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BAB IV 

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1.   SEJARAH SINGKAT RUMAH SAKIT HIDAYAH SUKOHARJO 

 Menurut M Fanani, Rumah Hidayah didirikan tanggal 30 Maret 

1975 dan dibangun diatas tanah seluas 625m2 dan luas bangunan sekitar 

400m2. Rumah Sakit yang beralamat di Krajan lor Rt 03 Rw 06 Mancasan 

Baki Sukoharjo ini pada mulanya dibangun sangat sederhana, yaitu 2 kamar 

inap 2 ruang praktek dokter dan 1 ruang administrasi. Kemudian mengingat 

banyaknya pasien serta daya tarik masyarakat sekitar untuk berobat ke 

Rumah Sakit tersebut akhirnya pada tahun 2007 pihak manajemen/pemilik 

melakukan renovasi bangunan dan diperluas diatas tanah seluas 4200m2 

dengan luas bangunan 2500m2. Rumah sakit dengan tipe “Pelayanan Medik 

Dasar” ini sekarang telah mempunyai 15 kamar inap dan 5 ruang praktek 

dokter, 1 ruang administrasi dan kasir, 1 ruang perawat, 1 ruang manajemen, 

1 ruang ugd, 1 ruang Aula Pertemuan dan 1 Ruang Poli Umum. 

 Rumah sakit milik swasta ini, yang dikepalai oleh seorang Direktur 

dan seorang dokter umum sebagai pengung jawab, selalu memperhatikan 

dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat pada 

umumnya, hal ini tampak jelas dengan tesedianya bagunan dan tenaga medis 

yang telah disiapkan oleh pihak manajemen rumah sakit. Rumah sakit 

Hidayah memiliki tenaga kerja medis sebanyak 23 orang antara lain : 

Perawat, Bidan dan Tenaga Administrasi serta mempunyai 6 dokter praktek. 
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4.2. VISI, MISI, TUJUAN DAN TUGAS RS. HIDAYAH SUKOHARJO 

4.2.1. Visi 

♦ Menjadikan Rumah sakit Hidayah Sukharjo sebagai pusat 

pelayanan kesehatan yang profesional dan diminati masyarakat 

demi terwujudnya masyarakat sehat. 

4.2.2. Misi 

♦ Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang bermutu, merata dan 

terjangkau 

♦ Peningkatan profesionalisme tenaga kerja dalam pelayanan 

kesehatan 

♦ Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan sehingga 

terpelihara perilaku hidup sehat dan lingkungan sehat 

4.2.3. Tujuan 

 Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum 

secara optimal serta mengutamakan penyembuhan dan pemulihan. 

4.2.4. Tugas 

 Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dengan 

mengoptimalkan penyembuhan serta pemulihan yang dilaksanakan 

secara serasi, terpadu dengan peningkatan upaya kesehatan dan 

pencegahan penyakit. 

 

4.3. STRUKTUR ORGANISASI 

 Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan dapat 

menjalankan tugasnya dengan lancar, Rumah Sakit Hidayah Sukoharjo 
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mempunyai organisasi yang jelas sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran 

dalam menjalankan tugas atau pekerjaan. 

 Adapun pengertian organisasi adalah sekelompok orang yang 

bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur organisasi Rumah 

Sakit Hidayah Sukoharjo sebagai berikut. 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI  RS. HIDAYAH SUKOHARJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Hidayah Sukoharjo 
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Tugas masing-masing bagian adalah : 

Manager 

Tugas dari seorang manager adalah memimpin, mengawasi dan 

mengkoordinasi  tugas-tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perudang-

undangan yang berlaku, mengevaluasi dan memantau kegiatan rumah sakit 

yang dilaksanakan oleh stap pembantu dan pelaksana yang berada 

dibawahnya agar efektif dan efisien serta bertanggung jawab secara 

menyeluruh baik kedalam maupun keluar. 

Koordinator Apotek dan Laboratorium 

Tugas dari Kooordinator Apotek dan Laboratorium adalah melakukan 

pengawasan koordinasi bagian apotek dan laboratorium yang selanjutnya 

ditetapkan oleh manager. 

Koordinator Keuangan dan Rekam Medis 

Tugas dari Koordinator dan Rekam Medis adalah melakukan pengawasan 

koordinasi bagian keuangan, radiology, fisioterapi yang selanjutnya 

ditetapkan oleh manager. 

Koordinator Umum 

Tugas dari Koordinator Umum adalah melakukan pengawasan koordinasi 

bagian cleaning service, gizi administrasi yang selanjutnya tetapkan oleh 

manager. 

Koordinator Rawat Jalan dan Rawat Inap 

Tugas dari  Koordinator Rawat Jalan dan Rawat Inap adalah melakukan 

pengawasan koordinasi bagian rawat jalan dan rawat inap yang selanjutnya 

ditetapkan oleh manager. 
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Koordinator Keperawatan 

Tugas dari Koordinator Keperawatan adalah melakukan pengawasan 

koordinasi perawat dan bidan yang selanjutnya ditetapkan oleh manager. 

Keuangan 

Tugas dari bagian keuangan adalah melaksanakan pengolahan keuangan 

rumah sakit serta mengawasi, memberikan petunjuk arahan terhadap 

pelaksana tugas bawahan. 

Cleaning Service 

Tugas dari bagian cleaning service adalah melaksanakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kebersihan yang rumah sakit meliputi kebersihan 

lantai, kamar mandi, taman dan sebagainya. 

Administrasi 

Tugas dari administrasi adalah mencatat dan melayani administrasi yang 

berhubungan dengan pasien, pembayaran pasien dan membuat laporan-

laporan yang berkaitan dengan rawat inap. 

Gizi 

Tugas dari bagian gizi adalah melayani gizi pada pasien selama dirawat 

dirumah sakit  serta merencanakan, menyelenggarakan dan mengawasi 

pelayanan gizi dirumah sakit. 

Rontgen 

Tugas dari bagian rontgen adalah untuk memeriksa bagian organ bagian 

dalam pasien apabila terdapat penyakit yang tidak dapat dilihat dengan mata 

telanjang 

. 
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Laboratorium 

Tugas dari bagian Laboatorium adalah melaksanakan kegiatan laboratorium 

guna keperluan diagnosa penyakit yang diderita pasien. 

Fisioterapi 

Tugas dari bagian Fisioterapi adalah memberikan terapi fisik kepada pasien 

sebagai tindak lanjut sebagai proses penyembuhan pasien. 

Bidan 

Tugas dari seorang Bidan adalah menangani dalam bidang kebidanan yaitu 

mulai pasien yang akan melakukan proses persalinan dan tindak lanjut 

berikutnya. 

Perawat 

Tugas dari seorang Perawat adalah membantu dokter dalam memberikan 

perawatan kepada pasien selama dirumah sakit.  

       

4.4. SARANA DAN PELAYANAN RUMAH SAKIT HIDAYAH 

SUKOHARJO 

4.4.1. SARANA DAN FASILITAS 

 Sebagai instansi yang ingin berkembang, Rumah Sakit 

Hidayah Sukoharjo melengkapi berbagai fasilitas baik bagi 

karyawan rumah sakit itu sendiri maupun pasiennya. Hal ini 

dilakukan sebagai pemicu kinerja perusahaan dalam usaha 

memberi pelayanan yang terbaik bagi konsumennya. 

Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain : 

1. Tempat Parkir Kendaraan 
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2. Ruang Tunggu 

3. Kamar Mandi 

4. Mushola 

5. Peralatan Medis 

6. Gudang Obat 

7. Laboratorium 

8. Kamar Perawat Jaga 

9. Kamar pasien sebanyak 15 ruang dengan fasilitas tiap kamar : 

♦ 1 tempat tidur dan kasur 

♦ 1 almari 

♦ 2 kursi pengunjung 

♦ 1 lampu 

10. Alat-alat Komunikasi berupa : 

♦ Telepon 

♦ 1 unit mobil ambulance 

♦ 1 unit mobil operasional 

♦ 5 unit Sepeda Motor 

 

4.4.2. PELAYANAN RUMAH SAKIT HIDAYAH SUKOHARJO 

 Dalam kurun waktu yaitu sejak berdirinya Rumah Sakit 

Hidayah Sukoharjo yang pertama kalinya sampai dengan saat ini, 

Rumah Sakit Hidayah Sukoharjo menunjukkan kinerja pelayanan 

yang baik walaupun tidak ada pada seluruh layanan. Ada beberapa 

aspek mengalami peningkatan yang terus menerus dan bertahap. 
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Adapun produk layanan Rumah Sakit Hidayah Sukoharjo yaitu : 

1. Pelayanan UGD (24 jam) 

2. Pelayanan Rawat Jalan 

a. Klinik Umum 

b. Klinik Gigi dan Mulut 

c. Klinik Konsultasi Gizi 

3. Pelayanan Kamar Bersalin 

4. Pelayanan Ruang Operasi 

5. Pelayanan Rawat Inap 

6. Pelayanan Medical Chek-Up 

7. Pelayanan Penunjang Medik 

a. Instansi Laboratorium 

b. Instansi Gizi 

 

4.5. ATURAN KERJA 

 Agar dalam melakukan pelayanan kesehatan atau kegiatan Rumah 

Sakit dapat berjalan lancar, maka Rumah Sakit Hidayah Sukoharjo memiliki 

aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pasien, penunggu pasien maupun 

pegawai Rumah Sakit. 

4.5.1. Jam Kerja 

 Didalam mempekerjakan karyawannya Rumah Sakit 

Hidayah Sukoharjo selalu berusaha menjaga kesehatan karyawannya, 

dengan memberikan waktu istirahat yang cukup yang berguna untuk 

memulihkan tenaganya. 
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  Dalam 1 (satu) hari Rumah Sakit Hidayah Sukoharjo 

mempunyai 3 shift jam kerja yang lamanya masing-masing shift 

adalah 8 jam kerja, jadi para karyawannya dapat bergantian shift 

kerja.  

� Karyawan Shift-I masuk pukul 06.00 WIB dan pulang pukul 

14.00 WIB 

� Karyawan Shift-II masuk pukul 14.00 WIB dan pulang pukul 

22.00 WIB 

� Karyawan Shift-III masuk pukul 22.00 WIB dan pulang pukul 

06.00 WIB 

Selain itu juga memiliki fasilitas-fasilitas yang menunjang adanya 

pelayanan kesehatan yaitu UGD yang buka selama 24 jam. 

4.5.2. Tata Tertib Rumah Sakit 

a. Untuk Ketenangan, Ketentraman, Keamanan dan Kenyamanan. 

Taatilah jam berkunjung : 

Siang : 11.00 – 12.00 WIB 

Sore : 16.00 – 18.00 

b. Tidak boleh merokok didalam ruang pasien 

c. Tidak boleh gaduh/ramai didalam lingkungan rawat inap 

d. Penunggu tidak boleh lebih dari 2 orang tiap pasien 

e. Anak dibawah usia 10 tahun dilarang berkunjung 

f. Tidak boleh membawa perlengkapan tidur seperti kasur, bantal, 

guling dan lain-lain 

g. Tidak boleh memasukkan sampah ke dalam WC/kloset 
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h. Agar membuang sampah/puntung rokok pada tempat yang 

disediakan 

i. Sebaiknya penunggu tidak membawa perhiasan, barang berharga 

dan senjata tajam supaya dititipkan kepada Petugas. 

j. Kecuali Petugas, masuk ruangan alas kaki harap dilepas. 

 

4.6. ATURAN BISNIS 

4.6.1. Rawat Inap 

a. Pendaftaran 

� Pasien menyerahkan kartu identitas pasien seperti KTP, SIM 

atau identitas lain. 

� Mengisi formulir pendaftaran pasien di bagian Administrasi 

b. Apotik 

� Apotik mencatat setiap hari obat yang dipakai oleh pasien 

sampai pasien sembuh, lalu menjumlahnya ketika pasien 

sembuh dan data pemakaian obat diserahkan ke bagian 

administrasi. 

c. Dokter 

� Tiap 1 pasien hanya ditangani oleh 1 dokter saja, sehingga 

tidak memungkinkan terjadinya 2 visite dokter/lebih. 

� Menulis resep obat untuk pasien selama dirawat  di Rumah 

sakit dan resep obat untuk pasien untuk rawat jalan. 
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d. Perawat 

� Jasa perawat tidak dihitung berdasarkan banyaknya perawat 

yang merawat pasien, tetapi jasa perawat dihitung per hari. 

e. Mutasi kamar 

� Penghitungan biaya kamar didasarkan pada berapa lama 

pasien berada di Kelas sebelumnya ditambah lama pasien 

berada di Kelas yang sekarang. 

� Biaya kamar  =  Lama inap Kelas A(… hari) x tarif 

 Lama inap Kelas B(… hari) x tarif   + 

                                     Total………. 

f. Rujukan 

� Apabila pasien tidak kunjung sembuh dan tim medis 

menyatakan tidak mampu lagi menangani penyakit yang 

diderita pasien karena alasan medis ataupun peralatan, maka 

pihak Rumah Sakit akan merujuk pasien ke Rumah Sakit 

yang dianggap lebih mampu. 

� Disamping itu, pasien yang dirujuk akan dikenakan biaya 

panggunaan ambulans, dengan ketentuan : 

� Biaya perawat pendamping sebesar Rp 25.000,- 

� Jarak 0 sampai dengan 10 km sebesar Rp 70.000,- 

� Lebih dari 10 km, ditambah biaya per km sebesar Rp 

5.000,- 

g. Setelah beberapa hari pasien dinyatakan sehat dan diperbolehkan 

pulang, pasien berkewajiban membayar biaya rawat inap ke 

bagian administrasi. 
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Adapun perincian pembayaran rawat inap tersebut adalah  

sebagai berikut : 

♦ Biaya pendaftaran, sebesar Rp 20.000,- 

♦ Biaya visite / konsultasi dokter Rp 30.000 

♦ Biaya tindakan oleh perawat Rp 10.000  

♦ Biaya kamar 

Tabel 1. Data dan fasilitas kamar Rumah Sakit Hidayah 

Sukoharjo per 1 Desember 2008 
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♦ Biaya Obat 

Tabel 2. Data obat Rumah Sakit Hidayah Sukoharjo  

per 1 Desember 2008 
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4.6.2. Rawat Jalan 

a. Pendaftaran 

� Pasien mengisi formulir pendaftaran untuk membuat Kartu 

Periksa/Pasien dibagian administrasi lalu menyerahkan kembali ke 

bagian administrasi serta menunjukkan kartu identitas pasien 

seperti KTP, SIM atau identitas lain. 

b. Apotik 

� Apotik mencatat resep obat dan menyerahkan data obat yang 

dipakai oleh pasien rawat jalan ke administrasi. 

c. Dokter 

� Memeriksa pasien dan menulis resep obat untuk pasien   

d. Setelah selesai konsultasi dan pemeriksaan, pasien berkewajiban 

membayar biaya rawat jalan ke bagian administrasi. Adapun 

perinciannya sebagai berikut : 

� Biaya pendaftaran, sebesar Rp 20.000,- 

� Biaya obat, dapat dilihat pada Tabel 2. 

� Biaya tindakan oleh perawat Rp 10.000 

� Biaya Pemeriksaan/konsultasi dokter Rp 30.000 
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4.7. STUDI KASUS 

4.7.1. Rawat Inap 

a. Pasien sembuh 

 Pada tanggal 10 Agustus 2009, Rumah Sakit Hidayah 

Sukoharjo menerima seorang pasien yang harus dirawat inap karena 

penyakit yang dideritanya, yaitu demam membutuhkan perawatan 

khusus. Pasien tersebut bernama Budi, berumur 30 tahun, beralamat di 

Baki, menginap selama 3 hari yaitu dari tanggal 10-13 Agustus 2009. 

Total biaya pasien rawat inap tersebut ditentukan berdasarkan biaya 

kamar rawat inap (Kelas II/A Rp 50.000/hari), ditambah lagi biaya 

pendaftaran pasien Rp 20.000, ditambah biaya jasa keperawatan Rp 

10.000 per hari, jasa visite dokter Rp 30.000 per hari, biaya obat total 

Rp 135.000, biaya tindakan total Rp 155.000. 

Adapun rincian biayanya yaitu : 

Nama : Budi No. Reg : RM0100275 
Umur : 30 tahun Inap : tgl 10-13 Agt 2009 
Alamat : Baki Kelas : II/A 
 

Tabel 3. Data Rincian Biaya Rawat Inap ( Pasien Sembuh ) 

JENIS BIAYA TANGGAL NO. BUKTI KETERANGAN TARIF @

BIAYA KAMAR 10/08/2009 KM091201001 Melati 2a 50.000,00

B. VISITE/PERIKSA 10/08/2009 DK091201001 Iman Budiarto, dr Sp S 30.000,00

B. PENDAFTARAN 10/08/2009 REG091210001 Pendaftaran 20.000,00

B. TINDAKAN 10/08/2009 TI-001 Pengambilan benda asing dihidung 75.000,00

TI-002 Pasang Cateter 5.000,00

BIAYA OBAT 10/08/2009 TO-001 Amoxicilin 500mg tb kf 2000,00

11/08/2009 TO-002 Chlorpeniramin 4mg inf 500,00

13/08/2009 TO-004 Ciprofloxacin 500mg tb 5.000,00

JASA 10/08/2009 REG091210001 Keperawatan 10.000,00

12/08/2009 TO-003 Paracetamol 500mg tb 1000,00

JUMLAH

150.000,00

90.000,00

20.000,00

150.000,00

5.000,00

20.000,00

5000,00

100.000,00

30.000,00

10.000,00

QTT

3

3

1

2

1

10

10

20

3

10

TOTAL BIAYA :  580.000,000  ( LIMA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH )  
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b. Pasien pindah kamar/mutasi 

 Pada tanggal 10 Agustus 2009, Rumah Sakit Hidayah 

Sukoharjo menerima seorang pasien yang harus dirawat inap karena 

penyakit Astma yang dideritanya, membutuhkan perawatan khusus. 

Pasien tersebut bernama Ari, berumur 27 tahun, beralamat di Baki, 

menginap selama 4 hari yaitu dari tanggal 10-14 Agustus 2009. 

Selama 2 hari pertama pasien dirawat di kamar kelas II/A dan 2 hari 

berikutnya pasien dirawat di kamar kelas I/A. Maka perhitungan biaya: 

Biaya kamar rawat inap (Kelas II/A Rp 50.000/hari dan Kelas I/A Rp 

75.000/hari), ditambah lagi biaya pendaftaran pasien Rp 20.000, 

ditambah biaya jasa keperawatan Rp 10.000 per hari, jasa visite dokter 

Rp 30.000 per hari, biaya obat total Rp 135.000, biaya tindakan total 

Rp 155.000. 

 Adapun rincian biayanya yaitu : 

 Nama : Ari No. Reg : RM0100277 
 Umur : 27 tahun Inap : tgl 10-14 Agt 2009 
 Alamat : Baki  

 
Tabel 4. Data Rincian Biaya Rawat Inap ( Mutasi ) 
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c. Pasien dirujuk 

 Pada tanggal 10 Agustus 2009, Rumah Sakit Hidayah 

Sukoharjo menerima seorang pasien yang harus dirawat inap karena 

kecelakaan/luka bakar yang serius dan membutuhkan perawatan 

khusus. Pasien tersebut bernama Ade, berumur 17 tahun, beralamat di 

Baki.  

 Karena luka pasien terlalu parah dan keterbatasan peralatan 

medis, maka setelah pasien menginap selama 3 hari yaitu dari tanggal 

10-13 Agustus 2009, dokter memutuskan pasien untuk dirujuk ke 

RSUD Sukoharjo. Total biaya pasien rawat inap tersebut ditentukan 

berdasarkan biaya kamar rawat inap (Kelas II/A Rp 50.000/hari), 

ditambah lagi biaya pendaftaran pasien Rp 20.000, ditambah biaya jasa 

keperawatan Rp 10.000 per hari, jasa visite dokter Rp 30.000 per hari, 

biaya obat total Rp 135.000, biaya tindakan total Rp 155.000, 

ditambah jasa ambulans Rp 70.000 untuk jarak 0 - 10 km dan lebih 

dari 10 km, biaya per km ditambah Rp 5.000 

� Jarak yang ditempuh ke RSUD Sukoharjo sejauh 19 km 

� Jadi, total biaya untuk ambulans yaitu : 

 jarak 0 – 10 km  Rp 70.000 

 jarak 11 – 19 km   Rp 45.000   + 

  biaya ambulans Rp 115.000 
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Adapun rincian biayanya yaitu : 

Nama : Ade No. Reg : RM0100279 
Umur : 17 tahun Inap : tgl 10-12 Agt 2009 
Alamat : Baki Kelas : II/A 
 

Tabel 5. Data Rincian Biaya Rawat Inap ( Dirujuk ke RSUD Sukoharjo ) 
JENIS BIAYA TANGGAL NO. BUKTI KETERANGAN TARIF @

BIAYA KAMAR 10/08/2009 KM091201001 Melati 2a 50.000,00

B. VISITE/PERIKSA 10/08/2009 DK091201001 Iman Budiarto, dr Sp S 30.000,00

B. PENDAFTARAN 10/08/2009 REG091210001 Pendaftaran 20.000,00

B. TINDAKAN 10/08/2009 TI-001 Pengambilan benda asing dihidung 75.000,00

TI-002 Pasang Cateter 5.000,00

BIAYA OBAT 10/08/2009 TO-001 Amoxicilin 500mg tb kf 2000,00

11/08/2009 TO-002 Chlorpeniramin 4mg inf 500,00

13/08/2009 TO-004 Ciprofloxacin 500mg tb 5.000,00

JASA 10/08/2009 REG091210001 Keperawatan 10.000,00

12/08/2009 TO-003 Paracetamol 500mg tb 1000,00

JUMLAH

150.000,00

90.000,00

20.000,00

150.000,00

5.000,00

20.000,00

5000,00

100.000,00

30.000,00

10.000,00

QTT

3

3

1

2

1

10

10

20

3

10

TOTAL BIAYA :  695.000,000  ( ENAM RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

BIAYA RUJUKAN 13/08/2009 TR-001 RSUD Sukoharjo 115.000,0019

 

 

4.7.2. Rawat Jalan 

  Pada tanggal 10 Agustus 2009, Rs. Hidayah Sukoharjo 

menerima seorang pasien rawat jalan karena penyakit yang dideritanya 

tidak membutuhkan perawatan khusus dan cukup dirawat dirumah 

saja. Pasien tersebut bernama Pepi, berumur 19 tahun, beralamat di 

Baki. Total biaya adalah: Biaya pendaftaran pasien Rp 20.000, jasa 

periksa/konsultasi Rp 30.000, biaya obat total Rp 135.000, biaya 

tindakan total Rp 75.000, biaya jasa keperawatan Rp 10.000. 

Adapun rincian biayanya yaitu : 

Nama : Pepi No. Reg : RM0100281 

 Umur : 19 tahun Tgl. Masuk : 10 Agt 2009  

 Alamat : Baki  
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Tabel 6. Data Rincian Biaya Rawat Jalan 

 


