Kediri, yang merupakan 

salah satu instansi yang menangani 

jasa di bidang kesehatan.  

Sistem penerimaan kas 

pasien rawat inap dirancang untuk 

mengetahui bagaimana proses atau 

cara peneriman jumlah biaya yang 

dikenakan kepada pasien dari 

pasien mulai masuk rumah sakit 

sampai meninggalkan rumah sakit. 

Dalam penelitian Arumi 

Fajarina (2010), menerangan 

bahwa : 

Ada beberapa kelemahan yang ada 

pada Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta. Seperti 

halnya karyawan di bagian kasir 

yang saling mengetahui password 

satu sama lain, hal ini 

memungkinkan terjadinya 

penyelewengan kas. Sering terjadi 

keterlambatan dalam membuat 

Laporan Keuangan, karena kurang 

tenaga kerja dibagian akuntansi. 

Jika hal ini terjadi berkelanjutan, 

maka akan merugikan banyak 

pihak. Walaupun dilihat dari 

susunan organisasinya sudah jelas, 

namun hal – hal seperti itu harus 

dihindari agar tidak menyebabkan 

penyalahgunaan kas oleh petugas 

penerima kas. 

Dalam penelitian Dana Ika 

Maria (2016), menerangkan 

bahwa: 

Pada salah satu rumah sakit di 

daerah Malang terdapat 

kepemimpinan berganda, hal 

tersebut tidak menutup 

kemungkinan akan terjadi 

penyimpangan – penyimpangan 

dan kecurangan – kecurangan yang 

dilakukan dengan sengaja atau 
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tidak sengaja. Jika penyimpangan 

dan kecurangan sudah terjadi 

otomatis akan mempengaruhi 

pendapatan yang dimiliki rumah 

sakit akan terancam 

keselamatannya dan aktivitas yang 

dilakukan menjadi tidak efektif 

dan efisien. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif karena bertujuan 

untuk mendapatkan informasi dan 

alur, serta menggambarkan secara 

tepat, sistematis, faktual dan akurat 

dalamproses pendapatan dan 

penerimaan kasdi instansi Rumah 

Sakit Muhammadiyah Ahmad 

Dahlan Kota Kediri pada bagian 

rawat inap. Di mana pendapatan 

dan penerimaan kas pada bagian 

rawat inap ini bisa jadi merupakan 

salah satu pendapatan terbesar di 

rumah sakit selain bagian – bagian 

yang lainnya. 

Penelitian ini berjenis 

ethnography, dimana jenis ini 

merupakan salah satu penelitian 

yang melakukan studi terhadap 

budaya dan kelompok dalam 

kondisi yang alamiah melalui 

observasi dan wawancara. Hal 

tersebut membuat penulis terjun 

langsung ke instansi 

mewawancarai kepala bagian yang 

bersangkutan untuk memperoeh 

informasi yang akurat, dimana 

penulis juga melakukan observasi 

guna melihat secara langsung apa 

yang terjadi, apakah sudah ssesuai 

SOP atau belum. 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam metode penelitian 

kualitatif peneliti bertindak sebagai 

instrumen sekaligus pengumpul 

data. Menurut Sugiyono 

(2012:306) menyatakan bahwa : 

Peneliti kualitatif sebagai human 

instrumen, berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, 

elakkan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya. 

Dalam penelitian ini 

peneliti hanya sebagai pengamat 

partisipan, karena peneliti hanya 

melakukan wawancara dan 

melakukan observasi atau 

pengamatan saja.  

C. Lokasi Penelitian 

Rumah Sakit 

Muhammadiyah Ahmad Dahlan 

Kota Kediri beralamat di Jalan 
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Gatot Subroto No. 84, Kelurahan 

Ngampel Kecamatan Mojoroto 

Kota Kediri. Jalan tersebut 

merupakan jalur masuk Kota 

Kediri dari arah barat dan utara.  

D. Tahapan Penelitian 

Aktivitas peneliti dalam 

penelitian ini adalah terjun 

langsung ke Rumah Sakit 

Muhammadiyah Ahmad Dahlan. 

Tahapan – tahapan dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Tahap I : Memaparkan 

sistem akuntansi pendapatan 

dan penerimaan kas 

2. Tahap II : Mengevaluasi 

unsur – unsur sistem akuntansi 

pendapatan dan penerimaan 

kas. 

3. Tahap III :Memaparkan 

penerapan unsur – unsur 

sistem akuntansi pendapatan 

dan penerimaan kas, apakah 

praktek di lapangan sudah 

sesuai dengan dengan teori 

yang ada. 

E. Sumber Data 

Sumber data merupakan 

salah satu elemen penting dalam 

sebuah penelitian. 

Menurut Sugiyono 

(2012:308) menyatakan bahwa : 

Sumber data dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua) yaitu sumber 

primer dan sumber sekunder. 

Sumber primer adalah sumber data 

yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, dan 

sumber seunder merupakan 

sumber yang tidak langsung 

meberikan data kepada pengumpul 

data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen. 

Pada penelitian kali ini 

peneliti menggunakan sumber data 

sekunder, hal ini dikarenakan 

peneliti melakukan wawancara 

terhadap orang atau pegawai yang 

sudah pada bidangnya. Dimana 

data – data yang dibutuhkan oleh 

peneliti diperoleh dari wawancara, 

dokumen, arsip – arsip, laporan, 

catatan – catatan, serta pendukung 

lainnya sesuai dengan keperluan 

peneliti yang banyak memuat 

informasi yang berhubungan 

dengan masalah dalam penelitian. 

F. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data 

atau teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena 

tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan 

Simki-Economic Vol. 01 No. 06 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Titis Muninggar | 13.1.02.01.0020 
Ekonomi – Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 7|| 

 
 

dengan observasi (pengamatan), 

interview (wawancara), kuesioner 

(angket), dokumentasi, dan 

gabungan keempatnya. 

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis 

datadeskriptif  kualitatif, yaitu 

mengumpulkan, menyusun, 

menginterpretasikan, dan 

menganalisis sehinga meberikan 

keterangan yang lengkap bagi 

pemecahan permasalahan yang 

dihadapi. Data kualitatif dalam 

penelitian ini berupa sistem 

informasi akuntansi pendapatan 

pada Rumah Sakit Muhamadiyah 

Ahmad Dahlan Kota Kediri, yang 

mencakup : Sumber Daya Manusia 

(SDM), alat, catatan, pelaporan, 

formulir dan prosedurnya. 

Berikut adalah langkah – 

langkahnya : 

1. Pengidenfitikasian masalah 

apa yang terjadi di dalam 

perusahaan yang diteliti 

2. Menganalisis sebab – sebab 

masalah yang terjadi 

3. Menganalisis prosedural 

atau alur pendapatan dan 

penerimaan kas, apakah 

telah sesuai dengan SOP 

dari perusahaan dan apakah 

semua lini telah bekerja 

sesuai dengan tempatnya 

atau belum 

4. Membandingkan dengan 

teori pada buku , apakah 

penerapan sistem akuntansi 

pendapatan dan penerimaan 

kas yang digunakan oleh 

Rumah Sakit 

Muhammadiyah Ahmad 

Dahlan apakah telah sesuai 

dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan secara 

umum 

5. Menarik kesimpulan dan 

memberikan saran terhadap 

kelemahan yang dialami 

pada sitem informasi 

pendapatan dan penerimaan 

kasyang diterapkan pada 

Rumah Sakit 

Muhammadiyah Ahmad 

Dahlan Kota Kediri.  

H. Pengecekkan dan Keabsahan 

Temuan 

Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik 

Triangulasi. Dalam teknik 

pengumpulan data, Sugiyono 

(2012:327) menyatakan bahwa : 

“Triangulasi adalah teknik 

pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari beberapa 
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teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada.” 

Peneliti menggunakan 

observasi, wawancara, dan 

dokumentasi untuk sumber data 

yang sama secara serempak. Hal 

ini memudahkan peneliti dalam 

mendapatkan informasi atau data 

dan mengolahnya. Hal  tersebut 

dilakukan untuk menguji 

keabsahan apakah data yang 

didapat melalui berbagai teknik 

pengumpulan data sudah sesuai 

atau belum. Dimana langkah – 

langkah yang digunakan peneliti 

dalam teknik triangulasi yaitu : 

1. Peneliti mengumpulkan 

beberapa data dari sumber 

yang sama, bisa dengan 

wawancara, observasi atau 

dokumentasi 

2. Mengecek dan menguji 

kredibilitas data, hal ini perlu 

dilakukan untuk menentukan 

keabsahan sumber data. 

3. Data yang sudah dinyatakan 

keabsahannya kemudian 

dipadukan dengan landasan 

teori peneliti, apakah data 

tersebut sesuai dengan teori 

yang berkembang saat ini 

atau belum 

Teknik Triangulasi, dimana 

teknik ini berarti peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan 

data yang berbeda – beda untuk 

mendapatkan data dari sumber 

yang sama. Seperti observasi dan 

wawancara. Triangulasi bukan 

untuk mencari kebenaran tentang 

beberapa fenomena, tetapi lebih 

pada peningkatan pemahaman 

peneliti terhadap apa yang telah 

ditemukan. 

III. HASIL DAN 

KESIMPULAN 

1. Struktur Organisasi Rumah 

Sakit Muhammadiyah 

Ahmad Dahlan Kota Kediri 

   Sistem informasi akuntansi 

tidak dapat dipisahkan dari 

struktur organisasi. Sistem 

informasi akuntansi dapat 

memberikan manfaat bagi klinik, 

maka struktur organisasi harus 

dirancang sedemikian rupa agar 

sesuai dengan kebutuhan klinik. 

RumahSakit Muhammadiyah 

Ahmad Dahlan memiliki struktur 

organisasi garis lurus dimana 

masing – masing bagian 

bertanggung jawab secara 

langsung kepada pimpinan atas 

tugas dan tanggung jawab masing 

– masing bagian yang telah 
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ditetapkan. Struktur organisasi 

Rumah Sakit Muhammadiyah 

Ahmad Dahlan cukup memadai, 

karena telah menggambarkan 

adanya pemisahan fungsi atau 

pebagian tugas dan tanggung 

jawab yang baik, hal ini 

menyebabkan semua kegiatan 

mudah dikoordinasikan. 

Berdasarkan data yang 

diperoleh dilapangan, maka dapat 

disimpulkan bahwa struktur 

organisasi ini cukup baik, hal ini 

dapat dilihat dari : 

a. Secara umum susunan 

organisasi telah 

memberikan tugas dan 

tanggung jawab yang jelas, 

menurut Drs. Krismiaji, 

M.Sc., Akt siklus – siklus 

transaksi akan didasarkan 

atas kondisi pada sebuah 

perusahaan yang memiliki 

struktur organisasi, 

sehingga tiap bagian yang 

ada dapat dengan mudah 

mempertanggung jawabkan 

tugas dan tanggung 

jawabnya masing – masing. 

b. Pembagian tugas menurut 

fungsi dari masing – 

masing bagian terlihat jelas 

sehingga setiap pegawai 

pada setiap bagian 

merupakan orang yang ahli 

atau cakap dibidangnya. 

Dengan struktur 

organisasi Rumah Sakit 

Muhammadiyah Ahmad 

Dahlan yang di nilai cukup 

baik pembentukan serta 

pembagian tugas – tugas 

menurut fungsi dari masing 

– masing bagian yang ada 

pada Rumah Sakit 

Muhammadiyah Ahmad 

Dahlan kiranya di imbangi 

dengan penerapan sistem 

informasi akuntansi 

pendapatan dan penerimaan 

kas di Rumah Sakit 

Muhammadiyah Ahmad 

Dahlan yang baik pula 

guna menciptakan sistem 

pendapatan dan penerimaan 

kas pada pelayanan rawat 

inap yang efektif dan guna 

mengurangi kecurangan 

atau fraud yang 

menimbulkan dampak 

keefektifan dan 

keefisiensian kegiatan di 

rumah sakit. 

2. Evaluasi Sistem Informasi 

Akuntansi Pendapatan dan 

Penerimaan Kas  
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Sistem Informasi 

Akuntansi pendapatan dan 

penerimaan kas sangat berperan 

penting di dalam sebuah 

perusahaan. Berdasarkan hasil 

penelitian evaluasi sistem 

informasi akuntansi pendapatan 

dan penerimaan kas pada 

pelayanan rawat inap yang 

dilakukan di Rumah Sakit 

Muhammadiyah Ahmad Dahlan  

3.    Evaluasi Efektifitas Sistem 

Informasi Akuntansi 

Pendapatan dan 

Penerimaan Kas  

Sistem informasi 

akuntansi pendapatan dan 

penerimaan kas dapat dikatakan 

cukup efektif dalam 

pelaksanaannya. Disampaikan 

oleh Drs. Krismiaji, M.Sc., Akt 

untuk menilai efektif tidaknya 

sistem informasi akuntansi 

pendapatan dan penerimaan kas. 

Di Rumah Sakit 

Muhammadiyah Ahmad Dahlan 

Kota Kediri bisa di lihat dari 

hasil penelitian sebagai berikut : 

a. Pemisahan Tugas 

Pemisahan tugas di 

Rumah Sakit Muhammadiyah 

Ahmad Dahlan Kota Kediri, 

sebenarnya sudah dilakukan 

dengan baik dan telah sesuai 

dengan bidangnya masing – 

masing, namun di bagian 

keuangan masih ada double 

job atau merangkap jabatan. 

Hal ini ditakutakan terjadinya 

kelalaian di salah satu 

pekerjaan, maka dari itu 

sebaiknya dilakukan 

penambahan karyawan, agar 

pekerjaan bisa terfokuskan. 

b.    Sistem Otorisasi 

 Sistem otorisasi yang ada 

di Rumah Sakit 

Muhammadiyah Ahmad 

Dahlan Kota Kediri sudah 

jelas dalam pelaksanaan setiap 

kegiatan – kegiatan seperti 

penerimaan pasien, tindakan 

terhadap pasien mulai pasien 

datang hingga pasien 

meninggalkan rumah sakit 

mendapat otorisasi langsung 

dari atasan. 

 Dalam hal ini, 

pemisahan tugas masih belum 

bisa dikatakan efektif, karena 

masih adanya perangkapan 

jabatan dibagian keuangan. 

Hal ini sangat rawan sekali 

terjadi kecurangan (fraud). 

Seperti sistem dan prosedur 

pendapatan dan penerimaan 
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kas pada pelayanan rawat inap 

di Rumah Sakit 

Muhammadiyah Ahmad 

Dahlan Kota Kediri sudah 

tergolong baik, di mana semua 

transaksi terpusat hanya pada 

satu kasir saja, pihak kasir 

juga bagian terakhir yang 

menerima uang sebelum 

disetor ke bank. Pihak kasir 

itu sendiri juga tidak 

membawa uang dari pasien ke 

bank, akan tetapi pihak bank 

itu sendiri yang 

mengambilnya. 

Dapat disimpulkan bahwa : 

1. Struktur Organisasi Rumah 

Sakit Muhammadiyah 

Ahmad Dahlan Kota Kediri 

Struktur oranisasi di 

Rumah Sakit Muhammadiyah 

Ahmad Dahlan Kota Kediri ini 

dinilai cukup baik dalam 

pembentukan serta pembagian 

tugas – tugas menurut fungsi 

dari masing – masing bagian 

yang ada pada Rumah Sakit 

Muhammadiyah Ahmad 

Dahlan. 

2. Evaluasi Sistem Informasi 

Akuntansi Pendapatan dan 

Penerimaan Kas 

Siklus dalam kegiatan 

pendapatan dan penrimaan kas 

pada pelayanan rawat inap di 

Rumah Sakit Muhammadiyah 

Ahmad Dahlan Kota Kediri 

telah sesuai dengan teori dan 

SOP yang berlaku di rumah 

sakit. Laporan yang diberikan 

dari kasir ke bagian keuangan 

yaitu berupa bukti fisik 

berbentuk rekapan kas masuk 

harian rawat inap. Sedangkan, 

bagian keuangan melaporkan 

kondisi keuangan rumah sakit 

berupa jurnal – jurnal, neraca, 

dan buku besar setiap bulannya.  

3. Evaluasi Efektifitas Sistem 

Informasi Akuntansi 

Pendaatan dan Penerimaan 

Kas  

Sistem informasi 

akuntansi pendapatan dan 

peneriman kas sudah cukup 

efektif dalam pelaksanaannya. 

Seperti halnya dalam 

pemisahan tugas, dalam 

pemisahan tugas ini sudah 

dilakukan dengan baik sesuai 

dengan bidangnya, akan tetapi 

ada satu karyawan yang 

merangkap jabatan. Hal ini 

ditakutkan jika terjadinya 

Simki-Economic Vol. 01 No. 06 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Titis Muninggar | 13.1.02.01.0020 
Ekonomi – Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 12|| 

 
 

kelalaian dalam salah satu 

pekerjaannya. 

Lalu pada sistem 

otorisasi, sistem ini sudah jelas 

dalam pelasanaan kegiatan – 

kegiatan seperti penerimaan 

pasien datang hingga pasien 

meninggalkan rumah sakit telah 

mendapatkan otorisasi langsung 

dari atasan. 

Dari pengamatan dan 

wawancara yang dilakukan di 

dalam sistem dan prosedur 

pendapatan dan penerimaan kas 

yang dilakukan pada pelayanan 

rawat inap telah sesuai dengan 

teori yang sudah ada. Prosedur 

dan sistem pendapatan dan 

penerimaan kas yang terjadi 

Rumah Sakit Muhammadiyah 

Ahmad Dahlan Kota Kediri 

telah didukung dengan teori 

dari Drs. Krismiaji, M.Sc., Akt, 

yang menyatakan bahwa 

kegiatan bisnis merupakan 

serangkaian kegiatan bisnis 

yang terjadi secara berulang, 

meliputi penerimaan, 

pengiriman, penagihan dan 

penerimaan kas. 

Dari penelitian yang 

dilakukan di Rumah Sakit 

Muhammadiyah Ahmad Dahlan 

Kota Kediri, sistem informasi 

akuntansi pendapatan dan 

penerimaan kas telah sesuai 

dengan prosedur yang telah 

ditetapkan, maka harapan untuk 

Rumah Sakit Muhammadiyah 

Ahmad Dahlan Kota Kediri 

adalah bisa meningkatkan mutu 

pelayanan dan tetap berpegang 

teguh pada prosedur yang benar 

dan menambah jumlah 

karyawan yang sesuai dengan 

latar belakang pendidikannya 

agar tidak terjadi double job 

atau merangkap jabatan, 

terutama pada bagian keuangan 

yang ada karyawan yang 

merangkap jabatan. 

Setelah melakukan 

penelitian langsung ke Rumah 

Sakit Muhammadiyah Ahmad 

Dahlan Kota Kediri, ada 

beberapa hal yang perlu 

direkomendasikan bagi pihak 

rumah sakit, diantaranya : 

a. Penambahan karyawan 

yang berkompeten di 

bidang akuntansi agar 

tidak terjadi double job 

atau merangkap jabatan 

dan agar mengurangi hal – 

hal yang tidak diinginkan. 
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b. Sebaiknya ada bagian 

yang bertanggung jawab 

kepada penerimaan kas 

dari kasir oleh bank. 

Sebenarnya hal ini harus 

dilakukan agar tidak 

terjadi kecurangan. 

c. Sebaiknya perlu adanya 

sidak yang sifatnya 

mendadak terhadap pihak 

– pihak yang terkait dalam 

bagian keuangan apakah 

telah sesuai dengan SOP 

dan tanggung jawabnya 

secara baik terhadap 

pelayanan kepada pasien 

yang dilakukan secara 

rutin. 
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