
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk dapat mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur. Pengertian pembangunan nasional tersebut 

tidak hanya ditujukan kepada pembangunan dalam bidang ekonomi saja 

melainkan juga pembangunan di bidang lainnya. Salah satunya yaitu bidang 

kesehatan. Tanggungjawab masalah kesehatan ini tidak hanya terletak pada pihak 

pemerintah namun juga pada masyarakat. 

 Kesehatan merupakan suatu kondisi yang dibutuhkan seorang manusia 

untuk dapat beraktivitas dengan baik sebagai penunjang dalam pembangunan. 

Usaha yang di lakukan pemerintah maupun pihak swasta dalam memenuhi 

kebutuhan tersebut dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat 

yang cukup memadai yaitu rumah sakit. 

 Rumah sakit pada umumnya didirikan dengan tujuan untuk memberikan 

pelayanan kesehatan dalam bentuk perawatan, pemeriksaan, pengobatan, tindakan 

medis dan tindakan diagnostik lainnya yang dibutuhkan pasien dalam batas 

kemampuan teknologi dan sarana yang disediakan di rumah sakit. Untuk 

mencapai tujuan tersebut manajemen rumah sakit hendaknya mampu 

menggerakan, mengatur, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan berbagai 

tenaga profesional yang ada. 

 Dari uraian di atas bahwa rumah sakit didirikan bukan untuk memperoleh 

laba namun memberikan jasa pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan rumah sakit bergantung pada pendapatan yang 

diterimanya. Salah satu sumber pendapatan yang diterima rumah sakit berasal dari 

pelayanan jasa rawat inap. 

 Pendapatan yang diperoleh rumah sakit digunakan untuk membiayai 

pengeluran-pengeluarannya, seperti obat-obatan, peralatan dokter dan kebutuhan-

kebutuhan rumah sakit lainnya yang dapat menunjang pelayanan kesehatan bagi 
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para pasien. Oleh karena itu perlu diyakinkan bahwa pendapatan yang diterima 

rumah sakit benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanannya, 

karena dengan mutu pelayanan yang baik diharapkan dapat memberi kepuasan 

pada para pasien. 

 Keadaaan semacam ini membuat rumah sakit memerlukan Anggaran Kas 

untuk memeriksa efisiensi dan efektivitas kegiatan rumah sakit serta menilai 

apakah cara-cara pengelolaan pendapatan utama rumah sakit, sudah dilakukan 

dengan baik dan membuat saran perbaikan. 

 Dengan kinerja yang baik, diharapkan setiap kelompok tenaga profesional 

yang ada dapat memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan pada para 

pasiennya sehingga dapat mendukung rumah sakit dalam mencapai visi dan 

misinya. 

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

pengamatan terhadap penyusunan anggaran kas dalam bentuk Laporan Tugas 

Akhir yang berjudul : “TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN DAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN KAS” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas dan untuk menghindari 

meluasnya masalah yang akan diteliti, maka perlu dilakukan identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur penyusunan Anggaran Kas pada Rumah Sakit Hasan 

Sadikin? 

2. Bagaimana pelaksanaan Anggaran Kas pada Rumah Sakit Hasan Sadikin? 

3. Bagaimana realisasi Anggaran Kas pada Rumah Sakit Hasan Sadikin? 

 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan Anggaran Kas pada Rumah Sakit 

Hasan Sadikin. 
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan Anggaran Kas pada Rumah Sakit Hasan 

Sadikin. 

3. Untuk mengetahui realisasi Anggaran Kas pada Rumah Sakit Hasan Sadikin. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil Laporan Tugas Akhir yang didukung oleh informasi yang diperoleh 

penulis, dalam Laporan Tugas diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna bagi : 

1. Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan sebagai alat ukur kemampuan teori yang 

didapat dari perkuliahan maupun dari literatur yang ada dalam penerapannya 

dengan masalah yang dihadapi pemerintah. 

2. Rumah Sakit Hasan Sadikin 

Diharapkan dapat menjadi bahan dalam mengevaluasi penyusunan Anggaran 

Kas, dan dapat memberi konstribusi. 

3. Pihak lain 

Sebagai sumber informasi dan referensi serta sebagai bahan penelitian dimasa 

yang akan datang untuk mengambil topik yang sama. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu kegiatan penelitian untuk 

memperoleh paparan atau gambaran dari sutu objek. 

Adapun tehnik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data 

laporan kerja praktik ini, yaitu dilakukan dengan cara : 

1. Studi Literatur (Library Research) 

Tujuan dari studi ini adalah pengumpulan data referensi untuk melakukan 

penelitian dengan cara membaca buku, literatur dan catatan yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 
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2. Studi Lapangan (Field Research) 

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, dengan cara 

turun langsung dan melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan 

pembuatan Laporan Tugas Akhir ini. Adapun cara yang ditempuh untuk 

mendapatkan data dalam penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara, dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung tentag 

objek yang berhubungan dengan penelitian. 

b. Observasi, suatu tehnik pengumpulan data dengan cara melihat sendiri 

secara langsung terhadap  dokumen-dokumen data yang digunakan. 

c. Praktik kerja, dengan melakukan kerja praktik. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Kerja praktik dilakukan pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Hasan 

Sadikin Bandung. Yang berlokasi di Jalan Pasteur No.38. Waktu kerja praktik 

dilakukan pada tanggal 16 Juni 2008 sampai dengan 12 Juli 2008. 

 

 

  

 

 

  

   


