
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Sebagai akhir pembahasan Tugas Akhir ini, penulis mencoba menarik 

kesimpulan dan memberi beberapa saran yang mungkin akan berguna bagi rumah 

sakit,  saya sebagai penulis, maupun pihak lain yang membutuhkan. Kesimpulan 

ini perlu dikemukakan guna memperoleh suatu pegangan yang kiranya dapat 

dijadikan bahan pengetahuan dari masalah yang dibahas. Beberapa saran ini 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan guna membantu masalah-masalah 

yang berhubungan dengan penyusunan anggaran kas pada RSHS. 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan 

sehubungan dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran kas yang dijalankan 

oleh RSHS, yaitu sebagai berikut : 

1. a.  Prosedur penyusunan anggaran kas yang dilakukan oleh RSHS telah 

dilaksanakan dengan baik, dimana Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 

telah mendapat pengesahan dari Menteri Kesehatan RI. Sehingga semua 

kegiatan RSHS mencakup penerimaan dan pengeluaran telah disetujui dan 

adanya pengendalian dari pusat atau Menteri Kesehatan. 

 b.  Proses penyusunan menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan top 

down dan bottom up. Hal ini bertujuan agar adanya keterpaduan yang 

saling melengkapi. Adapun manfaatnya yaitu, sebagai alat pengendalian 

anggaran kas, adanya kebijakan manajemen rumah sakit dalam 

menentukan sasaran dan tujuan untuk penyusunan anggaran, dan adanya 

komitmen dan tanggung jawab dari semua tingkatan yang ada dalam 

manajemen rumah sakit. 

 c.  Prosedur yang dilakukan melalui tujuh tahap, yang dimulai dengan 

mangajukan usulan anggaran kas, direkapitulasi sampai dengan 

pelaksanaan oleh Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran. RSHS 
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menerapkan pola partisipatif yang melibatkan tiap sub bagian dalam 

penyusunan anggaran kas. Hal ini mempermudah pengawasan dan 

pengendalian dari realisasi. 

2.   a.  Pelaksanaan anggaran kas pada RSHS menggunakan metode langsung, 

dimana peningkatan dan pengurangan terperinci. Menunjukan semua 

penerimaan dan pengeluaran dari anggaran. Penerimaan kas terdiri dari : 

- Subsidi Pemerintah terdiri atas, untuk belanja pegawai, untuk belanja 

barang, untuk belanja modal 

- Pendapatan rumah sakit terdiri atas, aktivitas pelayanan rumah sakit, 

piutang, dan uang muka pasien 

Pengeluaran kas terdiri dari : 

- Pengeluaran Investasi terdiri atas, alat kesehatan, alat non medis, dan 

fisik 

- Pengeluaran Operasional dan pemeliharaan terdiri atas, belanja bahan 

dan restitusi, belanja jasa pelayanan, belanja administrasi kantor, 

belanja langganan daya, belanja pemeliharaan sarana, belanja 

perizinan, belanja perjalanan, belanja pegawai, belanja barang,  dan 

belanja modal. 

b.   Pelaksanaannya meliputi hal-hal sebagai berikut : 

- Periode pelaksanaannya setiap tahun, untuk memudahkan 

pengendalian 

- Elemen-elemen penerimaan dan pengeluaran kas dapat berubah-ubah 

setiap tahun, sesuai dengan kondisi kebutuhan RSHS (fleksible) 

- Anggaran kas kemudian direalisasikan. Realisasi ternyata tidak 

menyimpang terlalu jauh dari yang dianggarkan.  

3.   a.  Realisasi anggaran kas pada RSHS tahun 2007 untuk saldo awal terpenuhi 

seluruhnya, sebesar Rp. 5,000,000,000. Untuk total penerimaan                 

kas masuk dari subsisdi pemerintah dan pendapatan rumah sakit                  

sebesar  Rp. 269,669,415,333. Sedangkan yang dianggarkan sebesar                            

Rp. 264,737,697,000. Maka adanya kenaikan sebesar Rp. 4,931,718,333. 

Hal ini menunjukan efek positif bagi posisi keuangan rumah sakit. 
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   Total pengeluaran kas masuk dari pengeluaran investasi dan pengeluaran 

operasional dan pemeliharaan sebesar Rp. 269,069,415,333. Sedangkan 

yang dianggarkan sebesar Rp. 264,537,697,000. Maka adanya kenaikan 

sebesar Rp. 4,531,718,333. Kenaikan ini meningkat secara proporsional 

berbanding dengan meningkatnya penerimaan kas. 

  Untuk saldo kas akhir mengalami kenaikan sebesar Rp. 5,600,000,000. 

Sedangkan yang dianggarkan sebesar Rp. 5,200,000,000. Peningkatan 

sebesar Rp. 400,000,000 yang menunjukan bahwa penyusunan anggaran 

kas yang telah dilakukan oleh RSHS baik, sesuai dengan anggaran. 

 b.  Setelah terjadi realisasi, rumah sakit dalam mengatasi masalah yang 

terjadi, misalnya tidak terpenuhinya anggaran. Adalah dengan melakukan 

pengendalian melalui skala prioritas atau mana-mana saja kebutuhan yang 

benar-benar harus segera direalisasikan dan mana yang dapat 

ditangguhkan, agar tidak mengganggu aktivitas pelayanan. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan dari kasus Bab IV tentang prosedur penyusunan anggaran 

kas, pelaksanaan dan realisasi anggaran kas tahun 2007. Dari semua keterangan di 

atas, ada beberapa saran yang mungkin akan membuat kinerja keuangan rumah 

sakit akan lebih baik lagi. Adapun beberapa saran tersebut antara lain sebagai 

berikut : 

1. Pada saat prosedur penyusunan, oleh bagian Penyusunan dan Evaluasi 

Anggaran, sebaiknya setiap pos dipertimbangkan kembali, dan diperhitungkan 

lebih teliti lagi. Agar realisasinya mendekati anggaran. 

2. Pada saat pelaksanaan, sebaiknya RSHS menetapkan berapa persen angka 

kelebihan atau kekurangan, dari perbandingan antara anggaran dan realisasi, 

yang masih terbilang wajar. Agar pada saat penyusunan anggaran, lebih 

spesifik lagi. 

3. Pada saat realisasi : 

a. Meningkatkan lagi kinerja manajemen pemeliharaan alat, agar biaya yang 

dikeluarkan tidak menjadi lebih mahal atau tinggi. 
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b. Lebih mengoptimalkan kembali tata ruang gedung yang ada, karena belum 

sesuai dengan yang diharapkan untuk kebutuhan pelayanan. 

c. Untuk kinerja pegawai negeri diupayakan kearah yang lebih mendukung 

pencapaian kinerja, disiplin, mempunyai sikap dan rasa memiliki, 

loyalitas, profesionalisme, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. 

d. Pelayanan belum sepenuhnya customer oriented, time delivery yang masih 

perlu terus diperbaiki. 

Demikian beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, dari analisis Bab 

IV. Semoga dapat bermanfaat bagi pihak rumah sakit agar kinerjanya lebih baik 

lagi, penulis dan pihak lain yang membutuhkan. 

 


