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Lampiran 3 Dokumen Penerimaan Kas Sumbersari Jember
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Lampiran 4 Daftar Wawancara
DAFTAR WAWANCARA
“PUSKESMAS SUMBERSARI JEMBER”
Daftar wawancara pertanyaan ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada
penelitian yang berjudul “Evaluasi Atas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi
Penerimaan Kas Bagian Unit Rawat Jalan di Puskesmas Sumbersari Jember”. Berikut
adalah daftar pertanyaan wawancara telah dilakukan :
A. Gambaran Umum Puskesmas Sumbersari Jember
1) Bagaimana visi misi yang dimiliki oleh Puskesmas Sumbersari Jember?
- Visi, misi, motto dan tujuan sudah tertera dihalaman depan Puskesmas mbak,
jadi bisa langsung anda dokumentasi.
2) Ada berapa sumber daya manusia disini bu?
- Untuk SDM sendiri kami memiliki 66 sumber daya manusia dimulai dari juru
parkir, administrasi, tata usaha, perawat, dokter, sampai pada tingkat kepala
Puskesmas dimana mereka dituntut untuk melakukan pelayanan pada
masyarakat dengan slogan ramah, cepat, tepat, dan fokus.
3) Bagaimana perkembangan Puskesmas Sumbersari Jember Bu?
- Yah Alhamdulillah sampai saat ini Puskesmas Sumbersari Jember merupakan
salah satu Puskesmas yang memiliki kunjungan pasien tertinggi khususnya
dibagian Rawat Jalan dikarenakan letak Puskesmas Sumbersari ini kan juga
berada di pusat kota Jember tepatnya dipinggir jalan besar yang sering
masyarakatnya lumayan padat mbak.
4) Berapa macam Poli yang ada di Puskesmas dan apa saja aktivitas yang ada di
Puskesmas Sumbersari ini bu?
- Untuk Poli kita disini menyediakan Poli KIA, Poli KB, Poli Gigi, dan Poli
Umum. Kita juga memiliki sub unit pelayanan seperti puskesmas pembantu,
puskesmas keliling, posyandu, pos kesehatan desa, dan pos bersalin desa
(Polides). Pukesmas sumbersari ini juga bekerjasama dengan lintas sektor dan
instansi terkait diantaranya, Kecamatan, Kelurahan, UPTB KB, PKK, Kader
Posyandu, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Sekolah, dan Masyarakat umum.
Dimana, lintas sektor disini berperan sebagai motivator, memfalitasi, menjadi
penggerak sasaran, pengambil kebijakan, dan pelindung masyarakat.
Puskesmas juga melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang berada
dalam wilayahnya, salah satu bentuk upaya tersebut adalah membina UKS di
SMAN 1 Jember, terbukti dengan adanya penugasan perawat piket di UKS
SMAN 1 Jember. Selain rawat jalan, kita juga menyediakan rawat inap untuk
pasien yang didiagnosa penyakit berat.
5) Bagaimana struktur organisasi atau uraian posisi jabatan di Puskesmas ini bu?
- Untuk struktur organisasi beserta nama-namanya samean bias foto dibagian tata
usaha mbak.
Sumber : Sri Zaenab (Kepala Tata Usaha Puskesmas Sumbersari Jember)
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B. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Bagian Unit Rawat Jalan Di
Puskesmas Sumbersari Jember
1) Bagaimana fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas
bagian unit rawat jalan di Puskesmas Sumbersari Jember?
- Fungsi operasi berada dibagian loket, kasir, bagian pemeriksa serta penunjang
medik lainnya.
- Fungsi penyimpanan akhir berada di Bank BKK yang sudah disepakati,
sedangkan penyimpanan kas sementara masih berada di bagian bendahara
penerima.
- Fungsi pencatatan berada dibagian bendahara penerima.
2) Apa saja dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi perimaan kas
bagian unit rawat jalan di Puskesmas Sumbersari Jember?
- Semua dokumen yang terkait membentuk sistem penerimaan kas rawat jalan
terdapat nomor dan dokumen yang berkaitan dengan pihak luar (pasien) dan
diberi stempel puskesmas. Contohnya kuitansi pasien saat melakukan
pembayaran.
- Lembaran yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi perimaan kas
bagian unit rawat jalan di Puskesmas Sumbersari Jember antara lain terdapat :
Karcis pendaftaran DRBRJ (Daftar Rincian Biaya Rawat Jalan), lembaran
Rekam Medik, Lembaran Biaya Obat, Buku Register Obat, dan Lembar Biaya
Laboratorium
3) Bagaimana catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi
perimaan kas bagian unit rawat jalan di Puskesmas Sumbersari Jember?
- Catatan akuntansi yang terdapat pada penerimaan kas rawat jalan Puskesmas
Sumbersari Jember antara lain adalah Buku Kas Harian, Buku Kas Bulanan,
Buku Kas Umum (BKU)
4) Bagaimana prosedur sistem informasi akuntansi penerimaan kas bagian unit rawat
jalan di Puskesmas Sumbersari Jember?
- Pasien langsung menuju ke tempat receptionist, dimana direceptionist tersebut
nantinya yang akan memberikan informasi tentang persyaratan yang
memudahkan pasien untuk menuju ke tahap berikutnya yakni ke unit
pendaftaran.
- Di tempat pendaftaran ini, pasien diminta menyerahkan KTP untuk
mendaftarkan diri ke unit-unit Poli yang sudah disiapkan oleh Puskesmas
diantaranya terdapat Poli seperti Poli KIA, Poli KB, Poli Gigi, dan Poli Umum.
Selain dengan KTP, pasien juga dapat menggunakan layanan BPJS. Apabila
pasien menggunakan layanan BPJS, pasien harus mengisi formulir yang sudah
disediakan oleh pihak Puskesmas selanjutnya pasien diarahkan menuju Poli
yang dituju untuk mengantri.

83

- Setelah mengantri diruang tunggu, pasien akan dipanggil oleh salah satu unit
Poli yang dituju, pasien kemudian menuju keruang pemeriksaan, dimana dokter
akan melakukan anamnesa dan melakukan tindakan berdasarkan kesimpulan
anamnesa.
- Apabila dalam anamnesa dokter mendiagnosa pasien harus melakukan opname
(rawat inap), maka dokter akan membuat rujukan internal ke unit UGD, lalu
proses rawat inap bisa dilakukan tetapi jika Dokter mendiagnosa keluhan
ringan, maka pasien akan diberikan resep obat dan dapat melakukan rawat jalan
namun jika dokter mendiagnosa diluar 155 kriteria yang ditetapkan, maka
dokter akan merujuk pasien ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat dua.
- Setelah pasien melakukan pemeriksaan, kemudian dokter langsung
memberikan resep obat apa saja yang harus dibeli oleh pasien, kemudian
mencatatnya kedalam lembar resep obat untuk diberikan pada asisten dokter
tiap Poli (perawat).Jika pasien mendapatkan peanganan khusus seperti
pencabutan gigi susu maka pasien membayar biaya jasa penanganannya
langsung pada asisten poli tersebut . Dan kemudian pasien mengambil dan
membayar obat di bagian apotek.
- Kasir bagian apotek menulis semua total biaya obat kedalam kuitansi rangkap
2, dimana kuitansi satu akan diberikan pasien dan kuitansi lembar kedua akan
diberikan kepada kasir.
- Kasir apotek mencatat semua total biaya pasien rawat jalan setiap hari dan
mengumpulkan bukti dokumen (kuitansi) pasien lalu menyetorkan uangnya ke
kasir.
- Apabila pasien dianjurkan untuk melakukan cek laboratorium, maka pasien
diberi surat rujukan oleh asisten poli ke bagian laboratorium. Setelah pasien
diperiksa dibagian laboratorium, pasien akan diberikan hasil pemeriksaan
laboratorium (HPL) kemudian pasien membayar biaya penanganan
laboratorium langsung kepada asisten laboratoriun dan pasien mengambil obat
yang sudah dituliskan oleh dokter laboratorium ke bagian apotek dan
membayar obat ke kasir apotek.
- Pada sebelum jam pegawai berakhir, lembaran-lembaran yang mendukung
dalam laporan keuangan harian mulai dari Lembar Rekam Medik, Lembar
Biaya Obat, Lembar Biaya Laboratorium disetor di bagian kasir umum untuk
dicatat kedalam buku Daftar Rincian Biaya Rawat Jalan untuk diberikan ke
bagian Bendahara Penerima.
- Bagian Bendahara penerima mencatat kedalam buku kas harian kemudian
mencatatnya kedalam buku kas bulanan untuk disetorkan ke Kepala Puskesmas
Sumbersari Jember dan kemudian mencatatnya kedalam Buku Kas Umum.
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5) Bagaimana sistem pengendalian internal yang terjadi dalam sistem informasi
akuntansi penerimaan kas bagian unit rawat jalan di Puskesmas Sumbersari
Jember?
- Organisasi pemisahan tugas tanggung jawab fungsional
 Merangkap tugasnya yaitu sebagai pencatatan laporan keuangan dan
sebagai fungsi penyimpan kas sementara sebelum kas disimpan di bank.
Keaadan ini dapat menimbulkan resiko adanya penyelewengan atau
penyalahgunaan kas yang dilakukan oleh bagian bendahara penerima karena
memegang 2 tanggung jawab fungsi sekaligus
 Seluruh fungsi dan tanggung jawab dalam penerimaan kas rawat jalan
bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Sumbersari Jember selaku
pemimpin UPT Puskesmas.
- Prosedur Pencatatan
 Setiap dokumen yang dikeluarkan oleh bagian tertentu dan dokumen yang
berhubungan dengan pasien diberi stempel puskesmas, contohnya seperti
kuitansi pembayaran untuk pasien.
 Pencatatan penerimaan kas rawat jalan ke Buku Kas didasarkan pada
dokumen pendukung seperti, Daftar Rincian Biaya Rawat Jalan yang
meliputi dokumen dari berbagai bagian mualai dari poliklinik, laboratorium,
apotek dan bagian yang lainnya.
- Praktik yang sehat
 Kas dari rawat jalan yang diteriman setiap hari langsung disetorkan pada
hari itu juga oleh bendahara penerima ke Bank.
 Setiap tanggal 30 atau setiap akhir bulan bendahara penerima membuat
laporan keuangan untuk dilaporkan kepada Kepala Puskemas Sumbersari
Jember.
- Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya
 Untuk perekrutan pegawai di unit rawat jalan ada beberapa yang memang
dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Puskesmas Sumbersari Jember itu sendiri
ada beberapa lainnya yang diseleksi terlebih dahulu menurut persyaratan
dan kemampuan yang dituntut.
 Untuk pegawai PNS terkadang diikutkan dalam penataan-penataan di
beberapa daerah Kabupaten Jember.
Sumber :
1. Sri Ramadani (Bendahara Penerima Puskesmas Sumbersari Jember)
2. Drg. Ailin Ari Rismianah (Koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat
Essensial Puskesmas Sumbersari Jember)
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Lampiran 5 Dokumentasi Saat Penelitian Di Puskesmas Sumbersari Jember
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