
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pelaksaan Sistem

Pengendalian Internal Penerimaan kas yang diberikan dari Yayasan Semen Padang

Hospital dapat disimpulkan bahwa :

RSSN Bukittinggi yang berlokasi di JL. Jendral Sudirman PO BOX I

Bukittinggi Telepon (0752) 21013 fax: (0752) 23431 Email :

rssnyanmed@yahoo.co.id Website : www.rsstrokebkt.com . Merupakan rumah sakit

yang berfokus kepada pelayan terhadap pasien yang menderita penyakit stroke dam

merupakan merupakaan rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan

rumah sakit yang meliputi administrasi, manajemen, pelayanan medis, pelayanan

gawat darurat.

1. Sumber penerimaan kas pada RSSN Bukittinggi antara lain :

a. Penerimaan Kas melalui Rekening Bank pada Pasien Rawat Inap di RSSN

Bukittinggi

Penerimaan Kas melalui rekening Bank oleh Kasir Kas Besar adalah:

Penerimaan melalui rekening Bank yang dilakukan oleh Kasir Kas Besar atas

transaksi pelunasan piutang di RSSN Bukittinggi atas pelayanan kesehatan pada

pasien rawat inap. Terhitung dari tanggal 1 November 2017 Rumah Sakit Stroke

Nasional Bukittinggi resmi melakukan pembayaran sistem online melalui rekening
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RSSN yang bekrja sama dengan Bank Nagari terutama pada wilayah kerja cabang

Bukittinggi.

b. Penerimaan Kas Pada Kasir Kas Besar Pada Pasien Rawat Jalan

di RSSN Bukittinggi

Untuk penerimaan kas pada pasien rawat jalan atau Poli di Rumah Sakit Stroke

Nasional Bukittinggi masih menggunakan transaksi pembayaran tunai melalui

bagian kasir. Hal ini dikarenakan fasilitas yang tersedia untuk melakukan transaksi

melalui rekening bank belum cukup memadai untuk diterapkan pada pasien rawat

jalan.

2. Pengeluaran kas pada RSSN Bukittinggi

Untuk pengeluaran kas adapun yang menjadi sumber pengeluaran kas dari

operasional rumah sakit adalah sebagai berikut :

a. Pengeluaran medis yaitu seperti obat-obatan yang menunjang

tindakan medis kepada para pasien di RSSN Bukittinggi.

b. Pengeluaran non medis yaitu seperti buku-buku, kertas, komputer,

pembayaran jasa dokter , gaji para tenaga kerja di bidang non medis,

listrik ,air dan lain-lain.

1. Sistem Pengendalian Internal Penerimaan dan pengeluaran kas

RSSN Bukittinggi

Pimpinan RSSN Bukittinggi dapat memantau Penerimaan dan pengeluaran kas

kas melalui penanggung jawab pada masing masing bidang, sedangkan untuk masing

masing bidang di pantau oleh kepala bagian masing masing bidang ,sehingga



pemantauan pengendalian Internal ini dapat berjalan dengan efisien dan efektif jika

terus dilakukan. Secara umum Pengendalian Internal pada RSSN Bukittinggi sudah

cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan adanya pemisahan fungsi tugas pada tiap-tiap

proses penerimaan kas dan adanya laporan yang diterbitkan serta adanya pengarsipan

sebagai bukti yang kuat.

5.2 Saran

Berdasrkan hasil penelitian yang dilakukan maka saran-saran yang dapat

diberikan dari penulis yaitu :

1. Dalam penerimaan kas melalui rekening bank ataupun kasir kas besar

seharusnya lebih dijelaskan bagaimana fungsi Akuntansi berkerja. Dan apa saja

keuntungan dan kerugian yang dirasakan dari kedua metode penerimaan kas yang

digunakan saaat ini di Rumah Sakitpada saat ini.

2. Sebaiknya setiap fungsi dalam penerimaan kas selalu membuat bukti

penerimaan kas dan disimpan kedalam file tertentu yang nantinya masing masing

fungsi dapat membuktikan keabsahan penerimaan kas tersebut.Juga agar terhindar

dari kehilangan arsip atau file yang bersifat dokumen fisik.


