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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Pada dasarnya Rumah Sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat 

menyelenggarakan upaya kesehatan dengan membandingkan atau 

memberdayakan berbagai kesatuan personal, terlatih dan terdidik.Untuk 

menghadapi dan menangani masalah medik untuk memulihkan dan 

memelihara kesehatan yang baik (Siregar, 2004). 

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan 

derajat kesehatan bagi masyarakat.Sarana kesehatan berfungsi melakukan 

upaya dasar, kesehatan rujukan/kesehatan penunjang.Upaya kesehatan 

diselenggarakan dengan pendekatan, pemeliharaan, peningkatan, pencegahan, 

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang diselenggarakan 

secara menyeluruh. 

Rumah Sakit juga memiliki tugas yang pada umumnya menyediakan 

keperluan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan yang menurunkan 

keputusan Menteri Kesehatanno: 983/menkes/SK/XI/1992. Tugas umum 

Rumah sakit adalah melakukan upaya kesehatan secara berbasis, berdaya 

guna yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan 

dan pencegahan. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung 

keberhasilan suatu perusahan atau instansi untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Oleh karena itu, upaya penciptaan kondisi kerja yang baik dengan 

memberikan perlakuan yang adil kepada karyawan dan dapat meningkatkan 

produktivitas kerja. karyawan yang akan berpengaruh langsung pada knerja 

suatu perusahaan atau instansi tersebut. Salah satu masalah yang sangat erat 

kaitanya dengan tenaga kerja adalah masalah kepegawaian, khususnya 

penggajihan. masalah ini memerlukan perhatian dan penaganan tersendiri 

mengingat hal ini menyangkut manusia sebagai sumber daya dalam 
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menjalankan kegiatan oprasional dalam perusahaan atau instansi, untuk itu 

diperlukan suatu prosedur penggajian yang memiliki seluruh tahap 

pemrosesan penggajian dan pelaporan kepegawaian. penyusunan prosedur itu 

sebaiknya menyesuaikan dengan bentuk struktur organisasi yang ada. 

Prosedur yang sesuai akan menghasilkan suatu sistem yang memadai dan 

akan menambah semangat kerja karyawan karena adanya struktur gaji yang 

adil, meningkatkan motivasi dan prestasi karyawan yang menyebabkan 

adanya hubungan yang baik antara kariyawan dan pemberi kerja.  

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa prosedur penggajian 

merupakan salah satu unsur pendukungyang telah ditetapkan. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk mengetahui prosedur pembayaran gaji yang dilakukan 

oleh instansi atau perusahaan. penulis memilih RSUD Banyumas sebagai 

tempat kerja praktek dan penulis memilih judul "PROSEDUR PENGGAJIAN 

PEGAWAI NEGRI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM BANYUMAS".  

 

1. 2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja 

1. Tujuan Praktek Kerja 

a.  Untuk mengetahui keadaan tempat kerja praktek serta mengetahui 

secara langsung sebagaimana sistem administrasi pengeluaran kas 

pada Rumah Sakit Umum Banyumas.  

b.  Untuk memantapkan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh 

diruang kuliah serta penerapanya 

2. Manfaat Praktek Kerja 

a.  Untuk melengkapi persyaratan Studi program diploma IIIFakultas 

Ekonomi Univesitas Muhamadiyah Purwokerto. 

b.  Sebagai bahan pertimbangan antara teori-teori yang sudah diberikan 

di ruang kuliah dengan praktek sebenarnya yang dilakukan oleh 

instansi atau perusahaan tempat kerja praktek. 
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1. 3 Prosedur Pelaksanaan Praktek Kerja 

Jadwal kegiatan praktek: 

a.  Tempat : Rumah Sakit Umum Banyumas.  

b.  Bagian :Administrasi keuangan 

c.  Waktu : Ditentukan sendiri 

NO KETERANGAN MINGGU I MINGGU II MINGGU III 
HARI S S R K J S S S R K J S S S R K J S 

1.  Tahap Persiapan                   
 a.  Mengajukan judul X X                 

b.  Mengurus 
Perizinan pada 
RSUD Banyumas 

  X X               

c.  Memperkenalkan 
diri pada RSUD 
Banyumas 

    X -             

2.  Tahap Pelaksanaan                   
 a.  Orientasi pada 

RSUD Banyumas 
      X            

b.  Mempelajari 
Prosedur kerja 
RSUD Banyumas 

      X            

c.  Mempelajari Tugas 
dan Fungsi pada 
pelayanan medis 
RSUD Banyumas 

       X           

d.  Mempelajari 
Prosedur 
Penggajian pada 
RSUD Banyumas 

        X X         

 e.  Mengarsip dan 
Menginput data-
data Penggajiahan 
pada RSUD 
Banyumas.  

          X X X X     

f.  Mencatat dan 
Mengarsip data -
data Karyawan 
RSUD Banyumaas 

              X X   

g.  Mengumpulkan dan 
Mewawancarai 
karywan RSUD 
Banyumas 

                X X 
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1. 4  Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data, metode yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

Yaitu data yang dapat diperoleh dari sumber asli yaitu Rumah 

Sakit Umum Banyumas.Data primer dapat diperoleh melalui 

a.  Metode Interview 

Yaitu mengadakan pengamatan dengan beberapa karyawan Rumah 

Sakit dan memberikan beberapa pertanyaan yang menyinggung 

tentang kerja praktek. 

b.  Metode Observasi 

Yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung aktivitas yang 

dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Banyumas 

2. Data Sekunder 

Yaitu data tambahan yang mendukung dalam penyusunan laporan 

kerja praktek.Data sekunder dapat diperoleh melalui: 

a. Dokumentasi 

Memperoleh data dari Rumah Sakit Umum Banyumas dengan cara 

melihat arsip yang disimpan disuatu media yang terdiri dari 

kumpulan karakter dan didokumentasikan.  

b. Studi Pustaka 

Menggunakan buku-buku yang ada di dalam lingkungan Praktek 

Kerja Lingkungan (PKL) yang berhubungan dengan laporan yang 

ditulis. 
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