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 Rekam medis memegang peranan penting dalam sebuah rumah sakit, 
karena rekam medis merupakan catatan kesehatan yang berisikan semua informasi 
mengenai seorang pasien, keadaan pasien, data pengobatannya, dalam hal mana 
pemasukan data dicatat secara beruntun sesuai dengan saat kejadiannya. Tanpa 
dukungan rekam medis yang tepat dan akurat upaya tertib administtrasi rumah 
sakit akan kurang berhasil. Seiring berjalannya waktu kegiatan rekam medis akan 
semakin meningkat pula dengan adanya pasien baru, pasien rawat inap, pasien 
gawat darurat, pasien masuk dan pasien keluar dsb adalah kegiatan rekam medis 
akan semakin besar. Peningkatan biaya rekam medis akhirnya akan 
mempengaruhi besar kecilnya biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu dalam 
pencapaian efektivitas biaya rekam medis diperlukannya suatu peranan akuntansi 
pertanggungjawaban  
 Berdasarkan pemikiran diatas, penulis melakukan penelitian pada RSUD 
R. Syamsudin, SH Sukabumi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa 
kesehatan yang berlokasi di jalan Syamsudin, SH No 1 Sukabumi. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui pelaksanaan akuntansi 
pertanggungjawaban pada RSUD R. Syamsudin, SH, (2) Mengetahui efektivitas 
biaya rekam medis pada RSUD R. Syamsudin, SH, (3) Mengetahui peranan 
akuntansi pertaggungjawaban dalam mencapai efektivitas biaya rekam medis pada 
RSUD R. syamsudin, SH. 
 Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif 
analisis dengan pendekatan studi kasus, yang meneliti kenyataan yang ada 
diperusahaan kemudian membandingkannya dengan teori yang ada. Sedangkan 
tehnik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah adalah melalui penelitian 
lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian langsung ke rumah sakit guna 
melakukan wawancara dan mengajukan kuesioner dalam memperoleh data 
primer. Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data 
sekunder sebagai landasan teoritis penyusunan skripsi ini. Untuk membuktikan 
hipotesis penulis menggunakan ketentuan yang dikemukakan oleh Dean 
J.Champion 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada RSUD R. 
Syamsudin, SH Sukabumi, penulis memiliki kesimpulan bahwa : peranan 
akuntansi pertanggungjawaban sangat berperan dalam mecapai efektivitas biaya 
rekam medis. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan kuesioner sebesar 
80,76% selain itu penerapan akuntansi pertanggungjawaban sudah memadai 
dilihat dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan seperti adanya struktur 
organisasi, terdapatnya anggaran, terdapat laporan pertanggungjawaban terhadap 
kepala bidang yang bertanggungjawab. Tercapainya biaya rekam medis yang 
efektif dapat dilihat dari hasil laporan anggaran dan realisasi biaya rekam medis 
tahun 2006 dimana penyimpangan biaya rekam medis terjadi kurang dari 10 % 
   


