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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab I berisi Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 

Modul Akuntansi dan Keuangan perihal latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

ruang lingkup, dan manfaat dilakukannya penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian pada Sistem Informasi Subsistem Modul Akuntansi dan 

Keuangan mencakup sistem yang berhubungan dengan pencatatan transaksi baik 

penjualan dan pembelian barang dari supplier, perhitungan rincian biaya tarif 

rumah sakit, dan pelaporan keuangan pada akhir periode di rumah sakit. 

 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) inilah nantinya pola 

tarif rumah sakit dapat disesuainkan berdasarkan pada pedoman yang berlaku 

secara nasional, yaitu dengan mengisi data master dibagian keuangan, dan 

nantinya juga mempermudah bagi petugas khususnya di bagian Modul Akuntansi 

dan Keuangan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, dikarenakan masih 

banyak rumah sakit di Indonesia menggunakan sistem manual di bagian Modul 

Akuntansi dan Keuangan. 

 Sistem Modul Akuntansi dan Keuangan yang mencacat semua aspek 

keuangan yang timbul dari kegiatan-kegiatan yang terjadi pada Medical 

Information System, pencatatan hutang piutang, invoice, pelunasan, inventory 

control (obat, bahan-bahan medis, dan barang-barang di bagian Modul Sarana 

Prasarana), point-of-sales, sampai laporan-laporan seperti neraca, laba rugi, buku 

besar, dan sebagainya baik untuk pasien rawat jalan, inap, maupun gawat darurat.  

 Pelanggaran-pelanggaran dalam rumah sakit yakni terbagi dua kelompok, 

kelompok satu kelompok yang secara material tidak sanggup membayar sesenpun 

(disavantage People), dan kelompok kedua disebut kelompok prodeo user (in 

optima forma) yakni pasien meninggalkan rumah sakit tanpa izin, pasien kurang 

puas dengan pelayanan rumah sakit, dan pasien mendapatkan privilege social 

(ditanggung oleh badan). 



2 

 

Pelanggaran atas seluruh kewajiban tersebut dikenakan sanksi 

administratif mulai dari teguran. Terguran tertulis atau denda hinga pencabutan 

izin rumah sakit. Perundangan tersebut, menetapkan pola tarif nasional rumah 

sakit pemerintah. Pola tarif nasional menjadi pedoman dasar yang berlaku secara 

nasional dalam pengaturan besaran tarif rumah sakit. 

Akuntansi dalam rumah sakit yang merupakan salah satu kegiatan dari 

manajemen akuntansi dan keuangan, merupakan salah satu sasaran pertama yang 

harus diperbaiki agar dapat memberi data dan informasi yang akan mendukung 

Kepala Bagian rumah sakit dalam pengambilan keputusan, pengamatan, dan 

pengendalian kegiatan bisnis proses dalam rumah sakit. 

 Tujuan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Modul Akuntansi dan 

Keuangan adalah yakni mempermudah, mempercepat, meringankan beban kerja 

pelayanan, dan menghemat kertas dalam pencetakan laporan akhir periode. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang pada Sistem Informasi Modul Akuntansi dan 

Keuangan di atas dapat dirumuskan beberapa  permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang suatu bisnis proses manajemen Sistem Informasi 

Modul Akuntansi dan Keuangan pada Rumah Sakit PTN Universitas 

Udayana. 

2. Bagaimana Sistem Informasi Modul Akuntansi dan Keuangan pada 

Rumah Sakit PTN Universitas Udayana yang terintegrasi antar modul 

dapat menggantikan proses–proses yang masih dilakukan secara manual 

dalam rumah sakit tersebut. 
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1.3 Tujuan 

Adapun tujuan gagasan tertulis mengenai rancang bangun Sistem 

Informasi Rumah Sakit Modul Akuntansi dan Keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menghasilkan suatu laporan yang berisikan kondisi tata kelola TI 

saat ini dan kondisi tata kelola TI yang diharapkan pada Rumah Sakit PTN 

Universitas Udayana. 

2. Untuk meringankan beban kerja pelayanan yakni dengan menghemat 

kertas. 

3. Untuk membuat hasil suatu dokumen yang terintegrasi dari beberapa 

modul serta tujuan target kinerja, dan perancangan bisnis proses pada 

Modul Akuntansi dan Keuangan di Rumah Sakit PTN Universitas 

Udayana.  

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat yang diperoleh dari gagasan tertulis mengenai Rancang 

Bangun Sistem Informasi Rumah Sakit Modul Akuntansi dan Keuangan adalah 

sebagai berikut. 

1. Memberikan input bagi perbaikan Sistem Informasi Modul Akuntansi dan 

Keuangan pada Rumah Sakit PTN Universitas Udayana, sehingga 

diharapkan dapat menunjang tercapainya good governance berupa 

pelayanan yang efisien, produktif, serta memberikan pelayanan berkualitas 

kepada masyarakat. 

2. Memberikan Pandauan Tata Kelola TI yang baik, Efisien, dan Efektif pada 

Rumah Sakit agar mampu menunjang dengan baik tujuan bisnis. 

3. Memberikan keputusan yang tepat dalam pembuatan laporan keuangan 

serta mengurangi kesalahan-kesalahan/human error maupun system error 

dalam pembuatan laporan keuangan. 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Sistem Informasi Keuangan yang dibangun merupakan suatu sistem 

informasi terkomputerisasi, yang mengacu pada modul-modul yang telah ada 

sebelumnya. Sistem dirancang ulang dengan mengintergrasikan modul-modul 
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aplikasi yang sudah ada, serta dilakukan perbaikan perbaikan pada struktur tabel 

penyimpanan pada basis data ataupun pada proses-proses tertentu sehingga 

dihasilkan sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

Sistem informasi yang dibangun meliputi : 

1. Pemrosesan Hutang (Account Payable) 

2. Pemrosesan Piutang (Account Receivable) 

3. Pengelolaan Jurnal Piutang (Account Receivable Journal) 

4. Pengelolaan Jurnal Hutang (Account Payable Journal) 

5. Buku Besar Umum (General Ledger). 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam sistematika ini merupakan intisari-intisari yang diambil 

dari setiap babnya. 

BAB I : Merupakan latar belakang mengenai modul keuangan, berisikan: latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup 

manfaat dilakukannya penelitian. 

BAB II:   Tinjauan pustaka ini membahas State of the Art, latar belakang Rumah 

Sakit Pendidikan, profil Rumah Sakit PTN Universitas Udayana serta 

teori dasar keuangan, sistem informasi akuntansi. 

BAB III: Bab ini terdiri dari metodologi penelitian dan pengumpulan data.  

Metode dan perancangan sistem ini mengenai tempat dan waktu 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, gambaran umum 

system, dan analisis data. 

BAB IV: Pada Bab Pengujian dan Analisis Hasil ini pembahasan yang disajikan 

adalah analisis dari data perbandingan antara Rumah Sakit PTN 

Universitas Udayana dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Badung (RSUD Kabupaten Badung).  

BAB V:  Berisikan Simpulan dan Saran dalam pembuatan Sistem Informasi 

Manajemen Rumah Sakit Modul Akuntansi dan Keuangan.  


