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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 

 Setelah penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Instalasi 

Rawat Jalan, Rumah Sakit Universitas Airlangga dan berdasarkan uraian bab-bab 

sebelumnya, maka penulis dapat memberi kesimpulan : 

1. Rumah Sakit Universitas Airlangga membagi pasien menjadi dua tipe, 

yaitu pasien umum dan pasien BPJS. Pasien umum melakukan 

pembayaran secara langsung ke kasir setelah mendapat tindakan pelayanan 

jasa kesehatan sedangkan pasien BPJS pembiayaannya ditanggung oleh 

BPJS dan rumah sakit akan melakukan klaim pembiayaan kepada pihak 

BPJS Kesehatan sesuai tarif INA-CBG. 

2. Prosedur pelayanan jasa kesehatan yang ada di Rumah Sakit Universitas 

Airlangga adalah : 

a. Prosedur pendaftaran pasien. 

b. Prosedur tindakan dan perawatan medis. 

c. Prosedur administrasi dan penerimaan kas. 

d. Prosedur klaim pembayaran dari BPJS Kesehatan oleh Rumah Sakit 

Universitas Airlangga. 

3. Rumah sakit menerapkan pembayaran down payment sebelum dilakukan 

pelayanan jasa kesehatan sebagai bentuk pengendalian internal atas 

penerimaan kas. 

4. Rumah sakit menerapkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 

(SIM-RS) dalam membantu pengorganisasiaan aktivitas operasional 

rumah sakit. Sehingga pelayanan jasa kesehatan bisa berjalan dengan 

efektif dan efisien. 
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3.2 Saran 

 Setelah penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Instalasi 

Rawat Jalan Rumah Sakit Universitas Airlangga, ada beberapa hal yang akan 

dikemukakan penulis untuk digunakan sebagai pertimbangan bahan masukan 

berdasarkan hasil pengamatan dan kuisioner pengendalian internal . 

1. Perlu dilakukan evaluasi secara rutin mengenai kinerja berdasarkan tingkat 

kepuasan pasien atas pelayanan jasa kesehatan yang diberian. 

2. Perlu dilakukan pengawasan dan pemeliharaan secara berkala terhadap 

kelancaran SIM-RS untuk kegiatan operasional rumah sakit, khususnya 

proses pelayanan jasa kesehatan. 

3. Perlu dilakukan pemisahan fungsi antara fungsi administrasi dengan kasir 

pada instalasi rawat jalan dikarenakan tidak efektif jika proses pelayanan 

administrasi memakan waktu tunggu yang sama dengan proses validasi 

resep dari bagian farmasi. 

4. Perlu adanya SIM-RS pengganti yang siap digunakan dan diakses apabila 

terjadi kerusakan atau gangguan pada SIM-RS utama, sehingga pelayanan 

tetap bisa dijalankan dengan baik dan sesuai prosedur. 

5. Kebijakan manajemen rumah sakit yang telah dijalankan pada sistem 

penerimaan kas hendaknya dijadikan pedoman dan dilakukan 

pembaharuan sesuai dengan kondisi perkembangan rumah sakit. 
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