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ABSTRACT 

Billing System is important for the hospitals. This 
System can help them to run the activities, in managing 
data, this system is able to process many data’s which 
are useful for the hospital management. This system is 
also able to give information in processing the 
revenues. 

The objective of this research is to find out the 
billing system for outpatient and procedure system for 
outpatient at PMI Hospital Bogor. Also to find out the 
role of billing system in increasing the effectiveness of 
hospital operating system in managing the revenues. 
The research was carried out at PMI Hospital, located in 
Jalan Pajajaran Bogor, and it serves medical services 
for the patient. 

The research has proven that PMI Hospital Bogor 
uses Fully Integrated Bill System, it is a billing system 
which is integrated to all systems in the hospital 
(especially for financial issues). In this system all of the 
processes, such as registration, polyclinics actions, 
pharmacy and all supporting things will be recorded 
directly, even finance and Accounting departments will 
get reports and data’s easily and quickly. 

The result of evaluation shows that each system 
need to be evaluated in its implementation in order to 
be able to full fill all the users need. At PMI Hospital, 
billing system for the outpatient is more able to answer 
the management needs in providing report, mainly the 
revenues of outpatient. The system is more efficient in 
putting data’s or transactions compare to manual input. 
But, there is a weakness of the system, the report of 
the revenues does not match with data transactions 
provided. The solution is the report is made into 
manual recapitulation which is reported as the 
revenues report later. 
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PENDAHULUAN 

Rumah sakit merupakan suatu entitas yang tidak 
kalah pentingnya denga entitas lain. Rumah sakit pada 
dasarnya didirikan sebagai suatu entitas yang tidak 
memprioritaskan laba atau disebut dengan organisasi 
nirlaba. walaupun dalam kenyataannya banyak rumah 
sakit yang didirikan untuk memperoleh laba. 

Dalam dunia usaha sekarang ini telah terjadinya 
persaingan yang cukup ketat disetiap sektor, tidak 
terkecuali sektor kesehatan, contohnya pada rumah 
sakit. Segala cara dilakukan rumah sakit agar dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya yang dikenal 
dengan prinsip going concern. Hanya rumah sakit yang 
mempunyai system informasi yang ideal yang dapat 
bertahan. Sistem informasi yang ideal adalah optimal 
sesuai kebutuhan rumah sakit dan secure dalam 
penanganan data. ideal menurut pasien adalah harapan 
dari pelayanan kesehatan yaitu dengan diberikan service 
yang cepat dan nyaman. Tingkat mobilitias pasien yang 
tinggi menuntut adanya komunikasi dan pelayanan yang 
cepat antara pasien dan institusi kesehatan. Jika dilihat 
dari sudut pandang rumah sakit, system informasi yang 
ideal adalah diinginkannya sebuah system yang ideal, 
istimewa, dapat menghandle semua transaksi yang ada, 
sehingga tak ada keterlambatan dalam pembuatan 
laporan masing- masing pelayanan. Salah satu system 
informasi yang ideal dapat diterapkan melalui system 
billing pasien yang diberlakukan. 

Sistem billing pasien berhubungan dengan 
pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Salah satu 
fungsi rumah sakit dalam pelayanan adalah 
menyediakan dan menyelenggarakan: (a) pelayanan 
medis; (b) pelayanan penunjang medis; (c) pelayanan 
asuhan keperawatan; (d) pelayanan rehabilitasi; (e) 
pelayanan rujukan; (f) pencegahan penyakit dan 
peningkatan kesehatan 

Maka rumah sakit harus dapat menjalankan system 
pelayanan yang benar agar dapat memenuhi salah satu 
fungsi dari suatu rumah sakit. Sistem billing pasien 
mempunyai peran penting dalam sutau rumah sakit. 
Melalui system ini pasien dapat memperoleh 
kelengkapan informasi yang dibutuhkan. Sistem ini 
dirancang tidak semata-mata untuk kepuasan pasien 
agar pelayanan yang diberikan berkualitas tetapi juga 
berguna bagi pihak internal rumah sakit. Melalui system 
ini pihak rumah sakit dapat memperoleh informasi-
informasi, yaitu diantaranya informasi mengenai jumlah 
pasien yang ditangani oleh rumah sakit dan juga jumlah 
pendapatan yang diterima oleh rumah sakit. BIla suatu 
rumah sakit tidak mempunyai pasien maka dengan 
sendirinya entitas ini akan mati karena tanpa pasein 
rumah sakit tidak dapat beroperasi. Jadi system ini 
harus diperhatikan agar sutau rumah sakit dapat 
bertahan. 

Penerapan system billing pasien harus mendapat 
perhatian serius dari pihak manajemen. Oleh karena itu 
suatu rumah sakit harus menerapkan system ini sesuai 
dengan standar yang ada dan selalu dievaluasi sesuai 
dengan perkembangan. Bila sistem billing pasien telah 
berjalan dengan benar maka dengan sendirinya tingkat 
efektivitas dapat tercapai. Tingkat efektivitas 
merupakan hal yang penting. Karena dengan begitu 
tidak akan ada lagi keterlambatan dalam pembuatan 
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laporan-laporan dan dengan sendirinya kepuasan pun 
juga dapat tercapai. 
 
 

METODE PENELITIAN 
 

Sumber data yang dikumpulkan penulis dalam 
penelitian ini dibagi menjadi dua: (1) Data Primer dan 
(2) Data Sekunder. Untuk mendapatkan data dan 
informasi, metode penulisan yang akan dipergunakan 
adalah: (a) Observasi dan (b) Wawancara. Teknik 
pengolahan data yang digunakan penulis adalah dengan 
pendekatan kualitatif dimana hal ini teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis komparatif kualitatif yaitu 
penulis akan membandingkan dalam teoritis dengan 
aplikasinya dilapangan. 
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Evaluasi Atas Penerapan Billing System Pasien 

Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas 
Operasional Rawat Jalan  

Efektifitas merupakan hubungan antara output 
suatu pusat pertanggungjawaban yang dihasilkan dengan 
saran output yang diiginkan. Semakin besar kontribusi 
output yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian 
sasaran, maka dapat dikatakan semakin efktif pula unit 
tersebut. Sedangkan dalam konteks rumah sakit, 
efektifitas berarti seberapa jauh keefektifan sistem 
billing dalam memberikan laporan. Baik laporan jumlah 
pasien, tindakan penunjang medis, hasil tindakan 
penunjang medis pendapatan cash perharian, dan 
laporan piutang yang cepat, tepat, valid dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Setelah penulis melihat bahwa penerapan sistem 
billing pasien yang diterapkan di Rumah Sakit PMI Bogor 
menggunakan Fully Integrated Bill System, yaitu billing 
system yang terintegrasi dengan seluruh sistem rumah 
sakit (khususnya yang berkaitan dengan masalah 
keuangan). Pada billing system jenis ini semua proses 
yang menghasilkan charging (berbiaya). Semua proses 
mulai dari pendaftaran, tindakan di poliklinik, 
penunjang, farmasi, dll akan langsung tercatat, bahkan 
back office (finance & accounting) akan memperoleh 
laporan dan data yang bisa dengan mudah dan cepat 
tersaji. 

Tabel 1 memberikan gambaran mengenai sistem 
dan prosedur rawat jalan manual dibandingkan dengan 
menggunakan sistem billing rawat jalan.  

Sistem billing pasien rawat jalan sangat 
membantu guna pencapaian tujuan yang diinginkan 
pihak rumah sakit yaitu berkaitan dengan 
keefektivannya dan kecepatan di dalam operasional 
rawat jalan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
penulis mengenai sistem billing rawat jalan yang 
dikaitkan dengan meningkatkan efektivitas opersional 
rawat jalan khususnya mengenai pelaporan baik 
pendapatan harian maupun laporan piutang harian 
meskipun pada dasarnya rumah sakit PMI belum sepenuh 
nya menggunakan sistem billing rawat jalan dengan 
sebaik mungkin karena data yang dihasilkan sistem 
billing rawat jalan masih kurang akurat dibandingkan 
dengan sistem dan prosedur manual. 

 Dari uraian perbandingan diatas Dalam kegiatan 
operasinya Rumah Sakit PMI Bogor sangat 
memperhatikan prinsip efektifitas yang nantinya dapat 
melayani semua pasien adapun yang dilaksanakan rumah 
sakit PMI Bogor yaitu pemisahan Billing dengan laporan, 
hal ini dimaksudkan untuk dapat lebih cepat 
mendapatkan laporan yang diinginkan dengan cepat, 
tetapi dengan pemisahan ini sering terjadi timbul 
kesalahan-kesalahan terhadap laporan terutama laporan 
piutang kita bisa lihat dari data sebelumnnya telah 
dijelaskan, bisa dilihat jumlah rekapan piutang dengan 
laporan billing sistem. Oleh sebab itu laporan rekapan 
lebih dijadikan sebagai laporan piutang yang dijadikan 
bukti-bukti laporan dibandingkan dengan laporan sistem 
billing rawat jalan. 

Dari proses pelaporan manual dan pemisahan dari 
sistem billing yang ada sering kali terjadi kecurangan-
kecurangan contoh manipulasi data rekap laporan, baik 
secara disengaja maupun tidak disengaja baik 
menguntungkan pihak rumah sakit maupun merugikan 
pihak rumah sakit hal ini disebabkan karena tidak 
adanya kontrol dari pihak keuangan terhadap laporan 
yang di dapat dari data yang ada dilapangan. 

Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari 
pihak manajemen guna lebih meningkatkan kwalitas dan 
kwantitas rumah sakit, juga agar dapat menjamin data 
dan laporan yang diiginkan dapat dipertanggung-
jawabkan. 

Tabel 1. Perbandingan Sistem dan Prosedur dengan 
Sistem Billing rawat jalan RS PMI Bogor 

Perbandingan  
Sistem dan Prosedur dengan Sistem Billing Rawat Jalan  

RS PMI Bogor 
Sistem dan 
Prosedur 
rawat jalan 

- Data yang diinput lebih terperinci 
- Memudahkan pihak yang terlibat di 

dalam pengelolaan Pendapatan dan 
Piutang jika terjadi selisih harga 
atau kesalahan dalam melakukan 
input data. 

- Murah, karena di dalam sistem dan 
prosedur rawat jalan khususnya 
pencatatan laporan piutang dan 
pendapatan cukup dengan 
menginput data ke world atau ke 
Excel. 

Sistem 
Billing rawat 
jalan 

- Dengan sistem billing ini tidak 
memerlukan waktu yang cukup 
lama karena prosesnya otomatis 
dan dan data langsung dapat di 
olah. 

- Lebih cepat dalam penyajian 
laporan pendapatan harian dan 
penyajian Laporan piutang 

- Tingkat kesalahan sangat minim 
karena billing sudah di program 
terlebih dahulu.  

 
 

  
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan penulis, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Rumah Sakit PMI Bogor merupakan sebuah 

organisasi nirlaba yang bergerak di dalam bidang 
kesehatan, kemanusiaan dan pendidikan. 
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2. Sistem dan Prosedur yang diterapkan di PMI sudah 
terstandarisasi oleh pihak Dinkes, mengingat sistem 
dan fasilitas yang dimiliki Rumah sakit PMI Bogor 

3. Rumah Sakit PMI telah menggunakan sistem billing 
dalam melakukan aktivitas operasinya sehingga 
dapat memudahkan dalam proses operasional atau 
kegiatan transaksi rumah sakit. 

4. Sistem billing pasien mempunyai peran penting 
dalam sutau rumah sakit. Melalui system ini pasien 
dan pihak rumah sakit dapat memperoleh 
kelengkapan informasi yang dibutuhkan 

5. Sistem billing yang diterapkan di PMI sudah 
terintegrasi dengan seluruh aktivitas operasional, 
mulai dari pendaftaran, tindakan poliklinik, hasil 
tindakan dll. 

6. Penerapan sistem billing pasien yang diterapkan di 
Rumah Sakit PMI Bogor menggunakan Fully 
Integrated Bill System, yaitu billing system yang 
terintegrasi dengan seluruh sistem rumah sakit 
(khususnya yang berkaitan dengan masalah 
keuangan). 

7. Dalam proses pelaporan pendapatan harian rawat 
jalan Rumah sakit PMI Bogor menggunakan sistem 
billing yang saat ini sedang berjalan, sedangkan 
untuk pelaporan piutang pihak rumah sakit 
menggunakan cara manual meskipun di dalam 
billing system rawat jalan sudah tersedia laporan 
piutang tetapi pada saat ini masih menggunakan 
laporan manual karena laporan pada billing rawat 
jalan slalu tidak sama dengan laporan piutang yang 
sebenarnya. 

8. Dalam pelaporan sistem billing dengan laporan 
manual tidak selalu sama hal ini disebabkan 
adanya: 
- Harga yang cenderung berbeda dengan 

perjanjian kerjasama (IKS) dengan perusahaan 
atau Askes. 

- Untuk tarif diskon pihak user harus merubah 
atau menggrade sendiri. 

- Sering terjadinya program error diantaranya, 
kwitansi yang dihasilkan tidak sesuai dengan 
harga yang di input ketika ada transaksi 

 
Rekomendasi  

Berdasarkan pada analisis data-data yang terdapat 
diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 
1. Untuk mengakses ke program aplikasi billing system 

rawat jalan seharusnya ada pemisahan antara 
password untuk pasien umum dan pasien askes 
sehingga ketika terjadi kesalahan dapat terkendali. 

2. Di dalam pengelolaan piutang perlu adanya 
penataan ulang dengan adanya pemisahan tugas 
dari mulai penerimaan sampai dengan pengklaiman 
untuk menghindari manipulasi data 

3. Untuk mengakses data laporan piutang seharusnya 
pihak pembukuan mendapatkan informasi dari 
billing system sehingga data dapat terkendali, 
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Dalam pelaporan piutang, pihak pembukuan atau 
accounting didalam mendapatkan laporan piutang 
karena laporan billing tidak sama dengan data yang 
dikirim dari petugas lapangan. 

5. Pihak Pembukuan harus berkoordinasi dengan pihak 
SIRS di dalam pelaporan piutang 

6. Untuk pihak SIRS ada beberapa yang perlu 
diperhatikan Diantaranya cetak kelompok kwitansi 
perlu diperbaiki sebab sering terjadi kesalahan di 
dalam tampilan harga sehingga data yang dihasilkan 
akan mengakibatkan selilsih harga. 

7. Khusus pasien Askes Komersial jika ada tindakan 
harus diinput ke dalam sistem billing sehingga tidak 
terjadi kesalahan dan penggelapan di dalam 
laporan. 

8. Diadakannya pelatihan jika terjadi perubahan 
sistem atau harga sehingga pengguna atau user 
tidak terjadi kesalah yang benar-benar merugikan 
rumah sakit. 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

George H. dan Bodnar William S. Hopwood. 2000. 
Accounting Information System. Buku 1. Alih 
Bahasa: Amir Abadi Jusuf dan Rudi M. Tambunan, 
Jakarta. 

Hartadi, Bambang 2001, Sistem Pengendalian Intern 
(dalam hubungannya dengan manajemen dan 
audit) edisi 3, BPFE, Yogyakarta. 

James A. Hall. 2001. Accounting Information System. 
Buku 1. Alih Bahasa: Tim Salemba, Jakarta. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Penerbit: Balai 
Pustaka Jakarta. 

Marshall B. Romney dan Paul John Stenibart, 2006. 
Accounting Information System. Buku2. Alih 
Bahasa: Tim Salemba 4, Jakarta. 

Marshall B. Romney dan Paul John Stenibart, 2006. 
Accounting Information System. Buku1. Alih 
Bahasa: Tim Salemba 4, Jakarta. 

Mulyadi 2001. Sistem Akuntansi. Edisi 3. STIE YKPN, 
Jakarta. 

Mulyadi 2001. Sistem Perencanaan dan Pengendalian 
Manajemen. Edisi 3 penerbit salemba empat, 
Jakarta 

Narko 2002. Sistem Akuntansi. Yayasan Pustaka 
Nusatama. Jakarta 

Nugroho Widjajanto. 2001. Sistem Informasi Akuntasi. 
Erlangga .Jakarta. 

Sukrisno Agoes, 2004, Auditing. Jilid II, Lembaga 
penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 
Jakarta. 

_________,Pedoman Prosedur Pelayanan Rumah Sakit 
PMI Bogor. 

Wilkinson, Joseph W. Sistem Akuntansi dan Infomasi 
yang dialih bahasakan oleh Agus Maulana, 
Binarupa Aksara 1994. 

Zaki Baridwan. 1996. Sistem Akuntansi Penyusunan 
Prosedur dan Metode BPEE, Yogyakarta. 

 

 

 
  



IRIYADI DAN TACHYAN, ENJANG.  
Evaluasi Sistem Billing Pasien Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Operasional Rawat Jalan 

  24   Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 2 Volume 11, Oktober 2009  

 
 
 

 
 

 

 

 

  


