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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 21 orang, baik kepala

bagian maupun staf bagain akuntansi dan audit internal rumah sakit X, Y dan Z serta

didukung oleh teori-teori yang melandasi dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,

maka untuk menjawab identifikasi masalah, penulis menarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap kepala bagian

maupun staf bagain akuntansi dan audit internal rumah sakit X, Y dan Z dapat

disimpulkan bahwa metode pengakuan pendapatan yang diterapkan pada rumah

sakit-rumah sakit tersebut berlandaskan Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Non-

Pemerintah yang didalamnya mengadopsi standar dari PSAK no 23. Dari mulai

diterapkannya kebijakan akuntansi yang disusun  pada tahun 2002, rumah sakit

telah menerapkan kebijakan ini dengan baik.

2. Rumah sakit telah menerapkan metode pengakuan pendapatan yang sesuai

dengan PSAK no 23. Kesimpulan ini didapat dari hasil jawaban 21 responden

atas 14 item pernyataan mengenai penerapan metode pengakuan pendapatan di

masing-masing rumah sakit, dimana dari hasil jawaban responden tersebut

didapat prosentase jawaban sebesar 82.38% dari skor tertinggi 100%.

3. Rumah sakit telah menerapkan metode pengakuan pendapatan secara konsisten.

Hal ini terlihat dengan diterapkannya kebijakan perlakuan pengakuan

pendapatan yang sama dari tahun ke tahun. Rentang waktu penerapan kebijakan

akuntansi untuk rumah sakit-rumah sakit yang diteliti adalah 2 sampai dengan 6

tahun bila dihitung dari dikeluarkan kebijakan yang terbaru atau dihitung dari

lamanya rumah sakit berdiri.

4. Kendala-kendala yang menyebabkan pengakuan pendapatan tidak dapat

dilakukan secara benar hampir tidak ada. Hal ini disebabkan adanya kebijakan

akuntansi yang dapat mencegah hal-hal tersebut terjadi dan tidak lepas dari

peranan tim audit internal yang mengawasi kegiatan operasional rumah sakit.
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5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, penulis akan mencoba

memberikan beberapa saran perbaikan yang berkaitan dengan penelitian yang telah

dilakukan.

5.2.1Saran untuk Rumah Sakit

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa item pernyataan yang

mendapat skor paling rendah adalah sistem akuntansi yang sudah terkomputerisasi,

padahal sistem akuntansi yang bagus sangat diperlukan untuk menghasilkan informasi

yang andal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak

manajemen rumah sakit.Maka sebaiknya pihak rumah sakit terus mengupayakan

pengembangan sistem akuntansi di rumah sakit masing-masing untuk dapat

mengimbangi kegiatan operasional rumah sakit yang semakin hari semakin bertambah

banyak.

Salah satu sistem akuntansi yang dibutuhkan adalah sistem yang dapat secara

otomatis me-reversing jurnal pada akhir periode sehingga staf bagian akuntansi tidak

perlu membalik jurnal satu-persatu jurnal yang dapat beresiko terdapat jurnal yang

terlewat tidak dibalik. Bila sistem ini diciptakan, maka rumah sakit dapat mengakui

pendapatan lebih akurat pada akhir periode. Dengan sistem ini juga membantu rumah

sakit yang tadinya menggunakan dua sistem pencatatan, yaitu kas dan akrual menjadi

sedikit demi sedikit menuju akrual penuh karena sudah dapat menghitung pendapatan

yang harusnya diakui pada akhir periode.

5.2.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih

mendalam, maka penulis akan menyarankan beberapa hal berikut:

1. Memperluas populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah rumah

sakit yang diteliti dan menambah responden.

2. Mengevaluasi pernyataan-pernyataan dalam kuesioner agar pernyataan-

pernyataan  tersebut dapat mewakili secara tepat variabel yang hendak
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diukur. Penulis juga menyarankan untuk mencari indikator lain yang

digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang telah ditetapkan.

3. Data penelitian yang telah diperoleh dikembangkan dengan wawancara lebih

mendalam agar diketahui keadaan yang sebenarny di lapangan.


