
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, 

bahwa akuntansi pertanggungjawaban meupakan bagian dari sistem pengendalian 

manajemen yang membahas bagaimana seorang kepala bidang dapat mengawasi 

bawahannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan kepadanya 

secara efektif dan bagaimana menilai hasil kerja bawahannya itu secara obyektif 

pula. 

Akuntansi pertanggungjawaban menekankan sistem pengawasan pada siapa 

yang harus bertanggungjawab atas hasil kerja yang dicapai, dan akhirnya 

menentukan apakah tindakan korektif perlu diambil atas hasil tersebut agar 

perusahaan dapat berjalan secara efisien dalam mencapai tujuannya. 

Dari studi kasus yang penulis lakukan pada RSUD R. Syamsudin, SH, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban di RSUD R. Syamsudin, SH, sudah 

cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dengan telah terpenuhinya hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Terdapatnya syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban. 

• Adanya struktur organisasi yang menetapkan secara tegas baik tugas, 

wewenang maupun tanggung jawab tiap bagian yang dipimpin oleh 

seorang kepala bidang yang bertanggung jawab. 

• Adanya anggaran yang melibatkan tiap bagian. Prosedur penyusunan 

anggaran telah diatur sedemikian rupa dimana proses penyusunan 

anggaran mengarah kepada penerapan atas partisipasi seluruh bagian 

yang ada di RSUD R. Syamsudin,SH dilibatkan dalam penyusunan 

anggaran ini. Anggaran perusahaan yang berlaku di RSUD R. 

Syamsudin, SH disusun menurut jenis anggaran dan untuk setiap jenis 

anggaran dibagi lagi menurut pusat pertanggungjawaban. Dengan 



kondisi seperti ini dimaksudkan anggaran tersebut dijadikan pedoman 

bagi para pelaksana pada semua bagian yang ada di RSUD R. 

Syamsudin, SH dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan 

anggaran dan sebagai pedoman dalam pendelagasian wewenang 

kepada semua bagian dalam melaksanakan rencana kerja dan anggaran 

yang berada dibawah pengelolaan dan pengendaliannya. 

• Terdapatnya klasifikasi kode rekening yaitu dengan menempatkan 

biaya dan membagi-bagi biaya menurut jenisnya. Penyusunan kode 

rekening di RSUD R. Syamsudin, SH sudah memenuhi standar. 

• Adanya sistem pelaporan kepada kepala bidang yang 

bertanggungjawab, telah dihasilkanya laporan-laporan yang cukup 

memadai dilihat dari segi kebutuhan laporan pertanggungjawaban. 

2. Terdapatnya karakteristik akuntansi pertanggungjawaban, hal ini dapat 

dilihat dari karakteristiknya sebagai berikut : 

• Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. 

• RSUD. R. Syamsudin, SH sudah memiliki standar yang ditetapkan 

sebagai tolok ukur kinerja kepala bidang. 

• Adanya perbandingan antara realisasi dengan anggaran untuk 

mengukur prestasi dari pusat pertanggungjawaban.  

• Kepala bidang yang melakukan penyimpangan akan diberikan teguran-

teguran atau nasehat secara langsung. Penghargaan diberikan kepada 

kepala bidang yang berprestasi hanya saja tidak dalam bentuk yang 

formil, penghargaan formil diberikan kepada karyawan diihat dari 

masa bakti karyawan tersebut bekerja. 

2. Adanya akuntansi pertanggungjawaban, sehingga : 

a. Tercapainya tujuan biaya rekam medis yang efektif, yaitu : 

• Berjalannya kegiatan rekam medis sesuai biaya yang dikeluarkan 

berdasarkan realisasinya secara garis besar sejalan dengan rencananya. 

• Bahwa anggaran digunakan sebagai alat pengendalian kegiatan, maka 

perlu ketaatan terhadap kebijakan sistem anggaran yang telah 

ditetapkan. Untuk hal ini telah berjalan sebagaimana mestinya. 



 

b. Adanya proses pengendalian, yaitu : 

• Menetapkan standar atau anggaran untuk pelaksanaan. 

• Mengukur pelaksanaan yang sedang berjalan. 

• Membandingkan antara pelaksanaan dengan standar atau anggaran 

yang ditetapkan 

• Mencari sebab-sebab terjadinya penyimpangan. 

• Melakukan tindakan perbaikan atas penyimpangan. 

• Adanya SPI (Satuan Pengawas Barang)  

• Adanya P2B (Panitia Pengawas Barang) 

• Pihak Ekstern : BPK dan Badan Pengawas Daerah 

3. Peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam mencapai efektivitas biaya 

rekam medis  

•  Sebagai pengendalian biaya, untuk menghindari adanya 

penyimpangan dan inefisiensi biaya yang terjadi diperusahaan. 

• Sebagai penilai kinerja kepala bidang, melalui laporan-laporan 

pertanggungjawaban yang dihasilkan oleh para kepala bidang dalam 

bentuk laporan laba/rugi perusahaan. 

• Sebagai pengambilan keputusan kepala bidang, kepala bidang dari 

pusat pertanggungjawaban dapat mengambil keputusan yang dapat 

meningkatkan efisiensi dan efiktivitas perusahaan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang ditarik 

oleh penulis, maka penulis memberikan saran-saran sbagai berikut : 

1. RSUD R. Syamsudin, SH sebaiknya menetapkan biaya terkendali dan 

biaya tidak terkendali secara jelas dan tegas, karena RSUD R. Syamsudin, 

SH cenderung melaksanakan dengan melakukan pemisahan biaya 

langsung dan tidak langsung.  

2. Sebaiknya sistem pemasukan data pasien hingga penyimpanan data pasien 

hendaknya sudah menggunakan IT seperti penggunaan kartu yang 



didalamnya terdapat riwayat penyakit, data pasien , dsb. Hal ini 

merupakan sebuah langkah pengefisiensian biaya rekam medis yang tepat. 

3. Rumah sakit sebaiknya menggunakan kartu plastik dalam mencatat 

identitas pasiennya, karena dalam penggunaan kartu yang terbuat dari 

kertas rentan rusak dan hilang, sehingga status pasien akan dianggap baru. 

Oleh karenanya biaya untuk kartu pasien, status pasien dsb dapat di 

efisienkan. 

4. Pihak manajemen rumah sakit sebaiknya menetapakan kode rekening 

khusus untuk biaya rekam medis. 

 

 


