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BAB II 

 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri Surabaya 

 

 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri yang berlokasi Jl. Arief Rachman Hakim 

No.122, Keputih, Sukolilo, Surabaya merupakan instansi kesehatan milik swasta 

yang dipimpin langsung oleh direksi utama yang bernama dr. Herminiati HB, MARS 

tersebut dapat melayani jasa berbagai keperluan ibu dan anak seperti: Persalinan, 

Operasi Kebidanan / Kandungan, Instalasi Farmasi, Radiologi, Laboratorium, 

Senam Hamil & Nifas, Fisioterapi dll.  

Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri mulai beroprasi pada tanggal 9 September 

1999 sesuai dengan akta pendirian tanggal 2 Desember 1995 nomor 24 yang diubah 

dengan akta perubahan tanggal 30 juni 1997 no.325, sebagaimana telah diumumkan 

dalam tambahan nomer 3694 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal

Gambar 2.1 Foto Perusahaan 



4 
 

 
 

April 2005 no.30, Kemudian Diubah dengan pernyataan keputusan rapat 

dengan Akta no.110 tanggal 22 September 2004 dan terakhir diubah dengan 

pernyataan keputusan rapat dengan Akta no. 473 tanggal 25 April 2006 yang dibuat 

oleh Noor Irawati,SH.,Notaris di Surabaya 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri memiliki 162 orang karyawan yang 

terdiri dari: 16 Dokter Spesialis, 56 Perawat dan Bidan, 30 Tenaga Paramedis, 60 

Tenaga Penunjang Medis. Karyawan tersebut terbagi ke dalam beberapa bagian 

yaitu, bagian kasir, bagian teknisi, bagian gudang, bagian apotik, bagian rawat inap, 

bagian rawat jalan dan bagian administrasi 

2.2 Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri 

A. Visi 

Menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak terkemuka di Surabaya melalui 

pemberian pelayanan paripurna di bidang Obstetri, Ginekologi dan anak. 

B. Misi 

Memberikan pelayanan yang bermutu tinggi, menciptakan kondisi kerja yang 

inovatif, transparan dalam perbaikan yang berkelanjutan, Menjadi intensitas 

usaha yang mampu meningkatakan profitabilitas. 

C. Motto 

Kepuasan anda adalah kebahagiaan kami, Jika anda puas sampaikan pada 

teman anda, Jika anda kurang puas maka sampaikan pada kami 

2.3 Struktur Organisasi Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri 

Dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Rumah Sakit Ibu dan 

Anak Putri melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang digambarkan 

pada struktur organisasi di bawah ini 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi 

2.4 Job Deskripsi 

Penjelasan pembagian tugas dan tanggung jawab seluruh department 

berdasarkan struktur organisasi antara lain: 

1. Direktur  

 Memimpin seluruh manajer pada setiap divisi 

 Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi 

 Memimpin rapat umum dalam hal: memastikan pelaksaan tatatertib 

keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara 

tepat  

 Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya 

dengan dunia luar. 
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 Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari 

board dan sub-komite, sehingga  tercapainya keselarasan dan 

efektivitas 

2. Direktur Keuangan Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri 

Bertanggung jawab untuk mengarahkan penanggulanan berbagai 

jenis resiko keuangan (financial risk management) yang dihadapi 

perusahaan, melakukan koordinasi aktifitas di Direktorat Keuangan, 

mengkoordinasi aktifitas sinergi untuk mencapai hasil bisnis yang 

optimal dari pelaksanaan seluruh usaha perusahaan 

3. Direktur Operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri 

 Mengelola seluruh kegiatan operasional pabrik dan managemen 

pasokan. 

 Bertanggung jawab untuk membuat perencanaan produksi, 

pengembangan tenaga kerja, proses perbaikan, 

pengiriman/distribusi, dan kualitas produk hasil produksi. 

 Menganalisis permasalahan pada kegiatan operasi 

Merekomendasikan program atau menyusun SOP baru dalam 

rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi dan hasil produksi. 

 Mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan mesinMelakukan 

pelatihan OJT dalam rangka meningkatkan keterampilan pada 

semua aspek Meningkatkan standar keamanan kegiatan produksi. 

 Memastikan suasana kerja yang positif untuk mendorong kinerja tim 

dan semangat kerja untuk mengembangkan karir karyawan di masa 

depan. 
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 Turut serta dalam penyusunan sasaran dan anggaran perusahaan 

Memantau dan menjaga pengeluaran biaya sesuai dengan anggaran 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

 Menetapkan prioritas dan tujuan kerja sesuai dengan ketentuanTurut 

serta dalam proses persiapan, pengkoordinasian dan perencanaan 

kegiatan produksi perusahaan. 

 

4. TSI (Teknologi Sistem Informasi) 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri memiliki tugas untuk menangani 

teknis dan TI mendukung kebutuhan serta memecahkan masalah 

berdasarkan teknologi informasi dari seluruh staf. 

 

5. Manajer Keuangan 

 Menetapkan struktur keuangan entitas. Yaitu menetapkan 

kebutuhan entitas akan dana untuk sekarang (modal kerja jangka 

pendek) dan masa depan (keperluan investasi jangka panjang) dan 

menetapkan sumber dana yang dapat menutup kebutuhan-

kebutuhan itu secara sehat. Di dalam prinsipnya, kebutuhan dana 

jangka pendek dibiayai oleh sumber jangka pendek, dan kebutuhan 

dana jangka panjang dibiayai dari sumber jangka panjang. 

 Mengalokasikan dana sedemikian agar dapat memperoleh tingkat 

efisiensi atau profitabilitas yang optimal. 

 Mengendalikan keuangan perusahaan dengan mengadakan sistem 

dan prosedur yang dapat mencegah penyimpangan dan mengambil 



8 
 

 
 

langkah perbaikan jika terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaan 

usaha dan memengaruhi struktur keuangan dan alokasi dana. 

 

6. Manajer Umum 

Manajer Umum Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri memiliki tugas 

untuk menangani urusan yang berkaitan dengan rumah tangga yang ada 

di Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri, kebutuhan rumah tangga tersebut 

seperti kebutuhan listrik, air, kontrak dokter, ijin rumah sakit, dsb. 

7. Manajer Pemasaran dan Hubungan Masyarakat (Sar Mas) 

Manajer Sarmas Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri memiliki tugas untuk 

mengawasi dan mengendalikan unit yang dibawah naungan Manajer 

Sarmas yaitu unit Pemasaran dan Humas. 

8. Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) 

 

 Tujuan Organisasional 

Ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber 

daya manusia (MSDM) dalam memberikan kontribusi pada 

pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun secara formal suatu 

departemen sumber daya manusia diciptakan untuk dapat membantu 

para manajer, namun demikian para manajer tetap bertanggung 

jawab terhadap kinerja karyawan. Departemen sumber daya 

manusia membantu para manajer dalam menangani hal-hal yang 

berhubungan dengan sumber daya manusia. 

 Tujuan Fungsional 
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Ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada 

tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya 

manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya 

manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan 

organisasi. 

 Tujuan Sosial 

Ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap 

kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui 

tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. 

Kegagalan organisasi dalam menggunakan sumber dayanya bagi 

keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan. 

 Tujuan Personal 

Ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, 

minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi 

individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus 

dipertimbangkan jika parakaryawan harus dipertahankan, 

dipensiunkan, atau dimotivasi. Jika tujuan personal tidak 

dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun 

dan karyawan dapat meninggalkan organisasi. 

9. Perbendaharaan dan Pajak 

 Memproses/membuat laporan pajak, Daftar Pembayaran Gaji 

karyawan, slip gajiserta mentrasfer ke rekening masing-masing 
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karyawan, agar hak karyawandipenuhi sesuai dengan yang 

ditetapkan dan pada waktunya. 

 Menerima daftar rekapitulasi absensi karyawan, berikut potongan-

potongan gaji dari HRD, untuk memastikan perhitungan gaji 

bulanan dilakukan secara benar dan akurat. 

 Menyiapkan surat perintah transfer ke Bank-Bank Rekening 

karyawan, Jamsostek dan Pajak, agar transfer dapat dilakukan 

dengan tepat. 

 Membuat buku /ledger masing-masing karyawan atas 

pinjaman/panjar yang diambil oleh para karyawan, untuk 

perhitungan gaji yang akurat. 

 Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti potong pajak, 

Laporan pajak (PPN,PPH) dan melaporkan ke Kantor Pajak, agar 

kewajiban pajak perusahaan dapat dipenuhi dengan baik sesuai 

aturan yang berlaku. 

 Membuat laporan Jamsostek, dan melakukan pembayaran, agar hak 

karyawan dapat dipenuhi dengan baik. 

10. Verifikasi dan Penagihan 

Bagian Verifikasi dan Penagihan Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri 

memiliki tugas untuk memverifikasi serta penagihan tiap transaksi yang 

ada pada pihak perusahaan terutama pada pihak perusahaan yang 

memiliki hubungan kerja dengan pihak Rumah Sakit. 

11. Akuntansi dan Anggaran 
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 Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan perusahaan (jurnal 

entry sampai dengan arsip dokumen) untuk menjamin kelancaran, 

keakuratan dan ketertibanadministrasi keuangan perusahaan. 

 Membuat, memeriksa dan mengarsip faktur, nota supplier, laporan 

untuk memastikan hutang/piutang. 

 Membuat, mencetak tagihan dan surat tagihan untuk memastikan 

tagihan terkirim kepada pelanggan dengan benar dan tepat waktu. 

 Menerima, memeriksa tagihan dari vendor dan membuat rekapnya 

untuk memastikan pembayaran tepat . 

 Memeriksa rangkuman kas kecil untuk memastikan penggunaan dan 

ketersediaan kas kecil yang efektif. 

 Memeriksa laporan rekonsiliasi untuk memastikan data terinput 

dengan benar. 

 Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban 

administrasi dan memudahkan penelusuran dokumen. 

 Selisih jumlah barang di gudang dan catatan keuangan. 

 

12. Sekretariat dan Perijinan 

Bagian Sekretariat dan Perijinan Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri 

bertugas untuk menangani masalah yang berkaitan dengan perijinan 

yang ada pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri. Mulai dari perijinan 

karyawan, perijinan untuk melakukan magang dan lain sebagainya 

13. Pemasaran 
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Bagian Pemasaran Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri bertugas untuk 

melakukan kegiatan promosi tentang Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri, 

sehingga RS ini tidak hanya dikenal di daerah Gresik saja, namun 

sampai luar Gresik pun RS ini dikenal oleh masyarakat banyak. 

 

14. Humas 

 Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan 

pengelolaan informasi. 

 Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan 

penyelenggaraan dan pengelolaan dokumentasi. 

 Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan publikasi. 

 Memberikan penerangan kepada publik. 

 Melakukan persuasi kepada publik untuk mengubah sikap dan 

tingkah laku publik. 

 Upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga sesuai 

dengan sikap dan perbuatan masyarakat, atau sebaliknya 

 

15. Administrasi Personalia 

 Absensi karyawan pada perusahaan. 

 Membuat angaran gaji(mengarah absensi, lembur, bolos, 

cuti dll) 

 Mengajukan ke kepala personalia(payroll yang dibuat) yang 

diteruskan ke bag kepala perusahaan 

 Membagi/memberi gaji (payroll) ke karyawan 

  


