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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan kesimpulannya adalah sistem pengendalian 

internal penerimaan kas RS Muhammadiyah Gresik telah cukup efektif dilihat 

dengan adanya unsur-unsur sistem pengendalian internal yang hampir terpenuhi. 

Hal ini dapat dilihat dari komponen-komponen pengendalian internal pada 

penerimaan kas, yaitu: 

1. Lingkungan pengendalian 

Sudah berjalan efektif dapat dilihat bahwa RS Muhammadiyah Gresik 

mempunyai nilai intergritas dan etika, komitmen manajemen terhadap 

kompetensi karyawan, adanya partisipasi dewan pengawas intern, struktur 

organisasi yang jelas, pemisahan fungsi serta tanggung jawab yang jelas dari 

setiap bagian dan adanya kebijakan mengenai sumberdaya manusia 

didalamnya. 

2. Penilaian resiko 

Rumah sakit masih belum memiliki penilaian resiko pada sistem penerimaan 

kas, dikarenakan tim SPI masih fokus pada dokumentasi saja. 

3. Aktivitas pengendalian  

Aktivitas pengendalian sudah berjalan efektif. Dapat dilihat adanya prosedur 

serta kebijakan tertulis yang telah ditetapkan beserta dengan pengawasan yang 

dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian penerimaan kas 

sudah berjalan secara efektif.  
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4. Informasi dan komunikasi  

Sudah berjalan dengan efektif, sarana informasi dan komunikasi bagi seluruh 

karyawan rumah sakit sudah tercipta dengan baik dan jelas bagi seluruh 

karyawan.  

5. Pemantauan 

Sudah berjalan dengan efektif. Pemantauan rutin dilakukan oleh tim audit 

eksternal serta kepala bagian keuangan secara langsung, dengan adanya 

partisipasi dari semua bagian yang terlibat, maka segala penyimpangan dapat 

diketahui dan dilakukannya tindakan perbaikan. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan efektivitas sistem 

pengendalian internal atas penerimaan kas di RS Muhammadiyah Gresik sudah 

berjalan dengan baik. maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran 

agar dapat bermanfaat bagi peningkatan sistem pengendalian internal terutama 

pada sistem penerimaan kas, yakni: 

1. RS Muhammadiyah Gresik sebaiknya lebih memperhatikan pengendalian 

pada penyaluran atau pendistribusian resep obat karena hal tersebut dapat 

meningkatkan pendapatan rumah sakit. 

2. Tim SPI RS Muhammadiyah Gresik sebaiknya lebih meningkatkan kinerjanya 

dalam penilaian resiko, agar pengendalian internal pada keuangan terutama 

pada sistem penerimaan kas dapat berjalan lebih baik. 



82 
 

3. Untuk hal-hal yang baik supaya tetap ditingkatkan agar RS Muhammadiyah 

Gresik benar-benar mencapai tujuan sesuai dengan visinya yaitu menjadi pusat 

rujukan kesehatan keluarga di Gresik. 

 


