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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada RSUD 

Arifin Achmad Provinsi Riau dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang  

Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, dengan adanya pelayanan 

kesehatan yang disediakan baik oleh pihak pemerintahan maupun pihak 

swasta sangat bermanfaat bagi seluruh kalangan  masyarakat. Pada dasarnya 

msyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, oleh sebab itu untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya pada bidang kesehatan. 

Adanya Jaminan Kesehatan Nasional ini bertujuan untuk menekan 

pembiayaan kesehatan bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, terutama bagi masyarakat golongan menengah kebawah atau 

masyarakat kurang mampu. 

BPJS Kesehatan dan RSUD Arifin Achmad terus berusaha 

mengembangkan dan mensosialisasikan akan pentingnya jaminan kesehatan 

kepada seluruh masyarakat. Upaya yang dilakukan tersebut tidak lain karena 

untuk Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, 

pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui 

sistem kerja yang efektif dan efisien. Selain itu juga bertujuan untuk 

menyelenggarakan fungsi pelayanan dengan baik. 

Sistem akuntansi pengajuan klaim BPJS Kesehatan merupakan suatu 

proses pengklaiman yang dilaporkan dalam bentuk tabel pengajuan klaim 
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BPJS Kesehatan dan dicatat dalam bentuk jurnal dengan memasukkan akun 

Piutang BPJS pada debet dan Pendapatan retribusi-LO pada kredit. Sedangkan 

sistem akuntansi pembayaran klaim BPJS Kesehatan merupakan suatu proses 

perealisasian atas pengajuan klaim yang dilaporkan dalam bentuk tabel dan 

dicatat dalam bentuk jurnal dengan memasukan akun Kas di Bendahara 

Penerimaan pada debet dan akun Piutang BPJS pada kredit.   

 

B. SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian, maka akhir dari Tugas Akhir ini adalah 

beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan dan 

mempertahankan sistem pelayanan serta sitem administrasi dalam proses 

pengajuan dan pembayaran klaim BPJS Kesehatan pada RSUD Arifin 

Achmad Provinsi Riau. Adapun saran tersebut sebagai berikut : 

1. Sebaiknya lebih ditingkatkan kembali kerja sama antara petugas terkait 

untuk meningkatkan mutu pelayanan yang baik lagi; 

2. Sebaiknya persyaratan klaim lebih efisien dan tidak kumulatif; 

3. Pihak RSUD Arifin Achmad dan BPJS Kesehatan sebaiknya lebih 

menigkatkan kembali terkait sosialisasi dan edukasi tentang proses 

pengajuan klaim kepada peserta BPJS Kesehatan, sesuai dengan 

persyaratan dan prosedur yang berlaku dan ketatapan pemerintah.   

 

 


