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ABSTRACT

At Kristen Mojowarno Hospital (KMH), a preliminary survey was held to validate data based on patient’s complaints 
on billing error (5% staff made calculation error) and the time consuming of transaction processing systems (>100 
minutes above expectation). The purpose of this research is to formulate recommendations for the transaction processing 
systems at KMH by improving inpatient’s transaction process through system approach and analysis. This is an 
observational research carried out cross-sectional. The sample was taken from the inpatient unit, supporting unit, and 
finance department; while sample from staff was a total sampling. These samples were divided to two clusters i.e. 74 
staff and 127 transaction forms. Variables to be analyzed were human resources, policies, inpatient’s transaction form, 
communication pathway, system activities consisted of input and process. Analysis was done descriptively presented in 
frequency distribution tables. The research results showed: 1) 46% of inpatient staff was new recruits; time awareness 
and how-to-process transaction was limited; staff attitude and motivation was lacking: 2) 86.5% of staff had never 
attended any socialization; no policies on transaction processing system; no Standard Operating Procedures; 3) the 
tariff book was incomplete, some items were irrelevant, and no standard transaction forms; 4) there was a repetition in 
pharmaceutical pathway; 5) input from transaction data was 3.9% incomplete; 6) transaction data collecting and recording 
was not appropriate, 40% took a longer time (more than 60 minutes) due to long-awaited pharmacy bills (90%). 
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PENDAHULUAN

Di era sekarang ini persaingan di bidang usaha 
perumahsakitan semakin tinggi. Rumah sakit yang ingin 
berkembang dan ingin terus bertahan serta mampu 
memenangkan persaingan, dituntut mampu bersifat 
dinamis dalam mengikuti perubahan lingkungan serta 
harus mampu memberikan pelayanan kesehatan prima 
dengan tetap memperhatikan nilai serta etika dalam 
pelayanan. Sebagian tugas yang berat bagi rumah sakit 
adalah harus mampu menjawab kebutuhan dan harapan 
pelanggan yang terus meningkat, mampu memberikan 
pelayanan kesehatan prima dan bermutu. Menurut Austin 
(2008) mutu pelayanan harus terus ditingkatkan sebagai 
salah satu keunggulan bersaing, tidak hanya mutu 
pelayanan klinik saja tetapi juga manajemen terutama 
administrasi keuangan. Oleh karena itu sistem keuangan 
akuntansi di rumah sakit, seharusnya akurat dan tepat.

Rumah Sakit Kristen Mojowarno (RSKM) merupakan 
rumah sakit swasta di wilayah Kabupaten Jombang. 
Kenyataan yang ditemukan di pelayanan pembayaran 
rawat inap di RSKM belum sesuai dengan yang 
diharapkan pelanggan baik oleh pelanggan internal 
maupun pelanggan eksternal, khususnya pasien rawat 
inap. Sistem pemrosesan transaksi rawat inap di RSKM 
masih menggunakan sistem manual. Berawal dari adanya 

keluhan pelanggan tentang adanya kesalahan hitung 
dan lamanya waktu pemrosesan transaksi rawat inap, 
maka dilakukan survei awal terhadap 79 pasien rawat 
inap RSKM pada periode 16–23 Agustus 2010. Dari hasil 
survei awal, didapatkan kesalahan hitung pembayaran 
(kurang bayar) rawat inap RSKM sebesar 5% dan lamanya 
waktu pembayaran rawat inap 100 menit lebih lama dari 
harapan pasien.

Sistem pemrosesan transaksi rawat inap dapat 
dipandang sebagai suatu sistem informasi yang menerima 
data transaksi penjualan sebagai input dan memproses 
data transaksi menjadi produk informasi sebagai outputnya. 
Menurut O’ Brien (2005:34) suatu sistem pasti terdiri atas 
beberapa komponen penyusun sistem dan aktivitas 
sistem dan demi menjamin kualitas informasi, diperlukan 
pengendalian terhadap komponen sistem dan juga 
aktivitas sistem secara menyeluruh.

Menurut Winarno (2006) bentuk sistem informasi 
yang paling sederhana adalah sistem pemrosesan 
transaksi (SPT). Komponen dalam SPT antara lain 
sumber daya manusia, kebijakan, perangkat pemroses 
(komputer dan penunjang komputer), dokumen dan 
alur komunikasi serta data produk penjualan. Menurut 
pendapat Tiffin dan MC Cormick (1979), faktor sumber 
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daya manusia (SDM) yang dapat memengaruhi kinerja 
meliputi masa kerja, pendidikan, pengertian, sikap dan 
motivasi. Motivasi akan memengaruhi produktivitas kerja 
(Hendry A, 2009). Menurut Herzberg dalam Robins (1996), 
motivasi terdiri atas dua faktor, motivator (intrinsik) dan 
hygiene (ekstrinsik).

Kebijakan terutama SPO dapat mendukung 
ketepatan waktu dan kelengkapan informasi dalam 
penerapan sistem informasi manajemen (SIM). Tentang 
keberadaan komputer, menurut penelitian Batjun, 
Kusnanto dan Nugroho (2000), keberadaan komputer 
tidak mendukung pencapaian hasil kerja yang baik, bila 
tidak didukung kerja SDM yang optimal. Hall (2007) 
berpendapat bahwa, pada sistem manual, keberadaan 
dokumen atau formulir digunakan untuk menangkap dan 
memformulasikan data transaksi yang diperlukan. Dan 
pada sistem manual, sangat memungkinkan dokumen 
yang mengalir mengomunikasikan data, mengikuti alur 
komunikasi menghubungkan satu unit dengan unit lain. 
Data transaksi ini menjadi input dan diproses sehingga 
menghasilkan informasi berupa tagihan rawat inap. 
Seharusnya lengkap, relevan dan bebas dari kesalahan.

Analisis komponen terdiri atas 1) SDM; 2) kebijakan; 
3) dokumen; 4) alur komunikasi; 5) input; 6) proses. 
Berdasarkan teori tentang pengendalian sistem oleh 
O’Brien (2005) dan teori tentang SPT oleh Winarno (2006), 
maka penelitian ini bertujuan menganalisis beberapa 
komponen sistem dan aktivitas sistem yaitu input dan 
prosesnya serta menyusun rekomendasi perbaikan sistem 
pemrosesan transaksi rawat inap di RSKM. 

METODE PENELITIAN

Rancang bangun penelitian bersifat deskriptif 
dengan melakukan survei cross sectional, dilakukan di 
RSKM dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data. Terdapat dua jenis populasi yaitu petugas sebanyak 
74 orang petugas pelaksana SPT Rawat Inap, dan populasi 
lain adalah dokumen atau formulir transaksi sebanyak 
250 dokumen. Sampel petugas diambil seluruhnya dari 
populasi, 74 orang yang terbagi dalam 3 unit sampel. 
Rawat inap 46 orang, Instalasi Penunjang 21 orang dan 7 
orang di bagian keuangan dan kasir. Sedangkan sampel 
dokumen sebanyak 127 dokumen diambil selama 23 hari 
kerja secara random sampling. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu kuesioner yang telah teruji 
validitas dan reliabilitasnya dan check list. Pengolahan 
data hasil survei menggunakan program SPSS 17,0 sesuai 
kebutuhan analisis data. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen Sumber Daya Manusia 

Dari 74 petugas SPT Rawat Inap yang berada di unit 
sampel yaitu sebagian besar ada di ruang rawat inap yaitu 
62%, 28% berada di Instalasi penunjang dan 9% bagian 
keuangan dan kasir. Dari ketiga unit sampel, petugas 

ruang rawat inap yang masa kerjanya baru paling banyak 
yaitu 46%. Ketentuan bagian keperawatan, bahwa jumlah 
tenaga baru maksimal 40% dari jumlah perawat dengan 
tujuan menjamin adanya pendampingan bagi petugas 
baru dalam setiap jadwal (shift) jaga. 

Rekrutmen atau penarikan karyawan baru dalam 
suatu organisasi adalah wajar, menunjukkan ciri dinamisasi 
organisasi. Namun demi menjaga keselarasan tujuan 
rekrutmen, yaitu meningkatkan kinerja organisasi, mutlak 
diperlukan pengelolaan proses rekrutmen, seleksi dan 
orientasi yang baik. Proses orientasi sangat diperlukan 
sebagai sarana pengenalan dan penyelarasan perilaku 
kerja supaya selaras dengan yang diinginkan oleh 
manajemen. Orientasi terdiri dari dua tahap, induksi 
(pengenalan hal-hal umum) dan sosialisasi lebih pada 
penguasaan keahlian dan kemampuan kerja dan perilaku 
yang tepat (Sahati, 2008). 

Sulistyani dan Rosidah (2009) mengemukakan 
pendapat bahwa penarikan sejumlah karyawan baru 
yang mempunyai tujuan supaya organisasi dapat eksis, 
seharusnya diikuti dengan proses orientasi yaitu sosialisasi 
atau proses penyampaian informasi dan pengetahuan 
baik tentang kepegawaian, organisasi maupun harapan-
harapan untuk mencapai kinerja tertentu, yang diharapkan 
oleh perusahaan. Termasuk didalamnya adalah pelatihan 
tentang hal-hal teknis pekerjaan yang akan dilakukan oleh 
karyawan baru. 

Pendidikan petugas SPT Rawat Inap RSKM sudah 
sesuai dengan pola ketenagaan RSKM. Sebagian 
besar 70,3% setingkat Diploma sesuai bidang masing-
masing. Walaupun 16,2% setingkat SMU, hal ini sudah 
sesuai dengan beban tugasnya yaitu sebagai pelaksana 
administrasi di kasir, keuangan dan instalasi penunjang.

Menurut Wahyuni (2001), bahwa semakin tinggi 

Tabel 1.

Pengertian Petugas tentang Proses Pembayaran Rawat 
inap RSKM 2011

Parameter Pengertian
Penilaian

Benar Salah

Pentingnya proses pembayaran 
bagi rumah sakit

72
97,3%

2
2,7%

Alasan pentingnya proses 
pembayaran 

66
89,2%

8
10,8%

Proses pembayaran berpengaruh 
pada mutu pelayanan RS

72
97,3%

2
2,7%

Syarat terpenting dalam proses 
pembayaran

71
95,9%

3
4,1%

Waktu yang paling tepat 
memproses pembayaran

33
44,6%

41
55,4%

Sarana yang tepat memproses 
pembayaran

38
51,4%

36
48,6%

Cara yang tepat memproses 
pembayaran

22
29,7%

52
70,3%
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tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah 
menerima informasi sehingga akan semakin banyak 
pula pengetahuan yang dimiliki. Berdasarkan pendapat 
Wahyuni (2001) dapat diprediksi bahwa dengan adanya 
tingkat pendidikan petugas SPT Rawat Inap yang sudah 
sesuai, maka proses sosialisasi dan pelatihan akan 
berjalan dengan mudah karena komunikasi dan transfer 
informasi berlangsung dengan baik. Demikian pula 
kegiatan sosialisasi akan memberi dampak yang baik 
karena pada dasarnya pendidikan para petugas sudah 
memadai. 

Pengertian petugas sudah sangat baik terutama 
tentang pentingnya SPT bagi rumah sakit serta mengerti 
alasannya. Demikian juga petugas mengerti tentang 
pengaruh SPT terhadap mutu pelayanan dan syarat 
penting dalam pembayaran. Hal ini dapat dilihat dari 
persentase jawaban benar yang lebih tinggi dari 76%. 
Pengertian petugas sudah baik dalam hal pemakaian 
sarana yang tepat 51,4%. Tetapi pengertian petugas masih 
kurang, terutama cara dan waktu yang tepat memproses 
pembayaran (SPT) rawat inap karena jawaban benar 
hanya di bawah 50%. Tingginya persentase jawaban salah 
untuk cara yang tepat dalam memproses pembayaran 
mencapai 70,3% dan waktu yang tepat dalam memproses 
pembayaran 55,4%. 

Kurangnya pengertian petugas tentang cara dan 
waktu yang tepat memproses transaksi, bila diteliti lebih 
dalam berdasarkan tempat tugasnya, bahwa kurangnya 
pengertian petugas terdapat di semua tempat dan paling 
tinggi di ruang rawat inap.

Notoatmojo (1989) bahwa pelatihan adalah salah 
satu bentuk proses pendidikan sehingga sasaran 
didik akan memperoleh sesuatu untuk meningkatkan 
pengetahuan dan mengembangkan kemampuan dan 
keterampilannya. On The Job Training (OJT) merupakan 
program pelatihan yang diberikan kepada petugas yang 
pelaksanaannya dilakukan bersamaan ketika petugas 
bekerja melakukan tugas. Kegiatan ini sangat penting 
dalam memelihara kemampuan petugas sehingga penting 
untuk dilakukan secara berlaka dan terintegrasi (Pulley 
citasi 5 Juni 2011).

Bila RSKM ingin meningkatkan pengertian serta 

keterampilan petugas, OJT merupakan cara yang 
efektif. Setelah kebijakan disusun, dilakukan sosialisasi 
dan dilanjutkan dengan OJT di tempat tugas masing-
masing.

Sikap petugas 93,2% baik, sedang 6,8% masih 
kurang baik. Dan sikap petugas yang kurang baik berada 
di ruang rawat inap. 

Standar nilai sikap yang diinginkan oleh manajemen 
RSKM untuk sikap minimal 4. Maka dapat dijelaskan 
bahwa petugas bersikap positif dalam hal patuh pada 
peraturan dan bersedia bekerja sesuai protap. Tetapi masih 
kurang bersikap positif bila rumah sakit memanfaatkan 
kemampuannya, kesulitan dalam SPT, jam kerja tambahan, 
adanya beban tugas tambahan dan pemanfaatan waktu 
kerja secara optimal.

Pengertian menurut Robins (1996) merupakan 
segmen opini atau pandangan mengenai sesuatu objek 
tertentu. Dari segmen opini akan tercipta segmen emosi 
atau disebut sikap. Dan selanjutnya pengertian dan sikap 
akan bersama-sama menentukan perilaku. Sikap positif 
akan meningkatkan perilaku kerja yang baik. Oleh karena 
itu untuk membentuk sikap yang baik dan mendukung, 
diperlukan dasar pengertian yang baik. Dasar pengertian 
yang baik dapat diciptakan oleh organisasi melalui tata 
kelola manajemen yang baik. Pada akhirnya RSKM perlu 
menata dan mengelola manajemen serta menetapkan 
kebijakan SPT rawat inap termasuk penyusunan SPO 
dan sosialisasi. Dengan adanya SPO dan sosialisasi 
diharapkan akan dapat membentuk sikap dan perilaku 
yang baik.

Tabel 3 menerangkan tentang faktor intrinsik 
dengan parameter yang menjadi dorongan bekerja bagi 
petugas. Standar yang dikehendaki manajemen, motivasi 
petugas baik atau nilai 4. Jika standar ini digunakan 
untuk menilai masing-masing parameter, maka pada 
faktor intrinsik hanya orientasi terhadap tugas yang 
menjadi motivator. Sedangkan parameter yang lain yaitu 
kemajuan, pertumbuhan atau inovasi, tanggung jawab 
dan pengakuan, masih kurang menjadi motivator bagi 
petugas dalam bekerja.

Tabel 4.

Tabel 2.

Sikap Petugas SPT Rawat Inap RSKM 

Kesediaan petugas Rata-rata nilai

Mematuhi peraturan 4,3

Kerja sesuai protap 4,4

Pemanfaatan kemampuan petugas 3,9

Kesulitan memproses transaksi 3,6

Adanya jam kerja tambahan 3,3

Beban tugas tambahan 3,2

Pemanfaatan waktu kerja secara 
optimal

3,8

Tabel 3.

Motivasi Petugas SPT Rawat Inap RSKM

Pengaruh faktor intrinsik 
terhadap dorongan bekerja

Skor Rata-rata

Orientasi tugas 239 4,2

Kemajuan 230 3,3

Pertumbuhan atau inovasi 240 3,4

Tanggung jawab 245 3,4

Pengakuan 223 3

Jumlah 1177 4
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Motivasi Petugas SPT Rawat Inap

Pengaruh faktor ekstrinsik 
terhadap dorongan bekerja

Skor Rata-rata

Pimpinan 187 2,5

Gaji 206 3,8

Evaluasi kerja 264 3,7

Kondisi kerja 239 3,9

Hubungan dengan rekan kerja 210 4,3

Jumlah 1106 4

Pada faktor ekstrinsik, hubungan dengan rekan kerja 
menjadi faktor hygiene. Artinya hubungan dengan rekan 
kerja dapat meniadakan ketidakpuasan atau memberikan 
ketenteraman. Sedangkan manajer, gaji, evaluasi kerja 
dan kondisi kerja kurang menjadi faktor hygiene bagi 
petugas.

Berdasarkan pandangan Hasibuan (2009), temuan 
tentang motivasi ini dapat dimaknai dua hal, yaitu motivasi 
dilihat dari segi aktif atau dinamis dan motivasi dilihat dari 
segi pasif atau statis. Dari segi aktif, motivasi ini sebagai 
suatu usaha positif yang menggerakkan, mengarahkan 
petugas untuk mencapai tujuan. Tetapi sebaliknya motivasi 
segi pasif, motivasi tampak sebagai kebutuhan sekaligus 
perangsang untuk dapat menggerakkan, mengarahkan 
petugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sudut 
pandang organisasi melihat motivasi karyawan dari segi 
pasif (statis). Memandang motivasi sebagai perangsang 
untuk mengerahkan karyawannya bergerak mencapai 
tujuan.

Komponen Kebijakan

Pada komponen kebijakan, tidak ditemukan 
dokumen prosedur secara tertulis. Dari wawancara 
lebih jauh kepada petugas, sebagian besar prosedur 
dan pengelolaan yang mengatur tentang pelaksanaan 
kerja, hanya disampaikan dalam bentuk lisan. Hasil 
observasi, tidak ditemukan dokumen standar prosedur 
operasional (SPO) tentang pencatatan, pengumpulan 
dokumen, pemrosesan data dan penyimpanan informasi, 
secara tertulis. Data tentang kegiatan sosialisasi, dari 
74 orang petugas SPT, sebagian besar 86,5% merasa 
tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi, yang secara 
khusus menjelaskan tentang pemrosesan transaksi rawat 
inap, sedangkan sisanya 13,5% merasa pernah. Dari 64 
petugas yang merasa tidak pernah mengikuti sosialisasi, 
melakukan tugasnya paling banyak dengan cara melihat 
teman 54,7%, informasi dari atasan sambil langsung 
bekerja 37,5% dan dari melihat kebiasaan 7,8%.

Pendapat Subagyo (2009) SPO adalah pedoman 
tertulis yang memuat standarisasi langkah-langkah 
operasional logis yang digunakan menuntaskan suatu 
tugas dengan cepat, tepat waktu dan tepat biaya. Tujuan 
SPO adalah menjaga konsistensi kerja, menghindari 
kesalahan, duplikasi kerja dan ketidakefisienan mengenai 

apa yang dikerjakan oleh petugas. Manajemen RSKM 
seharusnya menyusun kebijakan dan menyediakan SPO 
bagi SPT rawat inap. Secara normatif SPO pemrosesan 
transaksi rawat inap, sangat diperlukan dan harus ada 
di masing-masing unit yang memproses transaksi yaitu 
ruang rawat inap, bagian penunjang dan juga bagian 
keuangan.

Komponen Dokumen 

Pada komponen dokumen, buku tarif kurang 
lengkap dan relevan serta formulir transaksi tidak standar. 
Perbaikan dokumen ini sesuai pendapat Winarno (2006), 
bahwa keberadaan dokumen sangat penting yaitu dapat 
memperlancar dan meningkatkan kualitas sistem terutama 
pada sistem manual. Dapat diartikan bahwa dokumen 
adalah sebagai sarana merekam setiap transaksi yang 
terjadi dalam sistem.

Komponen Alur komunikasi

Komponen alur komunikasi, kelemahan alur pada 
sistem ini adalah masih ada pengulangan alur di Instalasi 
Farmasi. Pendapat Winarno (2006) alur sangat menentukan 
aliran atau berjalannya data dari satu unit menuju ke unit 
lain. Kelemahan sistem manual, aliran ini hanya satu 
arah, artinya tidak bisa tersebar secara bersama, karena 
dokumen atau formulir data hanya satu.

Komponen Input dan Proses

Input data transaksi yang masuk ke bagian 
keuangan 3,9% tidak lengkap. Sedangkan pada proses, 
kegiatan pencatatan transaksi di ruang rawat inap dan 
Instalasi Bedah Sentral, tidak dilakukan secara langsung. 
Pengumpulan data transaksi di semua ruang rawat 
inap, tidak diurutkan atau disusun rapi sesuai tanggal 
transaksi. 

Dari 127 dokumen yang diproses, didapatkan data 
rata-rata waktu yang dibutuhkan memproses data transaksi 
sampai menjadi kuitansi tagihan adalah 66,5 menit. Jika 
waktu yang diharapkan pasien untuk proses pembayaran 
paling lama 60 menit, artinya proses pembayaran masih 
lebih lama atau belum memenuhi harapan pasien. Jika 
dikategorikan berdasarkan total waktu proses, maka 60% 
proses sudah sesuai. Akan tetapi ada 40% proses masih 
termasuk lama. Dari 40% proses yang masih lama, 90% 
disebabkan menunggu biaya obat, sisanya 6% karena 
data alkes dan tindakan belum lengkap dan 4% karena 
biaya operasi belum tertulis. 

Temuan dari hasil analisis data dibahas dalam Focus 
Group Discussion (FGD) antara lain 1) Banyaknya jumlah 
petugas baru di rawat inap yang belum berpengalaman; 
2) Sikap petugas rawat inap kurang mendukung dalam 
hal pemanfaatan kemampuan petugas, adanya kesulitan 
dalam memproses pembayaran; adanya lembur; adanya 
beban tugas tambahan dan pemanfaatan waktu kerja 
secara optimal; 3) motivasi petugas di ruang rawat inap 
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dan bagian penunjang kurang dalam hal keinginan 
untuk maju, pertumbuhan (inovasi), tanggung jawab dan 
pengakuan; 4) tidak ada kebijakan dan tidak ada SPO 
tentang pemrosesan transaksi dan sosialisasi belum 
terstruktur; 5) format formulir transaksi tidak standar, cara 
mengisi tidak konsisten dan ukuran kertas tidak sama; 6) 
buku tarif kurang relevan; 7) pengulangan alur di Instalasi 
Farmasi; 8) input data tidak lengkap; 9) pencatatan 
transaksi yang tidak langsung; 10) pengumpulan data 
transaksi tidak sesuai tanggal transaksi; 11) penghitungan 
biaya di Instalasi Farmasi lama.

Sedangkan solusi yang didapat dari FGD yang 
dilakukan bersama para manajer dan petugas pelaksana 
SPT Rawat Inap antara lain 1) banyaknya petugas 
baru yang belum berpengalaman, seharusnya dilatih 
dahulu sebelum dilepas di tempat tugas dan melakukan 
pekerjaannya; 2) meningkatkan pengertian petugas 
dengan cara membangun komunikasi dan sosialisasi 
kepada petugas; 3) meningkatkan motivasi petugas 
dengan cara meningkatkan reward bagi petugas yang 
inovatif; 4) ada kebijakan yang jelas, ada SPO, ada 
sosialisasi dan pelatihan bagi petugas baru, adanya 
sosialisasi pada setiap perubahan yang terjadi pada 
sistem pemrosesan transaksi; 5) perbaikan format 
transaksi; 6) perbaikan buku tarif, struktur tarif harus jelas 
dan lengkap; 7) membangun sistem yang terinterasi dan 
on line sehingga informasi perubahan bisa langsung ke 
semua bagian; 8) perubahan alur sehingga tidak berulang 
di Instalasi Farmasi.

SIMPULAN

Dari analisis data dan pembahasan FGD, maka 
disusun rekomendasi perbaikan antara lain menyusun 
kebijakan tentang sistem pemrosesan transaksi dan 
membuat SPO. Dalam kebijakan juga menata alur 
pemrosesan transaksi sehingga lebih efektif dengan tetap 
memperhatikan aspek kemudahan dan kecepatan agar 
tidak terjadi kesalahan dan menyita waktu pelayanan 
keperawatan. Termasuk didalamnya membuat kebijakan 
pengelolaan informasi, terutama apabila ada perubahan 
tariff. Memisahkan pelayanan penghitungan obat rawat 
inap dengan rawat jalan di Instalasi Farmasi. Memperbaiki 
buku tarif yang kurang lengkap dengan memuat semua 
jenis penggolongan operasi. Melakukan standarisasi dan 
penyederhanaan format formulir transaksi. Format tersebut 
memuat jenis pelayanan dan tarifnya serta dibuat per hari. 
Formulir transaksi harian tersebut direkap setiap dua hari 
untuk mempercepat proses ketika pasien akan pulang. 
Melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang SPT Rawat 
Inap untuk meningkatkan pengertian dan sikap petugas 
dalam memproses transaksi. Meningkatkan motivasi 
petugas untuk lebih berprestasi dan berinovasi. Memberi 
tanggung jawab dan kepercayaan kepada petugas. 
Memberi reward atas keberhasilan kerja petugas.

SARAN

Selain memperbaiki komponen seperti pada 
rekomendasi penelitian ini, maka akan semakin baik bila 
mengaplikasikan sistem stand alone. Sistem stand alone 
menyediakan program pelayanan secara computerized di 
tiap unit pelayanan, tetapi berdiri sendiri. Artinya program 
komputer di satu unit tidak terhubung dengan komputer 
unit lain. Sistem semacam ini memungkinkan bagi setiap 
unit dapat mencetak dokumen biaya transaksi secara 
langsung. Saran bagi pihak manajemen RSKM yang 
berikutnya, adalah mengembangkan sistem pemrosesan 
transaksi rawat inap secara manual menjadi sistem 
computerized yang terintegrasi dan on line. Dengan 
sistem computerized diharapkan akan dapat mempercepat 
proses dan informasi yang dihasilkan lebih akurat. Saran 
bagi peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan penelitian 
pada komponen yang belum diteliti yaitu perangkat 
pemroses yang terdiri dari hardware dan software yang 
sesuai dengan kebutuhan sistem pemrosesan transaksi 
rawat inap.
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