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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

IV.1@Kesimpulan 

 Berdasarkaan hasil PraktikxKerjaxLapangan yanggdilakukan pada saat di 

RSUD Kota Tangerang Selatan, maka penulis dapan menyimpulkan antara lain: 

(1) Prosedur penerimaan kas pada saat dilakukan di RSUD Kota Tangerang 

Selatan sudah sesuai standar operasi prosedur yang dibuat di dalam sebuah 

RSUD Kota Tangerang Selatan. Fungsi-fungsiiyang terkait atasoprosedur 

penerimaaan kasudi dalam sebuahirumah sakit umum daerah kota 

tangerang selatan sudah terdapat pemisahan-pemisahan fungsi yang baik 

dan jelas oleh bagian kasir maupun bagian keuangan yang dilakukan oleh 

karyawan yang berbeda, sehingga dapat mengurangi ancaman pencurian 

kas. Dokumen yangidigunakaan pada saat dalamiprosedur penerimaaan 

kas di rumahxsakit umum daerah kota tangerang selatan sudah memadai 

yang diotorisasi oleh bagian yang berwenang seperti bukti pembayaran 

dicap lunas oleh bagian kasir kemudian diserahkan kebagian bendahara 

penerimaan untuk dilakukan pelaporan rekap pendapatan ke bagian 

keuangan dan akuntansi. 

(2) Prosedur penerimaan kas pada RSUD Kota Tangerang Selatan memiliki 

kendala yaitu kesalahan input yang dilakukan oleh bagian kasir dan 

pengecekan pada bagian apotik yang menyebabkan kekurangan dan 

kelebihan pembayaran. Sistem komputer yang digunakan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Tangerang Selatan terkena virus dan error karena umur 

komputer dibagian kasir sudah lama tidak diganti, yang menyebabkan 

kehilangan data atau data tidak dapat terbaca dan tidak bisa di askes masuk 

sehingga jam kerja karyawan tidak efektif karena harus mengulang 

membuat data dan mencari data-data tersebut. 
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IV.2 Saran 

  Berdasarkan pembahasan kendala-kendala yang terjadi pada prosedur 

penerimaan kas di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan, maka penulis 

disini memberikan saran antara lain yaitu : 

(1) Bagian kasir sebaiknya membuat list kode obat, melakukan konfirmasi dan 

pengecekan input obat yang tertera di sistem SIRS dengan lembar tujuan 

periksa dan mencocokannya dengan list kode obat sebelum mencetak 

bukti pembayaran. Bagian apotik sebaiknya memberikan tanda cek list 

pada lembar layanan resep obat apabila telah sesuai dengan bukti 

pembayaran. 

(2) Sebaiknya Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan menerapkan 

sistem back-up (pencadangan) untuk bendahara penerimaan kas dan 

membuat atau menggunakan aplikasi seperti yang diterapkan dikasir agar 

tidak semua orang atau karyawan bisa membuka atau mengakses data 

tersebut, hanya bagian bendahara penerimaan kas dan bagian keuangan 

saja yang dapat menggunakan dan mengakses data tersebut, untuk 

mengurangi atau menghindari dari pencurian data atau ke curangan data, 

dan harus adanya pencadangan setiap adanya perubahan atau pembaruan 

pada anti virus dan menambah jaringan wifi pada masing-masing bagian 

yang harus menggunakan atau mengakses internet menggunakan Web 

yang sudah disediakan oleh bagian sistem informasi rumah sakit. 
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