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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan atas analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan dan saran atas sistem dan prosedur yang digunakan oleh Rumah Sakit 

Saiful Anwar Malang. 

Implementasi sistem dan prosedur yang ada pada penerimaan kas rumah 

sakit sudah lengkap, meliputi prosedur, dokumen, kebijakan akuntansi, jurnal dan 

laporan.. Akan tetapi terdapat beberapa kekurangan yang semestinya dapat 

dijadikan tambahan agar implementasi sistem dan prosedur dapat berjalan lebih 

efektif, berikut beberapa kekurangan yang dapat disimpulkan dari implementasi 

sistem dan prosedur yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya: 

1. Kurang jelas dan rincinya job description struktur organisasi yang 

terkait dengan penerimaan kas. 

2. Tidak terdapat alur pasien pada loket rawat inap 

3. Tidak dicantumkan secara lengkap pihak-pihak yang terkait 

4. Kurangnya kesesuaian tugas pihak yang terkait dengan prosedur 

5. Tidak terdapat audit yang dilakukan oleh auditor independen 

5.2 Saran 

Berdasarkan atas beberapa kekurangan diatas maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 
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1. Perlu dijelaskan secara lengkap dan jelas atas tugas-tugas pihak yang 

terkai dengan penerimaan kas 

Penjelasan tugas secara jelas dan lebih rinci ini diharapkan dapat 

memperbaiki kinerja petugas yang berwenang, dan agar semua prosedur 

yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik dan sesuai. 

2. Pemberian informasi alur pasien secara lengkap pada masing-masing 

loket 

Pemberian informasi tentang alur pasien sesuai dengan tujuan 

sistem informasi akuntansi yakni menyediakan informasi bagi pengelolaan 

kegiatan usaha (Mulyadi 2010:19). Manfaat lain apabila terdapat alur 

pasien pada masing-masing loket administrasi yang ada yaitu agar 

pengguna dapat memahami dan langsung dapat melakukan prosedur apa 

saja yang harus dilakukan. 

3. Mencantumkan secara lengkap dan jelas semua pihak yang terkait 

didalam prosedur. 

Sesuai dengan bagan alur prosedur yang telah dibuat, penjelasan 

mengenai bagan alur juga harus dijelaskan dengan lengkap, terutama bagi 

pihak-pihak yang terkait didalamnya. Kegunaan atas penjelasan semua 

pihak yang terkait dalam prosedur, agar dapat memperjelas dan memberi 

penjelasan secara lebih terperinci. 

4. Penambahan tugas secara lengkap terhadap pihak yang terkait dengan 

prosedur 
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Penambahan tugas ini dilakukan sesuai kejadian di lapangan. Hal 

ini agar pihak yang terkait faham dan mengerti akan tugas-tugas yang 

harus dilakukan. 

5. Perlu diadakannya audit independen 

Adanya audit independen ini sudah menjadi salah satu aturan bagi 

semua instansi yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 

karena pada rumah sakit Dr. Saiful Anwar Malang belum pernah 

melakukan audit yang dilakukan oleh auditor independen maka perlu 

dilakukan audit yang dilakukan oleh auditor independen, Sehingga dengan 

adanya tambahan audit independen tersebut diharapkan dapat mengkoreksi 

keuangan rumah sakit. 

 


