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“Perancangan Software Interface Sistem Manajemen Kas Berbasis Database

Management System Dengan Menggunakan Microsoft SQL Server 2000 dan

Bahasa Pemrograman Visual Basic 6.0 (Kasus Pada Rumah Sakit Yasmin)

Disusun Oleh:

Rochvita Widyaningtyas

Dosen Pembimbing:

Didied P. Affandy, SE., MBA., Ak

Abstrak

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) digunakan untuk memproses data dan
transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam menjalankan
operasional bisnis. Informasi yang baik dapat dihasilkan dengan menggunakan
Database Management System (DBMS) berdasarkan prinsip pengendalian
internal. Saat ini, rumah sakit Yasmin terutama di sistem manajemen kas, masih
belum menerapkan  DBMS, sehingga diperlukan suatu rancangan sistem
manajemen kas berbasis DBMS dalam pengelolaan data.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan menggunakan single
case study. Sehingga penelitian ini menjelaskan kondisi kasus yang akan diteliti,
mengevaluasinya serta memberikan saran terhadap permasalahan yang ada.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan sistem
manajemen kas yaitu sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas di departemen
administrasi, keuangan, dan akuntansi rumah sakit Yasmin. Setelah itu,
melakukan analisa terhadap prosedur manajemen kas kecil, manajemen kas besar,
dan manajemen kas bank hingga informasi yang dihasilkan dan merancang
software akuntansi sistem manajemen kas. Proses perancangan software akuntansi
sistem manajemen kas selalu berdasarkan pada pengendalian internal, yaitu
pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, sistem manajemen kas rumah sakit Yasmin
masih memiliki beberapa kelemahan pada pengendalian internal rumah sakit.
Kelemahan tersebut dapat diperbaiki dengan adanya prosedur, kebijakan
manajemen, kebijakan akuntansi, dan penggunaan software akuntansi sistem
manajemen kas yang berbasis DBMS dan berdasarkan pengendalian internal yang
kuat. Sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk
pengambilan keputusan serta membawa perbaikan untuk operasional bisnis rumah
sakit Yasmin.

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Manajemen Kas, Database
Management Systems (DBMS), Software Akuntansi Sistem
Manajemen Kas
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The Designing of Software Interface for Cash Management System Based on

Database Management System Using Database Microsoft SQL Server 2000

and Programming Language Visual Basic 6.0

(Case Study at the Yasmin Hospital)

Compiled By:

Rochvita Widyaningtyas

Lecturer Counsellor:

Didied P. Affandy, SE., MBA., Ak

Abstract

Accounting Information System (AIS) is use to processing data and
transactions to get a quality information to run the operational business. A quality
information can be produced by Database Management System (DBMS) based on
internal control principle Nowadays, Yasmin hospital especially in cash
management system, doesn’t use DBMS, so it need a cash management system
design based on DBMS to managing data

This research type is descriptive research and using single case study. So,
this research will explain the existing case condition, evaluate it and then give
alternative solution for the problem. The aim of this research is to evaluate how
the implementation of the cash management system (revenue cycle and
expenditure cycle) in Yasmin hospital. After that, evaluate the management of
petty cash, cash on hand, and cash bank until information that produced by it and
create a cash management accounting software The process of designing
accounting cash management accounting software always based on internal
control, both general control and application control.

Based on the result of evaluation, cash management system in Yasmin
hospital has several internal control weaknesses. The weaknesses need to fixed by
creating procedure, management policy, accounting policy, and using
management system accounting software based on DBMS and strong internal
control. With the result, it can be producing  a quality information for decision
making and better business operational in Yasmin hospital.

Key Words : Accounting Information System, Cash Management System,
Database Management Systems (DBMS), Cash Management
System Accounting Software.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

 Informasi merupakan salah satu sumber daya yang harus dimiliki oleh

perusahaan. Informasi mengenai aktivitas perusahaan yang tercermin  dalam

laporan keuangan  digunakan oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal

perusahaan. Informasi itu merupakan informasi akuntansi. Menurut Bodnar dan

Hopwood (2006: 4), kebutuhan informasi pengguna eksternal bervariasi. Terdapat

juga perbedaan kebutuhan informasi dan tuntutan akan informasi pada berbagai

level manajerial dalam suatu organisasi. Sistem informasi akuntansi meringkas

dan menyaring data yang berguna untuk para pengambil keputusan. Pada

pemrosesan data, sistem informasi akuntansi mempengaruhi keputusan organisasi.

Sistem akuntansi internal memberikan hasil yang signifikan terhadap

keputusan yang diambil oleh masing- masing pihak di perusahaan. Pemrosesan

data dalam sistem akuntansi harus dilakukan secara efisien namun tetap efektif

dalam mencapai tujuan dan target yang direncanakan. User memerlukan bantuan

hardware maupun software yang mendukung aktivitas pengolahan data. Salah

satu unsur yang paling menunjang adalah adanya pengolahan database yang baik.

Gelinas et al (2005) mengungkapkan bahwa Database Management Systems

(DBMS) adalah suatu rangkaian program yang didesain untuk memudahkan tugas

dalam membuat (creating), mengakses (accessing) dan mengelola data (managing

data).
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Pada business event processing, pendekatan database (database aproach)

adalah bentuk pengelolahan yang lebih efektif dan efisien sebab pendekatan ini

akan menekan biaya penyimpanan data, mempersingkat waktu serta

menghilangkan redudansi data dengan pemanfaatan perangkat lunak (software)

DBMS. Menurut Gelinas et al (2005), pendekatan database lebih menekankan

adanya integrasi data dan program aplikasi. Setiap data business event

dikumpulkan pada suatu database tabel relasi yang berisi masing-masing file

sehingga beragam aplikasi dapat mengakses basis data tersebut. Perkembangan

teknologi informasi memberikan keuntungan dalam pengembangan perangkat

lunak DBMS yang digunakan. Software DBMS yang berkembang juga memiliki

fleksibilitas yang tinggi sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan

yang dikehendaki oleh entitas.

Rumah sakit melakukan berbagai aktivitas di dalam operasional bisnis

mereka, mulai dari aktivitas penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian,

penjualan, penggajian, serta pelaporan keuangan. Dalam operasional bisnis inilah

pihak manajemen rumah sakit berusaha untuk mengelola keuangan sebaik

mungkin agar mampu mempertahankan eksistensinya di masyarakat selain

memberikan pelayanan jasa terbaik bagi masyarakat. rumah sakit telah banyak

yang meningkatkan skala usahanya dengan memberikan pelayanan pendukung,

seperti jasa apotik, laboratorium, radiologi, dan kafe. Timbulnya perluasan usaha

yang berbasis kas tersebut menyebabkan struktur usaha rumah sakit menjadi

semakin kompleks. Arus uang yang semakin tinggi menyebabkan perlunya

manajemen keuangan terutama manajemen kas di dalam rumah sakit. Menurut
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Cushing (1982: 638), manajemen keuangan mencakup keputusan-keputusan yang

berhubungan dengan perolehan dan penggunaan sumber-sumber keuangan

(financing) di dalam suatu organisasi.

Dengan adanya kondisi demikian diperlukan pengorganisasian rumah sakit

yang baik serta suatu sistem informasi akuntansi yang dapat diandalkan dalam

menyediakan informasi-informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen. Untuk

memenuhi kebutuhan informasi tersebut diperlukan penyusunan suatu sistem

informasi akuntansi yang baik, yaitu sistem informasi yang dapat menghasilkan

informasi yang tidak hanya dapat digunakan oleh pihak manajemen, namun juga

dapat digunakan oleh pihak eksternal, seperti kreditur, investor, pemerintah, dan

sebagainya. Sistem dan prosedur yang dapat berjalan dengan baik dan tepat akan

menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Untuk memenuhi

harapan tersebut, diperlukan suatu analisis dan evaluasi secara periodik yang

diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi adanya penyelewengan yang

ada pada sistem dan prosedur tersebut.

Oleh karena itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk menyusun suatu

desai sistem yang tertuang dalam penelitian yang berjudul: “PERANCANGAN

SOFTWARE INTERFACE SISTEM MANAJEMEN KAS BERBASIS

DATABASE MANAGEMENT SYSTEM DENGAN MENGGUNAKAN

MICROSOFT SQL SERVER 2000 DAN BAHASA PEMROGRAMAN

VISUAL BASIC  6.0 (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Yasmin)”
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1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang

penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi sistem manajemen kas yang ada di Rumah Sakit

Yasmin saat ini?

2. Bagaimana usulan desain sistem manajemen kas yang sesuai bagi

Rumah Sakit Yasmin?

3. Bagaimana rancangan software yang dapat mendukung sistem

manajemen kas pada Rumah Sakit Yasmin?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini

adalah:

1. Mengevaluasi sistem manajemen kas yang ada di Rumah Sakit Yasmin

saat ini.

2. Mengajukan usulan desain sistem manajemen kas yang sesuai bagi

Rumah Sakit Yasmin.

3. Menyusun rancangan software yang dapat mendukung sistem

manajemen kas pada Rumah Sakit Yasmin.
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat :

a. Bagi peneliti

1. Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengaplikasikan

secara langsung ilmu yang didapat selama masa perkuliahan

terutama yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi dan

manajemen serta analisis sistem informasi akuntansi berbasis

komputer.

2. Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan

kemampuan berkomunikasi dan bekerja secara team work.

b. Bagi Rumah Sakit Yasmin

1. Mendapat masukan dan pertimbangan untuk memperbaiki sistem

yang telah ada terutama yang berkaitan dengan sistem manajemen

kas.

2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen kas dengan

menggunakan dukungan software komputer yang lebih mudah

pemakaiannya dan menghasilkan laporan yang lebih mudah dan

cepat.

c. Bagi peneliti lain

1. Memperluas wawasan dengan cara memperoleh gambaran tentang

bagaimana proses evaluasi terhadap suatu sistem informasi

akuntansi yang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang

analis sistem.
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2. Mendorong pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung atau

berhubungan dengan masalah yang ada, yang nantinya akan

menjadi pedoman dalam pemecahan masalah.

BAB III    : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan lokasi penelitian, jenis penelitian, fokus

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data,

metode analisis data, dan perancangan sistem informasi

berbasis komputer.

BAB IV    : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil pengumpulan, penyajian, dan

analisis data, mengenai masalah yang dialami rumah sakit

termasuk usulan desain sistem informasi manajemen kas

yang sesuai dengan tinjauan pustaka.
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BAB V : PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh dalam

penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang

diberikan dalam rangka memperbaiki kekurangan dan harapan

pada periode berikutnya.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Sistem Informasi Akuntansi Rumah Sakit

2.1.1 Tinjauan Tentang Sistem Informasi Rumah Sakit

Rachmat (2004: 34) mengungkapkan bahwa selama ini sistem informasi

manajemen kesehatan telah berhasil dikembangkan. Sistem tersebut mencakup

antara lain Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), Sistem Informasi

Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

(SIMKA), Sistem Survailans Penyakit Menular, Sistem Survailans Penyakit Tidak

Menular serta Sistem Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional

(JPPKN). Dengan berlakunya asas desentralisasi berbagai sistem informasi ini

perlu ditinjau dan ditata ulang. Proses perencanaan sistem melibatkan analisa

lingkungan dalam organisasi.

Menurut Sabarguna (2006: 2) keadaan lingkungan rumah sakit meliputi

perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya menusia. Keadaan yang

termasuk dalam faktor perangkat lunak antara lain struktur organisasi, sistem

pemasaran, sistem keuangan, sistem kepegawaian, dan sistem informasi.

2.1.1.1 Definisi sistem

Menurut Mulyadi (2001: 2), sistem pada dasarnya adalah sekelompok

unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama
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unutk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi tersebut dapat dirinci lebih lanjut

mengenai definisi sistem, yaitu:

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur.

2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan.

3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem

(berorientasi tujuan).

4. Suatu sistem merupakan bagian lain dari sistem yang lebih besar (merupakan

suatu kesatuan dengan bagian yang lain).

2.1.1.2 Definisi informasi

Stair (1992: 4-5) menjelaskan bagaimana proses merubah data menjadi

informasi, yaitu

Gambar 2.1 Perubahan data menjadi informasi

Data merupakan kumpulan fakta- fakta. Menyimpan berbagai tipe fakta- fakta

tersebut dalam suatu laporan merupakan hal yang penting bagi sebagian besar

organisasi. Ketika fakta-fakta tersebut terorganisir dalam suatu bentuk yang

memberikan makna, maka hal itu merupakan informasi. Informasi sendiri

didefinisikan sebagai merupakan kumpulan fakta yang terorganisir sehingga

mereka memiliki nilai tambah dibanding dibanding nilai dari fakta itu sendiri

sebelumnya.
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Informasi merupakan salah satu sumber daya yang diperlukan oleh

perusahaan. Bodnar et al. (2006: 3) mendefinisikan informasi sebagai suatu data

yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan.

2.1.1.3 Definisi Sistem Informasi

Bodnar dan Hopwood (2000: 4) mengungkapkan  bahwa istilah sistem

informasi menganjurkan penggunaan teknologi komputer di dalam orgnisasi

untuk menyajikan informasi kepada pemakai. Sistem informasi “berbasis

komputer” merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang

dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat.

2.1.1.4 Manfaat Sistem Informasi

Stair (1992:24) menyebutkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh

organisasi bisnis jika menggunakan sistem informasi:

1. Lebih aman.

2. Pelayanan lebih baik.

3. Keuntungan kompetitif.

4. Memperkecil jumlah error.

5. Keakuratan yang lebih baik.

6. Kualitas produk lebih tinggi.

7. Meningkatkan perhatian terhadap kesehatan.

8. Meningkatkan komunikasi.

9. Meningkatkan efisiensi.
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10. Meningkatkan produktivitas.

11. Efisiensi kegiatan administrasi.

12. Kesempatan lebih banyak.

13. Mengurangi beban tenaga kerja.

14. Mengurangi biaya.

15. Meningkatkan pembuatan keputusan keuangan.

16. Meningkatkan pengendalian operasi.

17. Meningkatkan pengambilan keputusan manajerial.

2.1.1.5 Perspektif Sistem Informasi

Menurut Stair (1992: 316- 333), terdapat tiga perspektif sistem informasi, yaitu:

1. Sistem Pemrosesan Transaksi (Transaction Processing System- TPS)

TPS mengorganisir sekumpulan orang, prosedur, database dan peralatan untuk

melaporkan transaksi bisnis secara lengkap.

2. Sistem Informasi Manajemen (Management Information System- MIS)

MIS mengorganisir sekumpulan orang, prosedur, database dan peralatan untuk

menyediakan informasi rutin pada manajer dan pembuat keputusan. Fokus

dari pelaksanaan MIS adalah efisiensi yaitu “do things right .

3. Sistem Pendukung Keputusan (Decisions Supporting System- DSS).

DSS mengorganisir sekumpulan orang, prosedur, database dan peralatan

untuk mendukung pembuatan keputusan pada suatu masalah. Fokus dari

pelaksanaan DSS adalah efektivitas yaitu “do the right thing .
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2.1.2 Tinjauan Tentang Sistem Informasi Akuntansi Rumah Sakit

2.1.2.1 Definisi Akuntansi

Wilkinson et al (2000: 5) mendefinisikan akuntansi sebagai informasi

keuangan yang dibutuhkan oleh keseluruhan fungsi dari suatu entitas (contohnya

adalah perusahaan bisnis). Menurut Kieso et al (2002: 2) definisi akuntansi adalah

pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan

tentang entitas ekonomi kepada pemakai yang berkepentingan.

2.1.2.2 Definisi Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Wilkinson et al (2000: 7) memiliki definisi tersendiri mengenai sistem

informasi akuntansi, yaitu sebuah struktur yang terdiri dari sebuah entitas yang

menyediakan sumber fisik dan komponen lainnya sehingga bisa

mentransformasikan data ekonomi menjadi informasi akuntansi.

Sedangkan menurut Krismiaji (2002: 4- 5) sistem informasi akuntansi

adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan

informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan

mengoperasikan bisnis. SIA merupakan jenis sistem yang relatif tertutup, karena

sistem ini mengolah input menjadi output dengan memanfaatkan pengendalian

intern untuk membatasi dampak lingkungan.

2.1.2.3 Manfaat dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Romney dan Steinbart (2004: 9- 10) mengungkapkan bahwa model rantai

nilai menunjukkan bahwa SIA adalah aktivitas pendukung. Jadi SIA dapat
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menambah nilai bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang akurat

dan tepat waktu. SIA yang dirancang dengan baik dapat melakukan hal ini dengan

cara:

1. Memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk

atau jasa.

2. Memperbaiki efisiensi jalannya suatu proses dengan memberikan informasi

yang lebih tepat waktu.

3. Memperbaiki pengambilan keputusan dengan memberikan informasi dengan

tepat waktu.

4. Berbagi pengetahuan. SIA yang dirancang dengan baik bisa mempermudah

proses berbagi pengetahuan dan keahlian, yang selanjutnya dapat

memperbaiki proses operasi perusahaan, dan bahkan memberikan

keunggulan yang kompetitif.

Sedangkan menurut Krismiaji (2002: 188), tujuan sistem informasi

akuntansi antara lain:

1. Kemanfaatan, informasi yang dihasilkan oleh sistem harus membantu

manajemen dan para pemakai dalam pembuatan keputusan.

2. Ekonomis, manfaat sistem harus melebihi pengorbanannya.

3. Daya andal, sistem harus memproses data lebih akurat dan lengkap.

4. Ketersediaan, para pemakai harus dapat mengakses data senyaman mungkin,

kapan saja pemakai menginginkannya.
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5. Ketepatan waktu, informasi penting harus dihasilkan lebih dahulu, kemudian

baru informasi lainnya.

6. Servis pelanggan, servis yang memuaskan pelanggan harus diberikan.

7. Kapasitas, kapasitas sistem harus mampu menangani kegiatan pada periode

sibuk dan pertumbuhan di masa mendatang.

8. Praktis, sistem harus mudah digunakan.

9. Fleksibilitas, sistem harus mampu mengakomodasi perubahan-perubahan

yang terjadi di lingkungan sistem.

10. Daya telusur, sistem harus mudah dipahami oleh para pemakai dan

perancang, dan memudahkan penyelesaian persoalan serta pengembangan

sistem di masa mendatang.

11. Daya audit, daya audit harus ada dan melekat pada sistem sejak awal

pembuatannya.

12. Keamanan, hanya personil yang berhak saja yang dapat mengakses atau

diijinkan mengubah data sistem.

2.1.2.4 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Krismiaji (2002: 4- 5), untuk dapat menghasilkan informasi

yang diperlukan oleh para pembuat keputusan, sistem informasi akuntansi harus

melaksanakan tugas- tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkannya ke dalam

sistem.

2. Memproses data transaksi.
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3. Menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang.

4. Menghasilkan informasi yang diperlukan untuk memproduksi laporan atau

memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang tersimpan di

komputer.

5. Mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang

dihasilkan akurat dan dapat dipercaya.

2.1.2.5 Proses Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Wilkinson et al (2000: 525) siklus dalam pengembangan sistem

terdiri dari:

1. Perencanaan sistem

 Perencanaan stretegis sistem dan penyerahan proposal proyek.

2. Analisa sistem

 Persyaratan dan pencarian informasi.

3. Desain Sistem

 Desain secara konseptual.

4. Seleksi/ pemilihan sistem

 Pemilihan hardware dan software yang akan digunakan.

5. Implementasi sistem

 Desain secara mendetail dan pemasangan secara fisik.

6. Operasi sistem

 Modifikasi dan pengembangan sistem.
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2.1.2.6 Siklus-siklus Pemrosesan Transaksi Pada Sistem Informasi Akuntansi

 Bodnar dan Hopwood (2000: 6), menjelaskan istilah sistem informasi

akuntansi meliputi beragam aktivitas yang berkaitan dengan siklus-siklus

pemrosesan transaksi. perusahaan. Kejadian-kejadian ini menghasilkan transaksi-

transaksi yang dapat dikelompokkan menjadi empat siklus aktivitas bisnis yang

umum, yaitu:

1. Siklus pendapatan

Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa ke

entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran-pembayaran yang terkait.

2. Siklus pengeluaran

Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari

entitas-entitas lain dan pelunasan kewajiban-kewajiban yang berkaitan.

3. Siklus produksi

Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengubahan sumber daya menjadi

barang dan jasa.

4. Siklus keuangan

Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan dan manajemen dana-

dana modal termasuk kas.
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Gambar 2.2 Siklus-siklus pemrosesan transaksi pada

sistem informasi akuntansi

2.2 Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Wilkinson et al (2000: 268-292), berdasarkan klasifikasi yang

dijelaskan di laporan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the

Treadway Committee), aktivitas pengendalian sistem pemrosesan informasi

diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, yaitu pengendalian umum dan

pengendalian aplikasi.

2.2.1 Pengendalian umum (general control)

Pengendalian umum mengendalikan seluruh aktivitas yang terkait dengan

sistem informasi akuntansi dan aset. Pengendalian umum meliputi komponen
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aktivitas pengendalian dari struktur pengendalian internal. Berikut merupakan

bentuk pengendalian umum, yaitu:

1. Pengendalian organisasi (organizational controls)

Struktur organisasi perusahaan menggambarkan pengendalian karena terdapat

hubungan kerja antar pemilik dan antar unit. Fungsi otorisasi, pencatatan, dan

pemegang fisik harus dipisahkan dalam sistem manual maupun sistem

terkomputerisasi. Independensi organisasi harus dilakukan oleh seluruh

departemen yang menggunakan data dan informasi. Untuk mencapai

independensi organisasi, kita harus memisahkan beberapa kunci tanggung

jawab pada struktur organisasi dari sistem informasi itu sendiri.

2. Pengendalian dokumentasi (documentation controls)

Sebuah sistem harus dapat memastikan bahwa dokumentasi tidak hanya

disediakan dan dijaga agar selalu up-to-date, tapi juga telah dipastikan

keamanan dan pengendaliannya. .

3. Pengendalian akuntabilitas aset (asset accountability controls)

Terdapat banyak resiko terhadap aset perusahaan, yaitu menurunnya kualitas

dan kuantitas aset akibat kejadian tidak sengaja atau moral hazard. Resiko

yang lainnya adalah aset dapat salah dinilai dalam pelaporan keuangan,

mungkin saja karena kesalahan perhitungan kuantitas aset.

Terdapat beberapa pengendalian akuntabilitas aset, yaitu buku besar

pembantu, rekonsiliasi, acknowledement procedures (prosedur tanda terima),

log dan register (pencatatan), dan review and reassessment. Buku besar

pembantu dapat mencocokkan  akun- akun aset karena posting masing-masing
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akun dilakukan sendiri-sendiri. Rekonsiliasi dapat menyediakan perbandingan

sumber daya fisik dan jumlah yang tertera di laporan akuntansi.

Acknowledement procedures contoh prosedur tanda terima adalah saat barang

dari supplier diterima oleh departemen penerima barang di gudang.

Departemen penerima menghitung, menyiapkan laporan penerimaan barang,

dan menandatangani laporan. Logs dan register merupakan pencatatan yang

digunakaan untuk memonitor penerimaan, perpindahan dan penggunaan aset.

Reviews, peninjauan ulang oleh pihak ketiga yang menyediakan verifikasi

independen dari laporan aset, yaitu akuntabilitasnya. Reassessments

merupakan revaluasi dari pengukuran nilai aset.

4. Pengendalian praktek manajemen (management practice controls)

Sebagian besar resiko yang dihadapi perusahaan adalah akibat dari

ketidaksempurnaan manajemen. Terdapat berbagai pengendalian yang

dibutuhkan manajemen untuk mengatasi resiko, termasuk peraturan sumber

daya manusia, komitmen untuk bersaing, perencanaan, praktik audit, serta

pengendalian manajemen dan operasional. Pengendalian praktek manajemen

terdiri dari pengendalian pengembangan sistem aplikasi, yang didalamnya

terdapat prosedur perubahan sistem dan prosedur pengembangan sistem yang

baru.

5. Pengendalian operasi pusat informasi (information center operations controls)

Pengendalian ini sebagian besar digunakan oleh sistem berbasis komputer

yang terbagi menjadi prosedur pengoperasian komputer dan pemeriksaan

hardware- software.
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6. Pengendalian otorisasi (authorization controls)

Otorisasi umum mengatur standar kondisi bilamana transaksi disetujui dan

bisa dilaksanakan. Transaksi yang tidak diotorisasi dapat menyebabkan

perusahaan kehilangan aset.

7. Pengendalian akses (access controls)

Pengendalian akses merupakan pengendalian berupa pengaturan hak akses

terhadap asset dan data-data bisnis yang hanya pihak tertentu yang boleh

mengaksesnya.

2.2.2 Pengendalian aplikasi (application controls)

 Pengendalian aplikasi berkaitan dengan proses akuntansi yang spesifik

atau transaksi yang biasanya disebut sebagai  pengendalian transaksi.

1. Pengendalian masukan (input controls)

Pengendalian masukan penting dilakukan untuk menuju sistem

pemrosesan. Kesalahan pada data dapat segera menyebar di dalam sistem

dan dapat cukup sulit untuk dideteksi setelah meninggalkan tahap input.

Pengendalian masukan dapat dikelompokkan berdasar tahap

pemgumpulan data, yaitu pelaporan (recording), pengelompokkan

(batching), converting, pengubahan (editing), dan perpindahan data

(transmitting).

2.  Pengendalian proses (processing controls)

Pengendalian di dalam pemrosesan transaksi digunakan untuk meyakinkan

bahwa data yang diproses adalah akurat dan lengkap, semua transaksi telah
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diotorisasi, menggunakan file dan program yang sesuai, serta semua

transaksi dapat dengan mudah ditelusuri. Pengendalian pemrosesan dapat

dikelompokkan menjadi pencocokkan secara manual, proses pemeriksaan,

pengendalian saat proses berjalan (run-to-run controls), pemeriksaan file

dan program, penulusuran jejak audit.

3. Pengendalian keluaran (output controls)

Keluaran yang dihasilkan oleh sistem informasi harus lengkap, dapat

diandalkan, dan dapat didistribusikan pada penerima yang tepat.

Pengendalian keluaran yang paling umum dilakukan adalah pemeriksaan

dan pendistribusian logs dan register.

2.3 Sistem Manajemen Kas Rumah Sakit

2.3.1 Tinjauan Mengenai Sistem Manajemen Kas Rumah Sakit

Sabarguna (2006: 2) mengungkapkan bahwa adanya perubahan pola

pengambilan keputusan dan keterikatan dengan kebutuhan sistem informasi,

terutama keuangan rumah sakit yang dalam kondisi harga alat yang mahal dan

kompetisi yang ketat, maka pengambilan keputusan yang menyangkut uang harus

hati-hati, dan perlu dicari keputusan yang benar-benar unggul dan tepat sasaran.

Bila tidak, kerugian akan membebani secara berkepanjangan.

Bodnar dan Hopwood (200: 7-336) mengungkapkan bahwa siklus

keuangan perusahaan mencakup sistem aplikasi yang berkaitan dengan

pengendalian dan manajemen kas, manajemen hutang, dan administrasi pensiun
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karyawan. Penerimaan dan pengeluaran kas merupakan dua sistem siklus

keuangan yang umum ditemui.

2.3.2 Jenis Sistem Manajemen Kas

2.3.2.1 Penerimaan Kas

Menurut Moyer (2007: 494), tujuan utama dari penerimaan kas (cash

collection) adalah melakukan pengumpulan kas dengan mengurangi perbedaan

waktu antara waktu pembayaran pelanggan terhadap tagihan dan waktu ketika

bukti tagihan dikeluarkan.

Menurut Romney dan Steinbart (2005: 25), aktivitas penagihan kas

hanyalah aktivitas pemrosesan informasi yang mengemas ulang serta meringkas

informasi dari entri pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Aktivitas ini

membutuhkan informasi dari departemen pengiriman yang mengidentifikasi

barang dan jumlah yang dikirim, serta informasi mengenai harga dan syarat

khusus penjualan lainnya dari departemen penjualan.

Menurut Mulyadi (2001: 455), penerimaan kas perusahaan berasal dari

dua sumber utama yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas

dari piutang. Berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik, sistem

penerimaan kas dari penjualan tunai  mengharuskan:

a. Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah

penuh dengan cara melibatkan orang lain selain kasir untuk melakukan

internal check.



90

b. Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit,

yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi

penerimaan kas.

Sedangkan sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan:

a. Debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara

pemindahbukuan melalui rekening bank (giro bilyet). Jika perusahaan hanya

menerima kas dalam bentuk cek dari debitur, yang ceknya atas nama

perusahaan (bukan atas unjuk), akan menjamin kas yang diterima oleh

perusahaan masuk ke rekening giro bank perusahaan. Pemindahbukuan juga

akan memberikan jaminan penerimaan kas masuk ke rekening giro bank

perusahaan.

b. Kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank

dalam jumlah penuh.

 Kusrini dan Kuniyo (2007: 19-20) mendefinisikan siklus keuangan

meliputi kegiatan menerima dan mengeluarkan dana. Dana yang dipergunakan

untuk permodalan meliputi dana untuk modal kerja yang bersifat jangka pendek

dan jangka panjang.
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Gambar 2.3 Prosedur Penerimaan Kas

Menurut Bodnar dan Hopwood (2000: 320- 336), tujuan dasar dari sistem

aplikasi penerimaan kas adalah meminimalkan kemungkinan kerugian. Prosedur-

prosedur audit pelanggan, dan teknik-teknik pendanaan secara impres merupakan

contoh pengendalian yang umum ditemui dalam sistem aplikasi penerimaan kas.

Sistem aplikasi penerimaan kas dirancang untuk mengendalikan pengeluaran tunai

maupun dengan cek. Model sistem aplikasi penerimaan kas mencakup pemisahan

fungsi-fungsi berikut ini: ruang pengiriman dan penerimaan surat, penerimaan

kas, piutang dagang, dan buku besar.

2.3.2.2 Pengeluaran Kas

Menurut Moyer (2007: 494), tujuan utama dari pengeluaran kas (cash

disbursement) adalah pembayaran selambat-lambatnya sehingga perusahaan dapat

menyimpan dananya untuk pendanaan atau menyimpan di bank selama mungkin.
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Menurut Romney dan Steinbart (2005: 87), dalam aktivitas pengeluaran

kas terdapat dua langkah yaitu:

a. Bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar.

Tujuan utang usaha adalah untuk mengesahkan pembayaran hanya untuk

barang dan layanan yang dipesan dan benar- benar diterima. Hal ini

membutuhkan informasi yang dihasilkan secara internal baik dari fungsi

pembelian maupun fungsi penerimaan.

b. Kasir yang bertanggung jawab pada bendahara, bertanggung jawab untuk

melakukan pembayaran.

Keputusan penting dari proses pengeluaran kas adalah menetapkan apakah

akan memanfaatkan diskon yang ditawarkan untuk pembayaran awal.

Anggaran arus kas jangka pendek berguna untuk membuat keputusan ini.

Laporannya mencantumkan proyeksi arus masuk dan keluar kas untuk suatu

periode waktu, hingga satu tahun ke depan.

Menurut Mulyadi (2001: 509-529), terdapat dua sistem akuntansi pokok

yang digunakan untuk melaksanakan pengeluaran kas, yaitu sistem akuntansi

pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai

melalui sistem dana kas kecil. Baik dengan imprest system maupun dengan

fluctuating-fund balance system, penyelenggaraan dana kas kecil dilaksanakan

melalui tiga prosedur, yaitu prosedur pembentukan dana kas kecil, prosedur

permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, prosedur

pengisian kembali dana kas kecil.
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Kusrini dan Koniyo (2007: 22) menggambarkan prosedur pengeluaran

uang sebagai berikut:

Gambar 2.4 Prosedur Pengeluaran Uang

Menurut Bodnar dan Hopwood (2000: 320- 336), sistem pengeluaran kas

dirancang untuk mengendalikan pengeluaran dengan cek dan pengeluaran kas.

Umumnya cek dikeluarkan untuk pengeluaran besar, sedangkan pengeluaran kas

umumnya untuk pembayaran kecil yang biasanya diambil dari kas kecil yang

menggunakan sistem imprest. Model sistem aplikasi pengeluaran kas mencakup

fungsi- fungsi berikut ini: pengeluaran kas, hutang dagang, buku besar beban, dan

buku besar.
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2.4 Tinjauan Tentang Database Approach

2.4.1 Definisi Database Approach

Stair (1992: 144) mendefinisikan database approach sebagai salah satu

bentuk related data yang dapat digunakan pada multiple application programs.

Daripada menggunakan file data, masing–masing aplikasi dapat menggunakan

kumpulan data file yang dilakukan proses join atau terelasi bersama di dalam

database.

2.4.2 Perancangan Database

Menurut Krismiaji (2002: 142-145), tahap- tahap perancangan database

terdiri dari:

1. Perencanaan (planning)

Perencanaan dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan kelayakan

perancangan sistem database yang baru. Tujuannya adalah untuk

memastikan apakah sistem yang diusulkan secara teknologi dan secara

ekonomi layak atau tidak.

2. Analisis persyaratan (requirement analysis)

Tahap ini mencakup penentuan lingkup sistem database yang diusulkan,

menentukan persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak, dan

mengidetifikasi kebutuhan informasi para pemakai.

3. Perancangan

Mencakup perancangan logis dan perancangaan fisik. Kegiatan pokok dari

perancangan logis adalah melengkapi external level schema dan
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menerjemahkan persyartan data para pemakai dan program aplikasi ke

dalam conceptual level schema. Perancangan fisik (physical design) adalah

mengubah hasil rancangan konsep ke dalam struktur penyimpanan fisik.

Pertama, skema tingkat konseptual diterjemahkan ke dalam skema level

internal. Kedua, membuat kamus data (data dictionary). Ketiga, menentukan

jenis data yang akan disimpan dan diakses secara fisik.

4. Pemrograman (Coding)

Tahap ini menterjemahkan skema fisik ke dalam struktur database yang

akan menjadi struktur final. Pada tahap ini pula dilakukan pembuatan

program komputer atau program aplikasi baru, atau modifikasi program

aplikasi yang telah ada sebelumnya.

4. Implementasi

Tahap implementasi mencakup seluruh aktivitas yang berhubungan dengan

penerapan dan penggunaan sistem database yang baru. Kegiatan

implementasi ini meliputi transfer data dari file yang lama ke dalam sistem

database yang baru, menyusun program aplikasi baru dan memodifikasi

program aplikasi yang lama, dan melatih karyawan tentang cara

menggunakan sistem database yang baru.

5. Operasi dan pemeliharaan

Kegiatan ini mencakup pemantauan kinerja dan kepuasan pemakai terhadap

sistem baru agar dapat menentukan perlu tidaknya sistem tersebut direvisi

atau dimodifikasi.
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Gambar 2.5 Tahap- tahap Perancangan Database

2.4.3 Database Management Systems (DBMS)

Menurut Nash (1989: 242), Data Base Management System (DBMS)

merupakan gabungan dari hardware dan software untuk menyediakan struktur

data yang terintergrasi untuk mendukung sejumlah pengguna aplikasi.  Suatu

sistem dapat dengan lebih mudah dimengerti dengan membandingkan mereka

dengan sistem informasi yang menggunakan struktur file konvensional.

Shelly (1991: 9-16) mengungkapkan bahwa DBMS adalah sebuah sistem

software yang digunakan untuk membuat, mengakses, dan mengkontrol database.

DBMS merupakan suatu jembatan atau interface antara database dan program

aplikasi, analisis sistem, dan pengguna akhir dari database.

Sedangkan Stair (1992: 152) mendefinisikan DBMS sebagai suatu

kelompok program yang digunakan sebagai interface antara suatu database dan

program aplikasi.
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2.5 Pemodelan Sistem Informasi

Hoffer et al (2002: 239), Process Modeling  merupakan suatu bentuk

grafis yang merepresentasikan bentuk fungsi atau proses yang menyimpan,

memanipulasi, dan mendistribusikan data antara sistem dan lingkungan sistem

dan antara komponen dengan sistem

Menurut Gelinas dan Sutton (2002) terdapat tiga pemodelan sistem

informasi yang bertujuan untuk menggambarkan aspek proses bisnis (sistem

operasional) yaitu system flowcharts, data flow diagram, dan entity relationship

diagram. Ketiga alat tersebut menggambarkan aspek proses sistem operasional

secara grafis yang bertujuan unttuk melihat peta dari sistem dan menganalisis

semua aktivitas, input, dan output dan juga mempermudah dalam

pengkomunikasian sistem informasi.

2.5.1 System flowcharts

2.5.1.1 Tinjauan Mengenai Bagan Alir (Flowchart)

Menurut Kusrini dan Koniyo (2007: 80-87), Bagan alir (flowchart) adalah bagan

(chart) yang menunjukkan aliran (flow) di dalam program atau prosedur sistem

secara logika, digunakan sebagai alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.

Ada lima macam bagan alir, yaitu:

1. Bagan alir sistem

2. Bagan alir dokumen

3. Bagan alir skematik

4. Bagan alir program
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5. Bagan alir proses

2.5.1.2 Tinjauan Mengenai Bagan Alir Sistem (System Flowchart)

Bagan alir sistem merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan dari sistem

secara keseluruhan, menjelaskan urutan dari prosedur- prosedur yang ada di dalam

sistem serta menunjukkan apa yang dikerjakan di dalam sistem.

2.5.2 Data Flow Diagram (DFD)

2.5.2.1 Tinjauan Mengenai DFD

Hoffer et  al (2002: 239), fungsi DFD antara lain memperlihatkan

bagaimana aliran data yang meliputi sistem informasi, hubungan antar aliran data,

dan bagaimana data dapat masuk untuk dapat didistribusikan pada lokasi tertentu

dalam sistem. DFD juga menunjukkan bagaimana proses dalam perubahan  atau

transformasi data tersebut.

Kusrini dan Koniyo (2007: 88-101) menjelaskan bahwa DFD

menggambarkan arus data dari suatu sistem informasi, baik sistem lama maupun

sistem baru secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data

itu berada.

2.5.2.2 Simbol- simbol yang digunakan pada DFD

1. Kesatuan luar (source)

 Kesatuan luar adalah kesatuan di luar sistem yang akan memberikan input

atau menerima output dari sistem, dapat berupa orang, organisasi, sumber

informasi lain ataupun penerima akhir dari suatu laporan.

Contoh
a.
Pemasok

b.
Akuntansi
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Gambar 2.6 Kesatuan luar

2. Proses (process)

 Proses merupakan kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau

mesin komputer, di mana aliran data masuk ditransformasikan ke aliran data

keluar.

Contoh:

Gambar 2.7 Proses

3. Arus data (data flow)

Arus data menunjukkan arus dari data, dapat berupa masukan untuk sistem

atau hasil proses sistem. Dipresentasikan dalam bentuk anak panah yang menuju

ke atau dari proses dan digunakan untuk menggambarkan gerakan paket data atau

informasi dari satu bagian ke bagian lain dari sistem di mana penyimpanan

mewakili lokasi penyimpanan data.

Simbol:

Gambar 2.8 Arus data

4. Simpanan data (Data store)

Komponen ini digunakan  untuk memodelkan kumpulan data atau paket

data.

Simbol:

Gambar 2. 9 Simpanan data

1.0
Input
Data
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2.5.2.3 Tahapan pembuatan DFD

1. Diagram Konteks (context diagram)

Merupakan diagram tingkat atas dari sebuah sistem yang menggambarkan

aliran data yang masuk dan keluar dari sistem dan yang masuk dan keluar

dari entitas luar.

Hal- hal yang harus diperhatikan:

a. Memberikan gambaran tentang seluruh sistem

b. Terminal yang memberikan masukan disebut source

c. Terminal yang menerima keluaran disebut sink

d. Hanya ada satu proses

e. Tidak boleh ada data store.

2. Diagram Nol

Setelah diagram konteks dibuat maka akan dilanjutkan dengan pembuatan

DFD level 1, penggambaran diagram konteks yang lebih rinci (overview

dagram).

Hal- hal yang harus diperhatikan:

a. Perlihatkan data store yang digunakan

b. Keseimbangan antara diagram konteks dan diagram nol harus dipelihara.

3. Diagram Rinci

Tiap- tiap proses level 0 akan digambarkan secara rinci.

Hal- hal yang harus diperhatikan:

a. Keseimbangan aliran data antara diagram nol dan diagram rnci.
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b. Keseimbangan data store yang digunakan.

2.5.3 Entity relationship diagram (ERD)

ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang

mendeskripsikan hubungan antar penyimpanan. ERD digunakan untuk

memodelkan struktur data dan hubungan antar data, karena hal ini relatif

kompleks. Dengan ERD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses

yang harus dilakukan.

Pada dasarnya ada tiga macam simbol yang digunakan, yaitu:

1. Entity

Entity adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan

pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan

dibuat.

Simbol:

 Gambar 2.10 Entity

2. Atribut

 Entitas mempunyai elemen yang disebut atribut dan berfungsi

mendeskripsikan karakter entitas, misalnya atribut nama barang dari entitas

barang. Setiap ERD bisa berisi leih dari satu atribut

Contoh:

Barang
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Gambar 2. 11 Contoh atribut

3. Hubungan

 Sebagaimana halnya entitas, hubungan pun harus dibedakan antara

hubungan atau bentuk hubungan antar entitas dengan isi dari hubungan itu sendiri.

Contoh:

 Gambar 2. 12 Contoh hubungan
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2.6 Structured Query Language (SQL)

2.6.1 Tinjauan Mengenai SQL

2.6.1.1 Definisi SQL

Kadir (2002: 1) mendefinisikan SQL sebagai standar yang digunakan

untuk mengakses basis data relasional. Banyak Database Management System

(DBMS) yang mendukung SQL untuk mengakses banyak data. Secara praktis,

basis data dapat dianggap sebagai suatu penyusunan data yang terstruktur yang

disimpan dalam media pengingat (hard disk) yang tujuannya agar data tersebut

dapat diakses dengan mudah dan cepat.

 Menurut Kusrini & Koniyo (2007: 144), SQL merupakan bahasa query,

namun SQL mempunyai banyak kemampuan lain di samping melakukan query

basis data. SQL mampu mendefinisikan struktur data, memodifikasi data dalam

basis data dan menentukan konstrain sekuriti.

2.6.1.2 Penggolongan Perintah SQL

Menurut Kadir (2002: 16), secara prinsip penggolongan perintah SQL

dapat dibagi menjadi 3 kelompok:

1. DDL (Data Definition Languange) atau bahasa pendefinisi data.

 DDL adalah perintah- perintah yang berkaitan dengan penciptaan atau

penghapusan objek seperti tabel dan indeks dalam basis data. Versi ANSI

mencakup: CREATE TABLE, CREATE INDEX, ALTER TABLE,

DROP TABLE, DROP VIEW, DROP INDEX.
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Beberapa sistem basis data menambahkan pernyataan DDL seperti

CREATE DATABASE dan CREATE SCHEMA.

2. DML (Data Manipulation Languange) atau bahasa pemanipulasi data.

 DML mencakup perintah- perintah yang digunakan untuk memanipulasi

data. Misal: Menambah data- INSERT

Memperoleh data- SELECT

Mengubah data- UPDATE

Menghapus data- DELETE

3. DCL (Data Control Language) atau bahasa pengendali data.

 DCL adalah kelompok perintah yang dipakai untuk melakukan otorisasi

terhadap pengaksesan data dan pengalokasian ruang. Termasuk dalam

kategori DCL yaitu pernyataan- pernyataan GRANT, REVOKE,

COMMIT, dan ROLLBACK.

2.6.1.3 Tinjauan Mengenai Microsoft SQL Server 2000

Microsoft SQL Server 2000 adalah perangkat lunak Relational Database

Management System (RDBMS) yang didesain untuk melakukan proses

manipulasi database berukuran besar dengan berbagai fasilitas. Microsoft

SQL Server 2000 merupakan produk andalan Microsoft untuk database

server. Kemampuannya dalam manajemen data dan kemudahan dalam

pengoperasiannya membuat RDBMS ini menjadi pilihan para database

administrator.
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2.7 Visual Basic 6.0

2.7.1 Tinjauan Mengenai Visual Basic

Supriyono (2008: 1) mengungkapkan bahwa Visual Basic adalah bahasa

pemrograman tingkat tinggi yang merupakan pengembangan dari bahasa BASIC

versi DOS. BASIC (Beginners  Allpurpose Symbolic Instruction Code)

merupakan bahasa pemrograman yang mudah untuk dipelajari. Visual basic

berbeda dengan bahasa BASIC, sebab BASIC masih berorientasi pada text dan

program dieksekusi secara berurutan. Sedangkan Visual Basic dengan lingkungan

grafiknya, pemrograman berorientasi objek dan sudah merupakan compiler.

Visual basic program terdiri dari banyak sub program (prosedur), dimana setiap

prosedur mempunyai kode tersendiri dan dapat dieksekusi sendiri dan pada saat

yang bersamaan dapat digabungkan menjadi satu.

2.7.2 Tinjauan Tentang Visual Basic 6.0

Menurut Kusrini dan Kuniyo (2007: 171), setelah semua tahap

pembuatan basis data dan objek- objek yang lain selesai maka tahap selanjutnya

adalah pengkodean program di mana kita akan membuat interface sesuai hasil

rancangan input dan output. Untuk interface input, perangkat lunak yang

digunakan adalah Microsoft Visual Basic 6.0. Visual Basic merupakan  salah satu

development tool, yaitu alat bantu untuk membuat berbagai macam program

komputer, khususnya yang menggunakan sistem operasi Windows. Visual Basic

merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer yang mendukung

pemrograman berorientasi objek (Object Oriented Programming, OOP).
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2.7.3 Utilitas Visual Basic 6.0

Menurut Kusrini dan Kuniyo (172- 175), Visual Basic 6.0 dibagi

menjadi delapan bagian besar, yaitu

1. Menu

Pada bagian menu terdapat 13 menu utama, yaitu menu File, Edit, View,

Project, Format, Debug, Run, Query, Diagram, Tools, Add- Ins, Windows, dan

Help.

2. Toolbar

Toolbar memiliki fungsi yang sama dengan menu, hanya saja pilihannya

berbentuk ikon. Ikon- ikon pada toolbar adalah pilihan- pilihan pada menu

yang sering digunakan dalam pembuatan program aplikasi.

3. Toolbox

Toolbox adalah tempat dimana kontrol- kontrol diletakkan. Kontrol- kontrol

yang terdapat pada toolbox dipakai dalam pembuatan program aplikasi. Objek

kontrol yang dibuat pada form aplikasi diambil dari kontrol- kontrol yang ada

pada toolbox.

4. Project explorer

Project explorer adalah tempat untuk melihat daftar form dan modul yang

digunakan dalam proyek.

5. Properties window
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Properties window adalah tempat properti setiap objek kontrol. Dengan

Poperties window kita dapat mengubah properti yang nantinya akan dipakai

sebagai default objek kontrol pada waktu program pertama kali dieksekusi.

6. Form layout window

Form layout window berfungsi untuk melihat posisi form pada layar monitor

pada waktu program dieksekusi.

7. Form

Form adalah tempat untuk membuat tampilan (user interface) bagi program

aplikasi anda.

8. Kode editor

Kode editor adalah tempat dimana anda meletakkan atau menuliskan kode

program dari program aplikasi anda.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Data penelitian didapatkan dari Rumah Sakit (RS) Yasmin yang
terletak di pusat kota Banyuwangi, tepatnya di Jl. Letkol Istiqlah 82-84
Banyuwangi. RS Yasmin merupakan sebuah rumah sakit yang berada
dibawah naungan Yayasan Sumber Waras. RS Yasmin telah berdiri sejak
tahun 1986. Pada awal pendiriannya rumah sakit ini bernama Klinik Yasmin
yang hanya memiliki 10 tempat tidur. Seiring berkembangnya waktu,
dengan terus meningkatnya pelayanan yang dimiliki RS Yasmin, maka pada
tahun 2000 Klinik Yasmin berubah menjadi Rumah Sakit Yasmin yang
memiliki 25 tempat tidur.
Fasilitas dan layanan RS Yasmin terdiri dari 2 bagian, yaitu :

- Layanan Medis.

Layanan ini antara lain Poli Umum, Poli Anak, Poli Bedah, Poli bedah

Tulang, Poli Gigi, Poli Jantung, Poli Kandungan & Kebidanan, Poli Kulit &

Kelamin, Poli Mata, Poli Paru, Poli Penyakit Dalam, Poli Saraf, Poli THT.

- Layanan Penunjang Medik.

Layanan ini antara lain Layanan Apotek, Layanan Rawat Inap, Perin & Kamar

Bayi, Layanan Gizi dan Nutrisi, Layanan Kamar Operasi, Layanan

Laboratorium, Layanan Radiologi, Layanan UGD, Layanan Garden Kafe,

Layanan Laundry.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif deskriptif dan menggunakan single case study pada RS Yasmin

Banyuwangi. Menurut Moleong (2008: 6-14), penelitian kualitatif adalah
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penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Bungin (2008:229) mengungkapkan bahwa studi kasus adalah salah satu

strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus- kasus

khusus yang terjadi pada objek analisis. Selainitu, menurut Sekaran (2006 ; 163)

studi kasus yang bersifat kualitatif berguna dalam menerapkan solusi pada

masalah terkini berdasarkan pengalaman pemecahan masalah di masa lalu. Tujuan

penelitian studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai

subyek penelitian tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai

subyek tertentu.

3.3 Fokus Penelitian
 Fokus dari penelitian yang penulis lakukan adalah pada sistem pengelolaan

dan pemanfaatan database (Database Management Systems-DBMS) yang dimiliki

oleh RS Yasmin sebagai bagian dari unit usaha yayasan. Penelitian yang penulis

lakukan membatasi pada pengelolaan database yang berkaitan dengan manajemen

kas yang terjadi di departemen keuangan, administrasi dan akuntansi terutama di

unit administrasi, umum, dan keuangan serta kas besar akibat aktivitas

penerimaan kas, pengeluaran kas, mutasi kas besar, dan kas bank..

 Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penerapan DBMS,  terutama

yang berkaitan dengan manajemen kas yang terjadi di departemen keuangan,

administrasi dan akuntansi. Hasil dari evaluasi terhadap implementasi DBMS
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yang dimiliki RS Yasmin saat ini dijadikan sebagai dasar bagi penulis untuk

menghasilkan rekomendasi pengembangan DBMS yang lebih adaptif, yang dapat

dijadikan sebagai alternatif masukan dalam pengembangan DBMS yang lebih

kompleks dimasa mendatang.

3.4 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data

primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang sedang diteliti,

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data yang berkaitan dengan penelitian

yang penulis lakukan pada obyek penelitian memang belum dipublikasikan. Data-

data tersebut berupa data mengenai sejarah, data strtuktur organisasi, data sistem

informasi akuntansi, data sistem operasional, data sistem pengendalian internal

obyek penelitian, dan data-data pendukung lainnya.

  Cooper Emory (1996 ; 256) berpendapat bahwa data primer berasal dari

sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan

penelitian.

3.5  Metode Pengumpulan Data
Bungin (2008: 77- 107) mengungkapkan bahwa berdasarkan manfaat

empiris, bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen

terhadap semua metode pengumpulan data adalah metode wawancara mendalam

(in-depth interview), observasi partisipasi (participant observer), diskusi terfokus
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atau focus group discussion (FGD), bahan dokumenter, serta metode- metode baru

seperti metode bahan visual dan metode penulusuran bahan internet.

 Metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data pada obyek

penelitian antara lain:

1. Wawancara

Terkait pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara

langsung pada pemilik, pimpinan, pengurus dan karyawan yayasan dan

unit usaha obyek yang diteliti.

2. Observasi

Teknik penelitian data dengan cara mengadakan pengamatan secara

langsung dan mencatat beberapa  hasil temuan dari  obyek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat dokumen-

dokumen yang diperoleh dari obyek yang diteliti.

3.6   Metode Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Adapun

langkah-langkah dalam analisis data tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan, menggolongkan dan meringkas

data yang diperoleh terkait dengan sistem informasi akuntansi manajemen

kas di RS Yasmin Banyuwangi. Hal tersebut dilakukan melalui

dokumentasi dan wawancara.
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2. Tahap analisis sistem informasi akuntansi manajemen kas rumah sakit,

yaitu:

a) Mengamati bagian-bagian (fungsi-fungsi) apa saja yang terkait

dengan sistem informasi akuntansi manajemen kas beserta tugas

masing-masing bagian.

b) Mengamati dan mencatat sistem informasi akuntansi manajemen

kas RS Yasmin Banyuwangi.

c) Mengetahui dan menganalisis media-media (dokumen-dokumen,

formulir-formulir, laporan-laporan) yang digunakan, terkait dengan

sistem informasi akuntansi manajemen kas.

d) Menganalisis informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi

akuntansi manajemen kas, apakah sudah sesuai dengan keinginan

dan kebutuhan pihak manajemen rumah sakit.

e) Menganalisis laporan yang dihasilkan dalam sistem informasi

akuntansi manajemen kas.

f) Mengetahui pemanfaatan informasi akuntansi manajemen kas oleh

pihak manajemen atas informasi yang diperoleh dan dihasilkan.

3. Tahap analisis pengendalian internal sistem informasi akuntansi

manajemen kas

a) Menganalisis pengendalian internal untuk bagian-bagian yang

mempunyai fungsi yang vital dalam sistem informasi akuntansi

manajemen kas.
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b) Menganalisis kecukupan dan kelengkapan kegiatan dokumentasi

serta mengamati pendistribusian dokumen (formulir, laporan, dan

catatan) dalam sistem informasi akuntansi manajemen kas.

c) Menganalisis penomoran dokumen-dokumen terkait (nomor

tercetak pada dokumen), dengan melihat isi formulir dan laporan

yang digunakan rumah sakit.

d) Mengamati dokumentasi kebijakan manajemen, apakah sudah

dicatat secara jelas, dan lengkap.

e) Mengamati proses validasi dan otorisasi formulir-formulir

manajemen kas, beserta bagian-bagian yang mempunyai

wewenang atas hal tersebut.

f) Mengamati kecukupan formulir-formulir yang digunakan, apakah

sudah menggunakan rangkap ganda beserta pengarsipannya.

g) Menganalisis pemisahan tanggung jawab yang terkait dalam sistem

informasi akuntansi manajemen kas, dengan melihat stuktur

organisasi dan tugas masing-masing bagian.

4. Tahap desain sistem informasi akuntansi manajemen kas

a) Menelaah struktur organisasi dan tugas masing-masing bagian

dalam rumah sakit.

b) Membuat flowchart untuk semua prosedur pada sistem informasi

akuntansi manajemen kas.
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Flowchart dibuat meliputi prosedur operasional yang sekarang

diterapkan maupun prosedur operasional hasil evaluasi yang

merupakan hasil dari analisis atas sistem informasi akuntansi

manajemen kas.

c) Membuat Data Flow Diagram (DFD)

Dari flowchart yang telah dibuat kemudian diterjemahkan dalam

DFD yang menggambarkan eksternal entity apa saja yang terlibat,

aliran data, proses-proses pengolahan data yang dilaksanakan, dan

tempat penyimpanan data (data store) dalam sistem informasi

akuntansi manajemen kas. DFD yang dibuat bukan berbasis proses

fisik melainkan berbasis logic yang menggambarkan aturan bisnis

yang dijadikan pedoman dalam perancangan software terutama

pada proses-proses yang terjadi dalam software.

d) Membuat Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity yang termuat dalam ERD bersumber dari data store yang

termuat dalam DFD yang kemudian pada tahap ini setiap entity

didefinisikan berbagai attribute untuk masing-masing entity beserta

tipe data, length, dan relasi antar entity.

e) Membuat database

Pembuatan database berdasar pada ERD yang merupakan model

konseptual dari database yang dirancang.

f) Mendesain tampilan (interface application).



115

Pendesainan tampilan (interface application) berdasarkan pada

database yang telah dirancang. Selain itu pembuatan interface

(tampilan) ini harus dikaitkan dengan flowchart dan DFD yang

telah dibuat sebelumnya.

g) Mengkompilasi semua komponen tampilan (interface) menjadi

sebuah aplikasi independen yang siap untuk diinstal dan dapat

digunakan untuk dalam mendukung sistem informasi akuntansi

manajemen kas

3.7  Perancangan Sistem Informasi Berbasis Komputer
Perancangan program aplikasi sistem manajemen kas yang terjadi di

departemen keuangan, administrasi dan akuntansi menggunakan Microsoft SQL

Server 2000 sebagai mesin database program aplikasi dan Microsoft Visual Basic

6.0 sebagai program interface dan builder program aplikasi.
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Rumah Sakit (RS) Yasmin

4.1.1 Sejarah dan Latar Belakang RS Yasmin

RS Yasmin adalah sebuah rumah sakit yang terletak di pusat Kota

Banyuwangi tepatnya di Jl. Letkol Istiqlah 82-84  Banyuwangi. RS Yasmin telah

berdiri sejak tahun 1986 yang pada awal pendiriannya bernama Klinik Yasmin

yang hanya memiliki 9 tempat tidur. Perkembangan Klinik Yasmin sendiri selama

beberapa tahun cenderung tidak mengalami kemajuan. Pada tahun 2000 (dalam

usia 14 tahun) Klinik Yasmin menambah jumlah tempat tidur menjadi 25 buah

dan berubah status menjadi rumah sakit khusus.

Perubahan status tersebut masih saja tidak menimbulkan perubahan signifikan

terhadap sisi marketing. Tingkat hunian RS Yasmin  dari tahun ke tahun sangat

rendah. Melihat tingkat hunian yang masih rendah rendah pihak manajemen

melakukan evaluasi dan survei pasar. Berdasarkan hasil evaluasi dan survei rumah

sakit memformulasikan strategi dan taktik pemasaran yang kemudian

diimplementasikan sejak tahun 2004. Implementasi dan strategi pemasaran

menunjukkan hasil yang baik, terbukti dengan meningkatnya angka hunian dari

rerata 36,25% ditahun 2003 menjadi 78,98% pada tahun 2008. Omset RS Yasmin

telah mencapai kisaran angka 800 juta sampai dengan 1 milyar per bulan. Namun

masih ada permasalahan dalam implementasi tersebut, yaitu terkait pengelolaan

kas rumah sakit.
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  Kas merupakan aset yang terkait dengan hampir semua unit di rumah sakit.

Hampir semua unit di rumah sakit terkait dengan aktivitas penerimaan kas dan

pengeluaran kas. Kas merupakan aset paling likuid dan di beberapa unit di RS

Yasmin, jumlah kas dalam sehari bisa mencapai jumlah yang cukup besar. Oleh

karena itu, kas harus dikelola dengan penuh kehati- hatian. Pengendalian terhadap

sistem manajemen kas perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan

dan aktivitas yang kurang efisien. Prosedur mengenai manajemen kas yaitu

prosedur pengeluaran dan penerimaan kas, perlu disusun dengan cermat karena

prosedur ini akan terkait dengan hampir seluruh unit RS Yasmin dan terkait

dengan pelanggan.

Visi RS Yasmin yaitu  menjadi Rumah Sakit  yang  memiliki  mutu

layanan kesehatan yang prima, rasa peduli yang tinggi, asri, dan islami.

Dalam mewujudkan visinya RS Yasmin memakai motto “KAMI LEBIH

PEDULI”. Dalam bekerja RS Yasmin membiasakan budaya jujur, ramah,

cepat, cakap, tanggap, dan ikhlas.

4.1.2 Fasilitas dan Layanan RS Yasmin

Dalam operasinya RS Yasmin memiliki beberapa fasilitas dan layanan

yang terdiri dari 2 bagian, yaitu :

a. Layanan Medis. Layanan ini antara lain :

1. Poli Umum

2. Poli Anak

3. Poli Bedah
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4. Poli Bedah Tulang

5. Poli Gigi

6. Poli Jantung

7. Poli Kandungan dan Kebidanan

8. Poli Kulit dan Kelamin

9. Poli Mata

10. Poli Paru

11. Poli Penyakit Dalam

12. Poli Saraf

13. Poli THT

b. Layanan Penunjang Medis. Layanan ini antara lain :

1. Layanan Apotek

2. Layanan Rawat Inap, Perinatal dan Kamar Bayi

3. Layanan Gizi dan Nutrisi

4. Layanan Kamar Operasi

5. Layanan Laboratorium

6. Layanan Radiologi

7. Layanan UGD

8. Layanan Garden Kafe

9. Layanan Laundry

c. Layanan Hospitaltainment dan edukasi (layanan non-medis). Layanan

ini merupakan layanan yang masih jarang dimiliki oleh rumah sakit lain,

yaitu:
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1. Layanan Garden Café

2. Taman dan hiburan

4.1.3 Struktur Organisasi RS Yasmin

Struktur organisasi merupakan salah satu dasar dalam penentuan tujuan

dan desain dari sistem informasi akuntansi. Struktur organisasi RS Yasmin dibagi

menjadi 2 aktivitas, yaitu medis dan non-medis. Aktivitas medis merupakan

aktivitas utama rumah sakit dalam memberikan layanan kepada pihak luar dalam

hal ini pasien. Sedangkan aktivitas non-medis merupakan seluruh aktivitas rumah

sakit selain aktivitas medis, seperti: administrasi, akuntansi, dan manajemen kas.

Aktivitas medis dipimpin oleh direktur medis dan aktivitas non-medis dipimpin

oleh direktur umum. Kedua direktur tersebut langsung dibawah koordinasi

direktur utama sebagai pimpinan utama dalam rumah sakit.

Berikut bentuk struktur organisasi RS Yasmin:
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi RS Yasmin
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Berikut gambaran tugas dan wewenang pada masing-masing bagian dalam Rumah

Sakit Yasmin:

1. Direktur utama

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada yayasan.

b. Bersama direktur umum dan direktur medis memimpin dan

mengkoordinasi operasional perusahaan.

c. Melakukan investasi sebagai usaha pengembangan perusahaan.

d. Menerima dan bertanggung jawab atas laporan hasil kegiatan usaha setiap

bulan dari masing-masing divisi sebagai dasar pengambilan keputusan dan

menentukan perencanaan jangka panjang.

e. Memutuskan dan bertanggung jawab atas segala kebijakan yang berlaku di

perusahaan.

2. Direktur medis

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada direktur utama.

b. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional divisi medis.

c. Mengevaluasi kinerja operasional divisi medis.

d. Menyusun perencanaan operasional divisi medis.

e. Bertanggung jawan terhadap tindakan perawatan atas pasien.

3. Direktur umum

Tugas dan wewenang:
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a. Bertanggung jawab kepada direktur utama.

b. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional divisi umum/non-medis.

c. Mengevaluasi kinerja operasional divisi umum/non-medis.

d. Menyusun perencanaan operasional divisi umum/non-medis.

e. Bertanggung jawab terhadap tindakan non-medis rumah sakit.

4. Komite medis dan komite keperawatan

Tugas dan wewenang:

a. Membantu direktur dalam menyusun standar pelayanan medis dan

memantau pelaksanaannya.

b. Melaksanakan pembinaan etika profesi.

c. Mengatur kewenangan profesi anggota, staf medis fungsional.

d. Mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta

kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan medis.

e. Memimpin dan mengkoordinasi operasional perusahaan.

5. Konsultan

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada direktur utama.

b. Membantu direktur utama berkaitan dengan penerapan segala kebijakan

perusahaan terutama kebijakan keuangan dan sistem informasi.

c. Memantau adanya penyimpangan atas kebijakan perusahaan.

6. Manajer departemen medis dan keperawatan

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada direktur medis.
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b. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional departemen medis dan

keperawatan.

c. Mengevaluasi kinerja operasional departemen medis dan keperawatan.

d. Menyusun perencanaan operasional departemen medis dan keperawatan.

7. Unit medis

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen medis dan keperawatan.

b. Memberikan pelayanan medis  terhadap pasien.

c. Input jenis tindakan pelayanan perawatan pasien.

d. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

8. Unit rawat jalan dan rekam medis

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen medis dan keperawatan.

b. Memberikan pelayanan medis  terhadap pasien.

c. Input informasi pelayanan medis untuk pasien.

d. Untuk obat yang digunakan jukkoleh pasien yang jumlah pemakaiannya

jelas dibebankan pada resep.

e. Membuat laporan rekam medis pasien.

f. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

9. Unit UGD-kamar operasi dan ambulance

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen medis dan keperawatan.
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b. Memberikan pelayanan medis  terhadap pasien (sesuai dengan kategori

untuk UGD).

c. Untuk obat yang digunakan oleh pasien yang jumlah pemakaiannya jelas

dibebankan pada resep.

d. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

10. Unit rawati inap-perin dan kamar bersalin

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen medis dan keperawatan.

b. Bertanggung jawab atas pasien rawat inap.

c. Memberikan pelayanan medis kepada pasien.

d. Membuat laporan rekam medis setiap pasien rawat inap.

e. Input jenis tindakan pelayanan perawatan pasien.

f. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

11. Manajer departemen penunjang medis

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada direktur medis.

b. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional departemen penunjang

medis.

c. Mengevaluasi kinerja operasional departemen penunjang medis.

d. Menyusun perencanaan operasional departemen penunjang medis.

12. Unit laboratorium

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen penunjang medis.
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b. Memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium kepada pasien rawat

inap dan rawat jalan medis.

c. Input informasi pelayanan pemeriksaan medis untuk pasien disertakan

hasil pemeriksaanya.

d. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

13. Unit radiologi

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen penunjang medis.

b. Memberikan pelayanan pemeriksaan radiologi kepada pasien rawat inap

dan rawat jalan medis.

c. Input informasi pelayanan pemeriksaan medis untuk pasien disertakan

hasil pemeriksaannya.

d. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

14. Unit gizi dan nutrisi

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen penunjang medis.

b. Memberikan pelayanan pemeriksaan gizi dan nutrisi kepada pasien rawat

inap dan rawat jalan medis.

c. Input informasi pelayanan pemeriksaan medis untuk pasien disertakan

hasil pemeriksaanya.

d. Bertanggung jawab terhadap bagian analisis gizi berkaitan dengan

pemenuhan gizi untuk pasien.

e. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.
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15. Unit logistik medis

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen penunjang medis.

b. Bertanggung jawab atas penerimaan dan mutasi persediaan barang habis

pakai medis, dan membuat laporan penerimaan dan pemakaian barang.

c. Bertanggung jawab atas persediaan linen untuk pemakaian pasien dan

rumah sakit.

d. Melakukan pengawasan terhadap persediaan barang habis pakai medis.

e. Mengajukan permintaan pembeliaan untuk persediaan pada titik order

kembali.

f. Melakukan pencatatan pada kartu barang atas persediaan yang ada.

g. Bertanggung jawab atas transaksi keluar masuk persediaan untuk pasien.

h. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

16. Unit apotek

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen penunjang medis.

b. Bertanggungjawab atas pelayanan penjualan farmasi untuk umum, pasien

rawat inap dan rawat jalan.

c. Memberikan informasi yang berkaitan dengan operasional dalam unit

apotek.

d. Bertanggung jawab atas mutasi persediaan barang yang ada di apotek.

e. Mengawasi persediaan tidak sampai expired date.

f. Meminta adanya pembelian persediaan.
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g. Melaporkan jumlah penjualan tiap pergantian shift kepada kasir dan

pemegang kas besar..

h. Bertanggung jawab atas kas kecilnya (untuk uang pengembalian

penjualan).

i. Setiap adanya pemasukan dan pengeluaran persediaan dicatat dalam kartu

barang.

j. Menginput data pemasukan dan pengeluaran persediaan.

k. Melakukan stock opname persediaan dengan TPS untuk mencocokkan

jumlah persediaan dengan fisik.

l. Menginspeksi penerimaan pembelian farmasi.

m. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

17. Unit laundry

  Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen penunjang medis.

b. Bertanggungjawab atas pelayanan laundry untuk umum, pasien rawat inap

dan rawat jalan.

c. Memberikan informasi yang berkaitan dengan operasional dalam unit

laundry.

d. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

18. Manajer departemen keuangan, administrasi, dan akuntansi

  Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada direktur umum.

b. Melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan.
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c. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional departemen keuangan,

administrasi, akuntansi.

d. Mengatur kebijakan strategi yang berkaitan dengan keuangan untuk jangka

panjang (investasi) dan jangka pendek perusahaan.

e. Menganalisis laporan keuangan perusahaan.

f. Merumuskan dan menyusun anggaran keuangan perusahaan.

g. Melakukan otorisasi atas seluruh transaksi keuangan.

h. Melakukan penilaian atas anggaran dan realisasi setiap periode tahun

berjalan.

19. Unit pajak dan akuntan

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen keuangan-administrasi-

akuntansi.

b. Melakukan penjurnalan transaksi keuangan perusahaan.

c. Melakukan posting buku besar.

d. Membuat laporan keuangan perusahaan meliputi neraca, laporan laba/rugi,

laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan, serta laporan manajemen.

e. Melakukan koordinasi dengan masing-masing unit untuk melakukan stock

opname terhadap persediaan dan aktiva tetap perusahaan dengan pihak-

pihak yang terkait.

f. Melakukan perhitungan pajak yang menjadi beban perusahaan baik pajak

penghasilan, pajak perusahaan. (Ps 21, 25) dan membuat laporan Surat
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Pemberitahuan Pajak Tahunan yang berkaitan dengan operasional

perusahaan pada Kantor Pajak.

g. Melakukan verifikasi transaksi keuangan perusahaan.

h. Melakukan verifikasi terhadap input penerimaan, pengeluaran dan

pemakaian persediaan yang dijual dan persediaan habis pakai.

i. Membuat laporan rekonsiliasi bank.

j. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

20. Unit administrasi, umum dan keuangan

Tugas dan wewenang :

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen keuangan-administrasi-

akuntansi.

b. Melakukan kegiatan administrasi perusahaan meliputi; surat-menyurat,

rekam medis, resume medis dan sebagainya.

c. Melakukan pencatatan hari kerja karyawan.

d. Bertanggung jawab terhadap pengeluaran dana kas kecil

e. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

21. Unit sistem informasi akuntansi

Tugas dan wewenang :

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen keuangan-administrasi-

akuntansi.

b. Bertanggung atas terselenggaranya pelaksanaan komputerisasi sistem

akuntansi.

c. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.
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22. Pemegang kas besar

Tugas dan wewenang :

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen keuangan-administrasi-

akuntansi.

b. Bertanggung jawab atas keluar-masuk kas rumah sakit.

c. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

23. Manajer departemen marketing-hospitaltainment dan edukasi

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada direktur umum.

b. Melakukan pengembangan pelayanan medis maupun usaha penunjang

medis.

c. Melakukan pemasaran atas usaha perusahaan untuk meningkatkan

pendapatan perusahaan, dengan media promosi baik melalui media

elektronika, media cetak maupun media lainnya.

24. Unit pemasaran – customer service - front office dan office boy

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen marketing-

hospitaltainment dan edukasi.

b. Melakukan pemasaran atas usaha perusahaan untuk meningkatkan

pendapatan perusahaan, dengan media promosi baik melalui media

elektronika, media cetak maupun media lainnya.

c. Memberikan informasi yang berkaitan dengan operasional rumah sakit.

d. Bertanggungjawab atas layanan office boy.
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e. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

25. Unit humas dan legal

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen marketing-

hospitaltainment dan edukasi.

b. Bertanggungjawab atas layanan humas dan hukum rumah sakit.

c. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

26. Unit edukasi dan teknologi informasi

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen marketing-

hospitaltainment dan edukasi.

b. Bertanggungjawab atas layanan edukasi rumah sakit.

c. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

27. Unit kafe, taman dan hiburan

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen marketing-

hospitaltainment dan edukasi.

b. Bertanggungjawab atas layanan kafe, taman dan hiburan.

c. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

28. Manajer departemen human capital

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada direktur umum.
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b. Bertanggung jawab kepada direktur berkaitan dengan sumber daya

manusia yang ada di Rumah Sakit Yasmin serta hal-hal yang berkaitan

dengan keindahan, keamanan, kebersihan di lingkungan rumah sakit.

29. Unit pemberdayaan

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen human capital.

b. Melakukan rekruitmen karyawan.

c. Membuat dan menganalisis job deskripsi masing-masing jabatan.

d. Menetapkan jabatan staf.

e. Menetapkan tarif gaji untuk lembur dan part timer serta gaji pokok untuk

staf tetap serta menentukan berbagai tunjungan, insentif serta perhitungan

gaji staf.

f. Melakukan evaluasi kinerja staf untuk promosi.

g. Melakukan pengaturan tentang shift pekerjaan dan petugasnya.

h. Penyediaan informasi berkaitan dengan turn over staf.

i. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

30. Unit rumah tangga dan pemeliharaan

Tugas dan wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen human capital.

b. Bertanggung jawab atas kebersihan, keindahan dan keamanan Rumah

Sakit Yasmin.

c. Bertanggung jawab atas mutasi persediaan RT dan membuat laporan

penerimaan dan pengeluaran barang.
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d. Bertanggung jawab pemeliharaan lingkungan Rumah Sakit Yasmin.

e. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

31. Unit cleaning service-parkir-satpam

Tugas dan Wewenang:

a. Bertanggung jawab kepada manajer departemen human capital.

b. Bertanggungjawab atas layanan cleaning rervice rumah sakit.

c. Bertanggungjawab atas layanan parkir rumah sakit.

d. Bertanggungjawab atas layanan satpam rumah sakit.

e. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

4.1.4 Gambaran Siklus Manajemen Kas Rumah Sakit Yasmin

4.1.4.1 Prosedur Pengeluaran Kas Kecil

§ Staf unit departemen yang membutuhkan dana kas kecil meminta form

Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pemegang kas kecil.

§ Staf unit departemen mengisi SPM sesuai dengan yang dibutuhkan

departemennya.

§ SPM diotorisasi berjenjang yaitu oleh manajer departemen (yang

melakukan permintaan dana kas kecil) dan direktur umum.

§ SPM yang telah diotorisasi, diserahkan kepada pemegang kas kecil.

§ Pemegang kas kecil menyerahkan uang sesuai dengan jumlah yang

tertera di SPM.



134

§ Sebagai tanda penyerahan uang tersebut, pemegang kas kecil maupun

staf penerima dana harus bertanda tangan di SPM

§ SPM diarsip sementara oleh pemegang kas kecil

§ Staf unit departemen melakukan transaksi pembelian sesuai dengan

SPM.

§ Nota pembelian beserta uang sisa (jika ada) diserahkan kembali ke

pemegang kas kecil untuk dicocokkan dan kemudian diarsip

sementara.

§ Nota pembelian itu digunakan sebagai dasar pemegang kas kecil untuk

menyusun Laporan Harian Kas Keluar (LHKK) dan Laporan Kas

(LK).

§ Pada akhir hari, pemegang kas kecil menyerahkan buku setoran,

LHKK, LK, nota pembelian, dan SPM kepada bagian akuntansi.

§ Bagian akuntansi melakukan penjurnalan.
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Gambar 4.2  Prosedur Pengeluaran Kas Kecil
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4.1.4.2 Prosedur Pengisian Kembali Kas Kecil

§ Pemegang kas kecil menyusun form Pengisian Kembali Kas Kecil

(PKK)

§ PKK diperiksa oleh manajer administrasi, umum dan keuangan untuk

diotorisasi.

§ PKK yang telah diotorisasi dan buku kas kecil diserahkan pemegang

kas kecil kepada bendahara.

§ Bendahara mencocokkan PKK dan buku kas kecil, jika cocok maka

Bendahara akan mengotorisasi pengisian kembali kas kecil dan

mencatatnya di buku setoran.

§ PKK, buku kas kecil, beserta uang diserahkan bendahara kepada

pemegang kas kecil.

§ Pemegang kas kecil mencatat pengisian kembali tersebut di Buku kas

kecil, Laporan Kas (LK), dan Laporan Harian Kas Kecil (LHKK).

§ PKK, LK, dan LHKK diserahkan pemegang kas kecil kepada bagian

akuntansi untuk dilakukan penjurnalan.
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Gambar 4. 3 Prosedur Asli Pengisian Kembali Kas Kecil
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4.1.4.3 Prosedur Pengeluaran Kas

§ Masing- masing unit yang memerlukan kas meminta SPM dari unit

administrasi, umum dan keuangan dan mengisi SPM sesuai dengan

referensi transaksi sebagai dasar pengeluaran kas yang telah diotorisasi

sesuai dengan prosedur masing- masing.

§ Kemudian unit tersebut menyerahkan SPM dan referensi transaksi

kepada direktur umum.

§ Direktur umum mengecek SPM dan referensi transaksi lalu

mengotorisasi SPM kemudian SPM dikembalikan ke unit yang

membutuhkan.

§ Unit tersebut menyerahkan SPM dan referensi transaksi  kepada unit

administrasi, umum dan keuangan

§ Unit administrasi, umum dan keuangan mengecek SPM dan referensi

transaksi lalu menandatangani SPM

§ Unit administrasi, umum dan keuangan meminta supplier (pembelian

barang) atau HRD (penggajian) menandatangani SPM yang sudah

diotorisasi direktur umum sebagai tanda terima uang.

§ SPM dan dokumen referensi transaksi diserahkan pada unit pajak dan

akuntan

§ Setelah sesuai bagian unit pajak dan akuntan membuat jurnal

pengeluaran kas.
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Gambar 4.4  Flowchart Prosedur Pengeluaran Kas Besar
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4.1.4.4 Prosedur Penerimaan Kas

§ Pada akhir shift kasir di masing- masing unit berbasis penerimaan kas

menyetorkan uang kas pendapatan, bukti transaksi penerimaan kas dan

Bukti Setor Kas (BSK) ke departemen keuangan, administrasi, dan

akuntansi.

§ Staf departemen keuangan, administrasi, dan akuntansi memeriksa jumlah

uang kas yang disetor apakah cocok dengan bukti penerimaan kas yang

diberikan unit tersebut.

§ Jika cocok, maka staf departemen keuangan, administrasi, dan akuntansi

menandatangani BSK dan mengembalikan 1 rangkap bukti penerimaan

kas ke staf unit.

§ BSK dan bukti penerimaan kas dari semua  unit berbasis penerimaan kas

dijadikan dasar membuat Rekapitulasi Kas Masuk (RKM)

§ BSK, bukti penerimaan kas, RKM diserahkan kepada unit akuntansi.
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Gambar 4.5  Flowchart Prosedur Asli Penerimaan Kas
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4.1.4.5 Prosedur Mutasi Kas besar ke Kas Bank

§ Ketika kas besar yang terkumpul di brankas telah berjumlah besar,

pemegang kas besar menyetorkan kas besar ke bank.

§ Pemegang kas besar menginformasikan ke unit akuntansi bahwa ia telah

menyetor kas besar sebesar Rp. X.

Gambar 4.6 Prosedur Mutasi Kas besar ke Kas Bank
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4.1.4.6 Prosedur Mutasi Kas Bank ke Kas besar

§ Ketika pemegang kas besar telah memperkirakan ada kebutuhan uang, ia

melakukan penarikan kas ke bank

§ Pemegang kas besar menginformasikan ke bagian akuntansi bahwa ia telah

melakukan penarikan kas bank sebesar Rp. X

PROSEDUR MUTASI KAS BANK KE KAS BESAR- ASLI

Unit akuntansiPemegang kas besar

mulai

Mengam
bil uang
ke bank

Buku tabungan

Menginfor
masikan

ke bagian
akuntansi

Menerima
informasi

penjurnalan

selesai

Gambar 4.7 Prosedur Mutasi Kas Bank ke Kas Besar
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4.1.4.7 Prosedur Mutasi Antar Kas Bank

§ Ketika pemegang kas besar merasa ada kebutuhan untuk melakukan

transfer uang, ia akan melakukan transfer uang ke bank

§ Pemegang kas besar menginformasikan ke bagian akuntansi bahwa ia telah

melakukan transfer kas bank  dari rekening “A” ke rekening “B” sebesar

Rp. X.

Gambar 4.8 Prosedur Mutasi Kas Antar Bank
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4.1.5 Evaluasi terhadap Sistem Manajemen Kas RS Yasmin

Berdasarkan uraian deskripsi yang peneliti ungkapkan mengenai sistem

manajemen kas RS Yasmin di atas, maka dilakukan evaluasi atas kelemahan-

kelemahan yang berkaitan dengan pengendalian internal dalam sistem manajemen

kas tersebut. Evaluasi dilakukan pada struktur organisasi dan sistem manajemen

kas secara keseluruhan.

4.1.5.1 Evaluasi Terhadap Struktur Organisasi dan Job Description

Evaluasi terhadap struktur organisasi dan job description dalam sistem

manajemen kas sangat penting. Hal ini karena struktur organisasi memiliki

pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan sistem informasi manajemen kas

yang memiliki pengendalian internal yang kuat. Sistem informasi manajemen kas

RS Yasmin memiliki beberapa kelemahan karena kurang memperhatikan sistem

pengendalian organisasi yang memadai. Berikut evaluasi terhadap kelemahan-

kelemahan dalam struktur organisasi RS Yasmin:

a. Adanya perangkapan jabatan pada fungsi yang memiliki tugas dan

wewenang yang saling mengendalikan.

Perangkapan jabatan diperbolehkan selama tidak melemahkan pengendalian

yang ada antara dua jabatan yang memiliki tugas dan wewenang untuk

saling mengontrol. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia di RS Yasmin

sehingga beberapa jabatan yang dirangkap oleh orang yang sama. Namun

ada perangkapan jabatan antara dua jabatan yang saling mengendalikan

yaitu tidak  adanya pemisahan tanggung jawab antara direktur umum,

pemegang kas besar, dan manajer departemen administrasi, umum dan
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keuangan, serta antara pemegang kas kecil dan  staf di departemen tersebut.

Jika pemegang kas besar tidak dapat bertugas, maka pengeluaran kas akan

dilakukan oleh direktur umum. Sehingga pemegang fisik kas dan otorisasi

dipegang oleh 1 orang. Pengeluaran kas kecil dapat dilakukan oleh manajer

departemen administrasi, umum dan keuangan atau staf lainnya di

departemen tersebut. Sehingga pemegang fisik kas, otorisasi pengeluaran

serta pencatatan di buku kas kecil dapat dilakukan 1 orang sekaligus.

Padahal kita harus memisahkan fungsi pemegang fisik kas, pencatatan , dan

otorisasi agar tidak dipegang 1 orang.

b. Job description yang kurang lengkap yaitu tidak menjelaskan mengenai

fungsi dari kas kecil.

Pemegang kas kecil beserta tugasnya merupakan fungsi yang perlu

dijelaskan secara eksplisit apalagi terkait dengan tanggung jawab untuk

fungsi pengeluaran uang.

4.1.5.2 Evaluasi Terhadap Operasional Sistem Manajemen Kas RS Yasmin

 Berdasarkan analisis terhadap siklus manajemen kas rumah sakit yang ada

saat ini, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Berikut kelemahan-

kelemahan dalam siklus manajemen kas RS Yasmin:

a. Tidak ada beberapa prosedur serta metode yang dijadikan standar

dalam melakukan tugas di departemen keuangan, administrasi, dan

akuntansi.

Belum ada prosedur yang menangani pembentukan kas kecil. Hal ini akan

menimbulkan kerancuan kapan dan bagaimana kas kecil dapat ditutup dan
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dibentuk kembali. RS Yasmin juga tidak dapat menentukan metode

akuntansi apa yang harus diterapkan untuk prosedur kas kecil, metode

imprest ataukah fluktuatif.

b. Kurangnya jumlah rangkap dokumen yang terkait.

Dokumen tercetak mengenai pengeluaran kas hanya ada 1 rangkap yang

diedarkan ke beberapa bagian dan paada akhirnya disimpan oleh bagian

akuntansi. Padahal dokumen tersebut juga perlu diarsip oleh departemen

keuangan, administrasi, dan akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban

karena telah mengeluarkan bukti kas keluar tersebut. Terkadang bagian yang

mengotorisasi juga memerlukan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban

pula.

c. Belum ada dokumen yang menjadi bukti otorisasi perpindahan kas ke

bank, dari bank, dan antar bank.

Perpindahan kas secara fisik harus disertai otorisasi dan pendokumentasian

untuk menghindari munculnya moral hazard yang dilakukan karyawan

ataupun jajaran direksi. Apalagi kas bank merupakan kas yang yang

jumlahnya lebih banyak dibanding kas tunai yang ada di rumah sakit.

Sehingga aset tersebut harus dijaga dengan lebih ketat.

d. Pendokumentasian arsip-arsip yang digunakan kurang memadai.

Bukti- bukti transaksi dikumpulkan di tempat yang kapasitasnya terbatas.

Aliran kas kecil maupun kas besar dicatat di sebuah buku yang dapat dilihat

oleh seluruh staf departemen administrasi, keuangan, dan akuntansi.
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e. Tidak ada laporan yang benar-benar dihasilkan dalam sistem

manajemen kas.

Pemegang kas besar dan kas kecil hanya membuat rekapitulasi pengeluaran

kas dan penerimaan kas secara harian. Rekapitulasi harian tersebut belum

dapat membantu pihak manajemen RS Yasmin dalam membuat kebijakan

terkait dengan kas.

f. Tidak adanya sanksi yang jelas apabila tidak melaksanakan kebijakan

manajemen.

 Kebijakan manajemen yang diterapkan pada sistem manajemen kas

seharusnya menyertakan sanksi yang akan diterima oleh pegawai apabila

tidak mematuhinya. Hal ini merupakan cara pencegahan terhadap moral

hazard yang dilakukan karyawan.

4.1.6 Usulan Prosedur Manual Sistem Manajemen Kas RS Yasmin

4.1.6.1 Prosedur Pembentukan Kas Kecil

Berikut narasi usulan prosedur lembur:

§ Jajaran direksi merumuskan Surat Keputusan (SK) Direksi mengenai

pembentukan dana kas kecil

§ SK tersebut diberikan kepada pemegang kas besar

§ SK dicopy, sehingga SK asli dapat diarsip oleh pemegang kas besar

dan copy SK disimpan oleh unit pajak dan akuntansi.

§ Pemegang kas besar membentuk dana kas kecil dengan menyusun

SPM, yaitu bukti mengenai pengisian dana kas besar kas kecil.
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§ SPM dibuat sebanyak 3 rangkap.

Rangkap- 1 untuk diarsip oleh akuntansi

Rangkap- 2 untuk diarsip oleh manajer administrasi, umum, dan

keuangan

Rangkap- 3 untuk diarsip oleh pemegang kas besar

§ Pemegang kas besar menyerahkan uang kas kepada pemegang kas

kecil sesuai dengan SPM

§ Pemegang kas kecil mencocokkan jumlah fisik uang kas yang

diserahkan dengan nominal yang tertera di SPM

§ Jika cocok, maka pemegang kas kecil menandatangani SPM sebagai

bukti bahwa uang fisik kas kecil telah diserahkan.

Jika tidak cocok, maka melakukan konfirmasi kepada pemegang kas

besar

§ BMK rangkap 1, 2,dan 3 diserahkan kepada manajer administrasi,

umum, dan keuangan

 Uang pembentukan dana kas kecil disimpan oleh pemegang kas kecil

§ SPM digunakan pemegang kas besar sebagai dasar penyusunan

Rekapitulasi Kas Keluar (RKK)

§ RKK dibuat sebanyak 3 rangkap

 Rangkap- 1 untuk unit pajak dan akuntansi

 Rangkap-2 untuk pemegang kas besar

§ Rangkap- 3 diarsip tetap oleh  manajer administrasi, umum, dan

keuangan
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§ BMK rangkap-1 dan RKK rangkap-1 diserahkan kepada unit pajak dan

akuntansi untuk dilakukan penjurnalan

§ BMK rangkap- 2 dan RKK rangkap- 2 diserahkan kepada pemegang

kas besar

§ BMK rangkap- 3 dan RKK rangkap- 3 dirasip tetap oleh manajer

administrasi, umum, dan keuangan.
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Gambar 4.9   Flowchart Prosedur Usulan Pembentukan Kas Kecil
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Untuk menunjang pengendalian internal yang tertuang dalam prosedur

ataupun yang belum tertuang maka dibentuklah kebijakan manajemen. Kebijakan

manajemen yang dibentuk dari usulan prosedur pembentukan kas kecil yaitu:

a. Pembentukan kas kecil dilakukan sesuai SK dari jajaran direksi

b. SK direksi untuk pembentukan kas kecil berisi jumlah nominal kas

kecil dan tanggal pembentukan kas kecil

c. Kas kecil dibentuk sejumlah Rp. 2.500.000

d. Pemegang kas kecil dibagi menjadi 2 shift. Shift pagi (jam 07.00 – jam

14.00), shift siang (jam 14.00 – jam 21.00). Namun sebelum pulang,

masing- masing shift harus menyelesaikan pekerjaannya hari ini

terlebih dahulu.

e. Jika hari libur hanya  1 orang karyawan yang ditugaskan menangani

transaksi kas kecil (bekerja selama 2 shift )

f. Semua formulir internal yang dihasilkan bernomor urut tercetak

g. Sanksi apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen adalah :

- Untuk pelanggaran pertama kali maka pihak manajemen RS Yasmin

akan memberikan teguran.

- Untuk pelanggaran kedua kali maka pihak manajemen RS Yasmin

akan mengeluarkan Surat Peringatan.

- Untuk pelanggaran ketiga kali maka pihak manajemen RS Yasmin

berhak untuk memberikan tindakan yang lebih tegas berupa Pemutusan

Hubungan Kerja.
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4.1.6.2 Prosedur pengeluaran kas kecil

Berdasarkan evaluasi atas sistem manajemen kas rumah sakit, khususnya

untuk prosedur pengeluaran kas kecil, maka ada beberapa perubahan yang

diusulkan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dari prosedur pengeluaran kas

kecil sebelumnya. Berikut narasi usulan prosedur pengeluaran kas kecil:

§ Staf departemen yang melakukan permintaan dana kas kecil meminta

Bukti Pinjam Sementara (BPS) untuk diisi sesuai pengeluaran yang

akan dilakukan.

§ Staf departemen meminta otorisasi dari manajer departemen yang

bersangkutan.

§ BPS yang sudah ditandatangani diserahkan ke pemegang kas kecil

§ Pemegang kas kecil menyerahkan uang kepada staf unit terkait sesuai

jumlah nominal yang tertera di BPS divisi terkait

§ Pemegang kas kecil menyusun Rekapitulasi Kas Keluar- Kas Kecil

sebanyak 2 rangkap.

§ Rangkap- 1 diarsip sementara oleh pemegang kas kecil

§ Rangkap-2 diarsip tetap oleh pemegang kas kecil

§ Rekapitulasi BPS rangkap-1 dan BPS divisi terkait diserahkan kepada

pemegang kas besar saat prosedur pengisian kembali kas kecil.

§ Dilanjutkan ke Prosedur Pengisian Kembali Kas Kecil
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Gambar 4.10  Flowchart Prosedur Usulan Pengeluaran Kas Kecil

(sebelum pembelian)
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Gambar 4.11  Flowchart Prosedur Usulan Pengeluaran Kas Kecil (setelah

pembelian)
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Untuk menunjang pengendalian internal yang tertuang dalam prosedur

ataupun yang belum tertuang maka dibentuklah kebijakan manajemen. Kebijakan

manajemen yang dibentuk dari usulan prosedur pengeluaran kas kecil yaitu:

a. Pengeluaran dana kas kecil untuk keperluan operasional Rumah Sakit

harus melalui BPS, dengan jumlah nominal kurang dari Rp 500.000.

Jika lebih dari Rp 500.000 maka membuat SPM untuk meminta dana

kas besar.

b. Permintaan dana kas kecil hanya untuk melakukan pembelian tunai.

c. Otorisasi BKK divisi terkait mengacu pada masing- masing prosedur.

d. Permintaan pengeluaran kas kecil yang tidak melalui prosedur-

prosedur yang telah diatur, maka harus melalui otorisasi manajer

departemen yang meminta dana kas kecil dan manajer departemen

keuangan, administrasi dan akuntansi

e. Sebelum dilakukan pengisian kembali oleh kas besar maka bukti-bukti

transaksi disimpan dan menjadi tanggung jawab pemegang kas kecil

f. Pada saat shift pagi berakhir maka pemegang kas kecil membuat

Rekapitulasi Kas Keluar- Kas Kecil (RKK-K). Saldo yang tertera di

RKK-K harus sesuai dengan jumlah fisik dana kas kecil yang

diserahkan ke pemegang kas kecil shift siang.

g. Pada saat pergantian shift maka harus ada serah terima uang fisik dan

RKK-K antara shift pagi dan shift siang. Jika ada selisih uang fisik dan

catatan maka shift pagi harus mengganti selisih kas tersebut
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h. Pada saat shift siang berakhir, pemegang kas kecil juga mengisikan

pengeluaran yang dilakukan di RKK-K. Saldo shift pagi juga

diperhitungkan dalam menentukan saldo akhir kas kecil hari ini.

i. Setelah mencatat semua transaksi yang ditangani pada akhir shift,

masing- masing  pemegang kas kecil bertanda tangan pada RKK-K

sesuai dengan shift nya.

j. Jika terdapat selisih antara uang fisik dan yang dicatatan maka menjadi

tanggung jawab manajer departemen keuangan, administrasi dan

akuntansi

k. Sanksi apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen adalah :

- Untuk pelanggaran pertama kali maka pihak manajemen RS Yasmin

akan memberikan teguran.

- Untuk pelanggaran kedua kali maka pihak manajemen RS Yasmin

akan mengeluarkan Surat Peringatan.

- Untuk pelanggaran ketiga kali maka pihak manajemen RS Yasmin

berhak untuk memberikan tindakan yang lebih tegas berupa

Pemutusan Hubungan Kerja.

4.1.6.3 Prosedur pengisian kembali kas kecil

Berdasarkan evaluasi atas sistem manajemen kas rumah sakit, khususnya

untuk prosedur pengisian kembali kas kecil, maka ada beberapa perubahan yang

diusulkan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan dari prosedur pengisian

kembali kas kecil sebelumnya. Berikut narasi usulan pengisian kembali kas kecil:
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§ Pemegang kas kecil menyerahkan nota pembelian divisi terkait yang

selama ini diarsip sementara beserta Rekapitulasi Kas Keluar- Kas

Kecil (RKK-K)  rangkap-1 pada pemegang kas besar.

§ Pemegang kas besar mencocokkan RKK-K dan nota pembelian.

§ Jika sudah cocok, pemegang kas besar menyusun SPM sebanyak 3

rangkap yang berfungsi sebagai bukti pengisian kembali dana kas kecil

 SPM rangkap- 1 untuk diserahkaPn kepada unit pajak dan akuntansi

 SPM rangkap- 2 untuk diserahkan kepada pemegang kas besar

 SPM rangkap- 3 untuk diserahkan kepada manajer administrasi,

umum, dan keuangan

§ Nota pembelian, RKK-K rangkap- 1, dan SPM diberikan kepada

manajer administrasi, umum, dan keuangan untuk diotorisasi.

 Jika cocok, maka manajer administrasi, umum, dan keuangan

menandatangani SPM

 Jika tidak cocok, maka konfirmasi kepada pemegang kas besar

§ SPM yang telah diotorisasi beserta lampirannya diserahkan kembali

kepada pemegang kas besar

§ Pemegang kas besar mengeluarkan dana kas besar untuk diserahkan

kepada pemegang kas kecil sesuai dengan SPM

§ Uang beserta SPM diperiksa oleh pemegang kas kecil, jika sudah

cocok maka menandatangani SPM sebagai tanda bahwa uang fisik

telah diterima pemegang kas kecil. Jika tidak cocok, konfirmasi ke

pemegang kas besar
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§ Uang disimpan oleh pemegang kas kecil

§ SPM dikembalikan kepada pemegang kas besar

§ Berdasar nota pembelian divisi terkait, RKK-K, serta SPM yang telah

diotorisasi, pemegang kas besar menyusun RKK-B sebanyak 3

rangkap

 Rangkap-1 untuk diserahkan kepada unit pajak dan akuntansi

 Rangkap-2 untuk diserahkan kepada pemegang kas besar

 Rangkap-3 untuk diarsip oleh manajer administrasi, umum, dan

keuangan

§ Pemegang kas besar memberikan nota pembelian, SPM rangkap- 1,

serta RKK- B rangkap- 1 dari kas besar, untuk diserahkan kepada unit

pajak dan akuntan untuk melakukan penjurnalan

§ SPM rangkap- 2 dan RKK-B rangkap- 2 diserahkan kepada pemegang

kas besar untuk diarsip tetap

§ SPM rangkap- 3 dan RKK-B rangkap- 3 diarsip tetap oleh Manajer

administrasi, umum, dan keuangan.
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Gambar 4.12  Flowchart Prosedur Usulan Pengisian Kembali Kas

Kecil (1)
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Gambar 4.13  Flowchart Prosedur Usulan Pengisian Kembali Kas Kecil (2)
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Gambar 4.14  Flowchart Prosedur Usulan Pengisian Kembali Kas Kecil

(3)
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Untuk menunjang pengendalian internal yang tertuang dalam prosedur

ataupun yang belum tertuang maka dibentuklah kebijakan manajemen. Kebijakan

manajemen yang dibentuk dari usulan prosedur pengisian kembali kas kecil yaitu:

a. Pengisian kas kecil dilakukan sampai dengan saldo di kas kecil

berjumlah Rp 2.500.000 (saldo di kas kecil tidak boleh lebih dari Rp

2.500.000)

b. Pengisian kas kecil dilakukan setiap hari

c. RKK- K juga disusun dan dilaporkan setiap hari

d. Semua formulir yang dihasilkan bernomor urut tercetak

e. Pengisian kembali kas kecil hanya dapat dilakukan oleh pemegang kas

besar berdasarkan SPM yang telah dibuat oleh pemegang kas besar

dan diotorisasi oleh manajer departemen administrasi, umum, dan

keuangan

f. Jika manajer departemen adminitrasi, umum, dan keuangan tidak ada,

maka otorisasi SPM dilakukan oleh direktur umum

g. Sanksi apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen adalah :

- Untuk pelanggaran pertama kali maka pihak manajemen RS Yasmin

akan memberikan teguran.

- Untuk pelanggaran kedua kali maka pihak manajemen RS Yasmin

akan mengeluarkan Surat Peringatan.

- Untuk pelanggaran ketiga kali maka pihak manajemen RS Yasmin

berhak untuk memberikan tindakan yang lebih tegas berupa Pemutusan

Hubungan Kerja.
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4.1.6.4 Prosedur pengeluaran kas besar

Berdasarkan evaluasi atas siklus manajemen kas rumah sakit,

khusunya untuk prosedur pengeluaran kas besar, maka ada beberapa perubahan

yang diusulkan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dari prosedur pengeluaran

kas besar sebelumnya. Berikut narasi usulan pengeluaran kas besar.

§ Staf departemen dan unit terkait menyerahkan Bukti Kas Keluar

(BKK) divisi terkait kepada pemegang kas besar

BKK divisi terkait terdiri dari:

1. Surat Permintaan Membayar (SPM)

2. Bon Sementara

3. Faktur Pembelian

4. Nota Pembelian

5. Surat Pesanan

6. Daftar Utang Supplier

7. Laporan Penerimaan Obat

8. Laporan Penerimaan Barang

9. Laporan Pembelian

10. Formulir pengeluaran barang.

11. Formulir permintaan barang

12. Daftar Gaji

13. Bukti Potongan

14. Rekap Potongan

15. Rekap Insentif
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16. Rekap Lembur

17. Slip Gaji

18. Tanda Bukti Penukaran Faktur

19. Formulir Untuk Perhatian

20. Laporan Komisi Dokter

21. Surat Permintaan Otorisasi Investasi

22. Surat Permintaan Penawaran Harga

23. Surat Perintah Kerja

24. Surat Permintaan Bahan Baku/Surat Pesanan

25. Rekapitulasi Daftar Upah

26. Surat Permintaan Otorisasi Reparasi

27. Surat Permintaan Otorisasi Penghentian Pemakaian Kas

28. Daftar Depresiasi Kas

§ Pemegang kas besar menyerahkan uang/ cek/ Bilyet Giro (BG)

sesuai dengan BKK divisi terkait yang telah diotorisasi sesuai

masing- masing prosedur kepada departemen dan unit terkait

§ BKK divisi terkait diserahkan pemegang kas besar kepada manajer

administrasi, keuangan, dan umum

§ Manajer administrasi, keuangan, dan umum menyusun RKK-B

sebanyak 3 rangkap

Rangkap-1 diserahkan kepada unit pajak dan akuntansi

Rangkap-2 diserahkan kepada pemegang kas besar
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Rangkap-3 diarsip tetap oleh manajer administrasi, keuangan, dan

umum

§ RKK-B beserta BKK divisi terkait diserahkan kepada unit pajak

dan akuntansi untuk dilakukan penjurnalan.
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Gambar 4.15  Flowchart Prosedur Usulan Pengeluaran Kas Besar
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Untuk menunjang pengendalian internal yang tertuang dalam prosedur

ataupun yang belum tertuang maka dibentuklah kebijakan manajemen. Kebijakan

manajemen yang dibentuk dari usulan prosedur pengeluaran kas besar yaitu:

a. Pemegang kas besar hanya satu orang yang bekerja selama shift pagi saja.

b. Semua formulir internal yang dihasilkan bernomor urut tercetak

c. Pengeluaran kas besar tidak berasal dari uang pendapatan kas besar tetapi

berasal dari mutasi kas bank ke kas di tangan

d. Permintaan pengeluaran dana kas besar yang tidak melalui prosedur-

prosedur yang telah diatur, maka harus melalui otorisasi manajer departemen

yang meminta dana kas besar, manajer administrasi, umum, dan keuangan,

dan direktur umum

e. Sanksi apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen adalah :

- Untuk pelanggaran pertama kali maka pihak manajemen RS Yasmin

akan memberikan teguran.

- Untuk pelanggaran kedua kali maka pihak manajemen RS Yasmin akan

mengeluarkan Surat Peringatan.

- Untuk pelanggaran ketiga kali maka pihak manajemen RS Yasmin

berhak untuk memberikan tindakan yang lebih tegas berupa Pemutusan

Hubungan Kerja.

4.1.6.5 Prosedur penerimaan kas besar

Berdasarkan evaluasi atas sistem manajemen kas rumah sakit,

khusunya untuk prosedur penerimaan kas besar, maka ada beberapa perubahan
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yang diusulkan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dari prosedur penerimaan

kas besar sebelumnya. Berikut narasi usulan penerimaan kas besar.

§ Departeman dan unit yang terkait menyerahkan uang kas masuk

beserta Bukti Kas Masuk (BKM) divisi terkait kepada pemegang

kas besar

BKM divisi terkait antara lain:

1. Laporan Jasa Pelayanan

2. Laporan Penjualan

3. Laporan Pendapatan masing- masing unit

4. Nota Tagihan

5. Nota Pembayaran

6. Laporan Retur Penjualan

7. Nota Retur Penjualan

8. Copy resep

9. Formulir Retur Obat/ Alat

10. Nota Belanja Bahan Pokok

11. Formulir Home Service Laboratorium

12. Perincian Pembayaran

13. Perincian Pembiayaan UGD

14. Faktur Penjualan

15. Faktur Pesanan

16. Slip Pembayaran
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§ Pemegang kas besar mencocokkan bukti formulir dan uang

pendapatan. Jika cocok maka membuat Bukti Setor Kas (BSK)

sebanyak 2 rangkap.

§ BSK rangkap-2 diserahkan kepada departemen  dan unit yang

terkait untuk diarsip tetap

BSK rangkap-1 beserta BKM divisi terkait diserahkan kepada

manajer administrasi, umum, dan keuangan.

§ Uang kas masuk disimpan sementara dalam brankas

§ Penyetoran uang kas masuk dijelaskan pada Prosedur Mutasi Kas

di Tangan ke Kas Bank

§ Manajer administrasi, keuangan, dan umum menyusun

Rekapitulasi Kas Masuk (RKM) sebanyak 3 rangkap berdasarkan

BSK rangkap-1 dan BKM divisi terkait

Rangkap-1 diserahkan kepada unit pajak dan akuntansi

Rangkap-2 diserahkan kepada pemegang kas besar

Rangkap-3 diarsip tetap oleh manajer administrasi, keuangan, dan

umum

§ Manajer administrasi, keuangan, dan umum menyerahkan BKM

rangkap-1,  BKM divisi terkait beserta RKM rangkap-1 kepada

unit pajak dan akuntansi untuk melakukan penjurnalan.

§ RKM rangkap- 2 diarsip tetap oleh pemegang kas besar

§ RKM rangkap- 3 diarsip tetap oleh manajer administrasi,

keuangan, dan umum
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Gambar 4.16 Flowchart Prosedur Usulan Penerimaan Kas Besar
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Untuk menunjang pengendalian internal yang tertuang dalam prosedur

ataupun yang belum tertuang maka dibentuklah kebijakan manajemen. Kebijakan

manajemen yang dibentuk dari usulan prosedur penerimaan kas besar yaitu

a. Kas yang berasal dari pendapatan, tidak bisa langsung digunakan untuk

pengeluaran, akan tetapi harus dilakukan prosedur mutasi terlebih dahulu.

b. Penyetoran pendapatan masing-masing unit dilakukan pada setiap akhir

shift.

c. Apabila terdapat selisih antara jumlah yang terdapat pada BKM setelah

ditandatangani, maka menjadi tanggung jawab pemegang kas besar.

d. Setelah uang diterima, serta BKM diarsip uang langsung dimasukkan pada

brankas RS Yasmin.

e. Pemegang kunci brankas adalah pemegang kas besar.

f. Sanksi apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen adalah :

- Untuk pelanggaran pertama kali maka pihak manajemen RS Yasmin akan

memberikan teguran.

- Untuk pelanggaran kedua kali maka pihak manajemen RS Yasmin akan

mengeluarkan Surat Peringatan.

- Untuk pelanggaran ketiga kali maka pihak manajemen RS Yasmin berhak

untuk memberikan tindakan yang lebih tegas berupa Pemutusan Hubungan

Kerja.
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4.1.6.6 Prosedur Mutasi Kas di Tangan ke Kas Bank

Berdasarkan evaluasi atas sistem manajemen kas rumah sakit,

khususnya untuk prosedur mutasi kas di tangan ke kas bank, maka ada beberapa

perubahan yang diusulkan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan dari prosedur

mutasi kas di tangan ke kas bank sebelumnya. Berikut narasi usulan mutasi kas di

tangan ke kas bank.

§ Pemegang kas besar mencocokkan Rekapitulasi Kas Masuk dan uang fisik

yang ada di brankas.

Jika cocok, maka pemegang kas besar menyusun Bukti Mutasi Kas (BMK)

Jika tidak cocok maka melakukan pengecekan fisik kembali

§ BMK dibuat sebanyak 3 rangkap

 Rangkap-1 untuk unit pajak dan akuntansi

 Rangkap-2 untuk pemegang kas besar

 Rangkap-3 untuk manajer administrasi, umum, dan keuangan

§ BMK beserta RKM diberikan kepada manajer administrasi, umum, dan

keuangan untuk diperiksa. Jika cocok maka manajer administrasi, umum,

dan keuangan menandatangani BMK

 Jika tidak cocok, maka melakukan konfirmasi kepada pemegang kas besar.

§ BMK dan RKM yang telah ditandatangani oleh manajer administrasi,

umum, dan keuangan diserahkan kepada direktur umum untuk diperiksa.

Jika setuju maka direktur umum menandatangani BMK.

Jika tidak cocok , maka melakukan konfirmasi kepada pemegang kas

besar.
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§ RKM beserta BMK yang telah diotorisasi diserahkan kembali kepada

manajer administrasi, umum, dan keuangan untuk diarsip sementara

§ Manajer administrasi, umum, dan keuangan menyetor uang ke bank

sesuai dengan BMK

§ Setelah penyetoran uang kas, manajer administrasi, umum, dan

keuangan membuat Rekapitulasi Kas Keluar (RKK) sebanyak 2

rangkap.

 Rangkap-1 diarsip oleh unit pajak dan akuntansi

 Rangkap-2 diarsip tetap oleh pemegang kas besar

 Rangkap-3 diarsip oleh manajer administrasi, umum, dan keuangan

§ BMK rangkap- 1, RKM, RKK rangkap-1 diserahkan kepada unit pajak

dan akuntansi

§ BMK rangkap- 2 dan RKK rangkap- 2 diarsip tetap oleh pemegang kas

besar

§ BMK rangkap- 3 dan RKK rangkap- 3 diarsip tetap oleh manajer

administrasi, umum, dan keuangan
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Gambar 4.17 Flowchart Prosedur Usulan Mutasi Kas di Tangan ke Kas

Bank (1)
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 Gambar 4. 18 Flowchart Prosedur Usulan Mutasi Kas di Tangan ke Kas

Bank (2)
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Untuk menunjang pengendalian internal yang tertuang dalam prosedur

ataupun yang belum tertuang maka dibentuklah kebijakan manajemen. Kebijakan

manajemen yang dibentuk dari usulan prosedur mutasi kas di tangan ke kas bank

yaitu

a. Seluruh penerimaan harus disetor ke bank secara utuh, tidak boleh

digunakan untuk pengeluaran

b. Penyetoran kas besar ke bank dilakukan keesokan harinya paling lambat

jam 14.00

c. Kas besar yang disetor terdiri dari uang kas masuk shift siang sehari

sebelumnya dan uang kas masuk shift pagi hari ini.

d. Uang kas masuk hari Sabtu disetor ke bank pada hari Senin paling

lambat jam 14.00

e. Mutasi kas dari kas ke bank dilakukan oleh manajer administrasi, umum,

dan keuangan

f. Apabila jumlah fisik uang tidak sesuai dengan jumlah tercatat, maka

menjadi tanggung jawab pemegang kas fisik yang terakhir

g. Sanksi apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen adalah :

- Untuk pelanggaran pertama kali maka pihak manajemen RS Yasmin

akan memberikan teguran.

- Untuk pelanggaran kedua kali maka pihak manajemen RS Yasmin

akan mengeluarkan Surat Peringatan.
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- Untuk pelanggaran ketiga kali maka pihak manajemen RS Yasmin

berhak untuk memberikan tindakan yang lebih tegas berupa

Pemutusan Hubungan Kerja.

4.1.6.7 Prosedur mutasi kas bank ke kas di tangan

Berdasarkan evaluasi atas siklus manajemen kas rumah sakit,

khusunya untuk prosedur mutasi kas bank ke kas di tangan, maka ada beberapa

perubahan yang diusulkan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dari prosedur

mutasi kas bank ke kas di tangan sebelumnya. Berikut narasi usulan mutasi kas

bank ke kas di tangan.

§ Manajer administrasi, umum, dan keuangan menyusun Perencanaan Kas

Keluar (PKK)

§ Manajer administrasi, umum, dan keuangan menyusun Bukti Mutasi Kas

(BMK) sebanyak 2 rangkap berdasarkan PKK

 Rangkap-1 diarsip oleh unit pajak dan akuntansi

 Rangkap-2 diarsip oleh pemegang kas besar

§ BMK beserta PKK diberikan kepada direktur umum untuk diperiksa. Jika

cocok maka manajer administrasi, umum, dan keuangan menandatangani

BMK

 Jika tidak cocok, maka melakukan konfirmasi kepada pemegang kas besar.

§ Direktur Umum membuat cek mengenai mutasi
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§ PKK dan BMK rangkap-1 yang telah ditandatangani oleh direktur umum

diserahkan kembali kepada manajer administrasi, umum, dan keuangan

untuk diarsip sementara

§ Cek dan BMK rangkap-2 diserahkan kepada pemegang kas besar

§ BMK rangkap-2 diarsip tetap oleh pemegang kas besar sebab ia yang

melakukan transaksi langsung dengan pihak bank

§ Cek yang telah ditandatangani diserahkan oleh pemegang kas besar kepada

pihak bank

§ Bank melakukan transaksi dan menyerahkan uang sesuai jumlah pada

cek kepada pemegang kas besar.

§ Uang dari bank diterima dan disimpan oleh pemegang kas besar

§ Manajer administrasi, umum, dan keuangan menyusun Rekapitulasi Kas

Masuk (RKM) sebanyak 2 rangkap berdasarkan PKK dan BMK

rangkap-1

§ PKK, BMK rangkap- 1, dan RKM rangkap-1  diserahkan kepada unit

pajak dan akuntansi untuk dilakukan penjurnalan

§ RKM rangkap ke-2 di arsip tetap oleh Manajer administrasi, umum, dan

keuangan



180

 Gambar 4. 19 Flowchart Prosedur Usulan Mutasi Kas Bank ke Kas di

Tangan
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Untuk menunjang pengendalian internal yang tertuang dalam prosedur

ataupun yang belum tertuang maka dibentuklah kebijakan manajemen. Kebijakan

manajemen yang dibentuk dari usulan prosedur mutasi kas bank ke kas di tangan

yaitu

a. Mutasi bank ke kas digunakan untuk membiayai pengeluaran kas.

b. Mutasi bank ke kas dilakukan oleh pemegang kas besar.

c. Perencanaan Kas Keluar (PKK) disusun oleh manajer administrasi, umum,

dan keuangan

d. Apabila jumlah fisik uang tidak sesuai dengan jumlah tercatat, maka

menjadi tanggung jawab pemegang kas besar.

e. Sanksi apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen adalah :

- Untuk pelanggaran pertama kali maka pihak manajemen RS Yasmin

akan memberikan teguran.

- Untuk pelanggaran kedua kali maka pihak manajemen RS Yasmin

akan mengeluarkan Surat Peringatan.

- Untuk pelanggaran ketiga kali maka pihak manajemen RS Yasmin

berhak untuk memberikan tindakan yang lebih tegas berupa Pemutusan

Hubungan Kerja.

4.1.6.8 Prosedur mutasi kas antar bank

Berdasarkan evaluasi atas siklus manajemen kas rumah sakit,

khusunya untuk prosedur mutasi kas antar bank, maka ada beberapa perubahan
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yang diusulkan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dari prosedur mutasi kas

antar bank sebelumnya. Berikut narasi usulan mutasi kas antar bank..

§ Manajer administrasi, umum, dan keuangan menyusun Bukti Mutasi Kas

(BMK)

§ BMK dibuat sebanyak 2 rangkap

 Rangkap-1 diarsip oleh unit pajak dan akuntansi

 Rangkap-2 diarsip oleh pemegang kas besar

§ BMK diberikan kepada direktur umum untuk diperiksa. Jika cocok maka

manajer administrasi, umum, dan keuangan menandatangani BMK

 Jika tidak cocok, maka melakukan konfirmasi kepada manajer

administrasi, umum, dan keuangan

§ Direktur Umum membuat cek mengenai mutasi

§ BMK dan cek yang telah ditandatangani diserahkan kepada pemegang

kas besar

§ BMK diarsip sementara oleh pemegang kas besar

§ Pemegang kas besar menyerahkan cek kepada bank penerima

§ Bank penerima menyampaikan cek kepada bank pengirim

§ Bank pengirim mentransfer kas bank kepada bank penerima dan

memberikan Bukti Transfer Bank (BTB)

§ Bank penerima melakukan proses penyimpanan uang yang telah

ditransfer dari bank pengirim

§ BTB diserahkan kepada pemegang kas besar
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§ Pemegang kas besar menyerahkan BTB dan BMK rangkap-1 kepada

unit pajak dan akuntansi untuk dilakukan penjurnalan.

§ BMK rangkap-2 diarsip tetap oleh pemegang kas besar sebab ia yang

melakukan transaksi langsung dengan bank.
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Gambar 4. 20  Flowchart Prosedur Usulan Mutasi Kas Antar Bank
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Untuk menunjang pengendalian internal yang tertuang dalam

prosedur ataupun yang belum tertuang maka dibentuklah kebijakan manajemen.

Kebijakan manajemen yang dibentuk dari usulan prosedur mutasi kas antar bank

yaitu:

a. Jika direktur umum tidak ada untuk menandatangani cek maka cek

tersebut dapat ditandatangani oleh direktur utama

b. Unit pajak dan akuntansi melakukan pengecekan aktivitas transfer kas

bank dengan membuat rekonsiliasi bank tiap bulan dan mengeceknya tiap

hari

c. Sanksi apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen adalah :

- Untuk pelanggaran pertama kali maka pihak manajemen RS Yasmin

akan memberikan teguran.

- Untuk pelanggaran kedua kali maka pihak manajemen RS Yasmin

akan mengeluarkan Surat Peringatan.

- Untuk pelanggaran ketiga kali maka pihak manajemen RS Yasmin

berhak untuk memberikan tindakan yang lebih tegas berupa Pemutusan

Hubungan Kerja.

Selain kebijakan manajemen juga dibentuk kebijakan akuntansi yang

digunakan sebagai dasar penjurnalan pada sistem manajemen kas.

a. Pengakuan pendapatan dan beban menggunakan Accrual Basic

b. Pengukuran berdasarkan jumlah bruto.
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c. Pengeluaran kas diakui saat  SPM dikeluarkan. Penerimaan kas diakui di

masing- masing prosedur.

Setelah dibentuk kebijakan akuntansi maka dibuat jurnal yang berkaitan

dengan siklus manajemen kas. Berikut jurnal untuk prosedur laporan penerimaan

kas dan laporan pengeluaran kas.

a. Saat pembentukan kas kecil

Jurnal ini muncul saat direksi memutuskan bahwa rumah sakit

memerlukan kas kecil. Pembentukan kas kecil dilakukan saat SPM

diotorisasi secara lengkap berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang

dikeluarkan oleh direksi mengenai pembentukan dana kas kecil

Kas kecil    xxx

Kas      xxx

b. Saat pengeluaran kas kecil

Saat pengeluaran kas kecil, tidak dilakukan penjurnalan. RS Yasmin telah

memutuskan bahwa metode pencatatan kas kecil menggunakan metode

imprest sehingga semua pengeluaran baru dilakukan pencatatan pada saat

pengisian kembali dana kas kecil.

c. Saat pengisian kembali kas kecil

Penjurnalan pengeluaran yang menggunakan kas kecil dilakukan saat

pengisian kembali kas kecil, sebab RS Yasmin menerapkan metode

imprest. Jumlah nominal saat pengisian kembali sesuai dengan jumlah

pengeluaran kas kecil. Pengisian kembali kas kecil dilakukan saat SPM

untuk aktivitas pengisian kembali kas kecil diotorisasi secara lengkap
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Beban …    xxx

Beban …    xxx

Beban …    xxx

Kas      xxx

 Saat perancangan software sistem manajemen kas, jurnal yang

dibuat adalah:

 Beban transisi  kas kecil  xxx

  Kas      xxx

Akun beban transisi kas kecil akan diklasifikasikan akunnya oleh unit

pajak dan akuntansi berdasarkan rekapitulasi pengeluaran kas kecil.

d. Saat penerimaan kas besar

Departemen administrasi, keuangan, dan akuntansi hanya bertugas

mengumpulkan laporan penerimaan kas dari masing- masing prosedur

untuk dijadikan satu menjadi Laporan Penerimaan Kas.

Penjurnalan telah dilakukan di masing- masing prosedur sehingga pada

sistem manajemen kas tidak perlu dilakukan penjurnalan agar tidak terjadi

rangkap penjurnalan.

e. Saat pengeluaran kas besar

Penjurnalan dilakukan saat SPM telah diotorisasi secara lengkap. SPM

dikeluarkan sesuai kebutuhan dari masing- masing prosedur berbasis

pengeluaran kas.
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Beban …    xxx

Beban …    xxx

Beban …    xxx

Kas      xxx

f. Saat mutasi kas di tangan ke kas bank

Penjurnalan dilakukan saat Bukti Mutasi Kas (BMK) telah diotorisasi

secara lengkap untuk melakukan penyimpanan uang kas di bank.

Kas Bank    xxx

Kas      xxx

g. Saat mutasi kas bank ke kas di tangan

Penjurnalan dilakukan saat Bukti Mutasi Kas (BMK) telah diotorisasi

secara lengkap untuk melakukan penarikan tabungan RS Yasmin dari

bank.

Kas xxx

Kas Bank    xxx

h. Saat mutasi antar kas bank

Penjurnalan dilakukan saat Bukti Mutasi Kas (BMK) telah diotorisasi

secara lengkap untuk melakukan transfer uang kas antar rekening bank

yang dimiliki oleh RS Yasmin.

 Kas  Bank  X (penerima) xxx

Kas Bank Y (pengirim)  xxx

Saat perancangan software sistem manajemen kas, aktivitas mutasi kas

bank tidak dilakukan penjurnalan tapi dengan menggunakan buku kas
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bank. Saat sistem manajemen kas diintegrasikan dengan sistem yang

lainnya, maka sistem General Ledger akan melakukan penjurnalan akibat

moutasi kas bank berdasarkan buku kas bank.

4.2 Diskusi Pembahasan Siklus Manajemen Kas RS Yasmin

Berdasarkan evaluasi atas siklus manajemen kas rumah sakit serta usulan

yang diajukan oleh peneliti, maka akan dilakukan kajian atau diskusi lebih lanjut

mengenai kelemahan-kelemahan yang ada pada siklus manajemen kas serta

bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut sehingga dapat tercipta

pengendalian internal yang kuat. Dalam kajian ini peneliti akan meninjau

kelemahan-kelemahan yang ada berdasarkan 7 pengendalian umum yang harus

dibentuk dalam siklus manajemen kas rumah sakit.

Kelemahan pertama adalah adanya perangkapan jabatan pada fungsi

yang memiliki tugas dan wewenang yang saling mengontrol. Perangkapan

jabatan diperbolehkan selama tidak melemahkan pengendalian yang ada antara

dua jabatan yang memiliki tugas dan wewenang untuk saling mengontrol.

Terbatasnya jumlah sumber daya manusia di RS Yasmin sehingga beberapa

fungsi organisasi dilakukan oleh orang yang sama, yaitu fungsi pemegang fisik

kas kecil, pemegang fisik kas besar, pencatatan kas besar, pencatatan kas kecil,

dan otorisasi pengeluaran atau mutasi kas. Hal ini mengakibatkan lemahnya

pengendalian organisasi dan pengendalian praktek manajemen. RS Yasmin

memang mengakui bahwa departeman administrasi, keuangan, dan akuntansi

memang kekurangan jumlah sumber daya manusia. Hal tersebut bisa diatasi
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dengan menambahkan jumlah karyawan di departeman administrasi, keuangan,

dan akuntansi. Namun jika pihak manajemen RS Yasmin merasa bahwa belum

saatnya menambah karyawan, maka  karyawan yang sudah ada di departeman

administrasi, keuangan, dan akuntansi harus dipilah agar tidak ada perangkapan

fungsi yang saling mengontrol yaitu pemisahan fungsi antara fungsi pencatatan,

pemegang fisik, dan otorisasi.

Kelemahan kedua adalah job description dari struktur organisasi RS Yasmin

yang kurang lengkap. Dalam job description struktur organisasi belum

dijelaskan mengenai fungsi dari pemegang kas kecil, yaitu siapa yang berfungsi

sebagai pemegang fisik kas kecil. Padahal sudah lama RS Yasmin membentuk kas

kecil. Hal ini akan melemahkan pengendalian organisasi dan pengendalian

praktek manajemen Fungsi tersebut harus disebutkan secara eksplisit di job

description struktur organisasi agar ada kejelasan hak dan kewajiban.

Kelemahan ketiga adalah belum ada prosedur serta metode

akuntansi yang dijadikan standar dalam melakukan tugas di departemen

keuangan, administrasi, dan akuntansi. Belum ada prosedur mengenai

pembentukan kas kecil. Bahkan pihak manajemen belum memahami bahwa kas

kecil tidak bisa langsung dibentuk dan ditiadakan. Pembentukan dan penghapusan

kas kecil harus berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari jajaran direksi. Prosedur

yang dilaksanakan selama ini pun belum dapat mendefinisikan apakah pengisian

kas kecil berdasarkan metode imprest atau fluktuatif. pengendalian praktek

manajemen dan pengendalian dokumentasi di departemen keuangan,

administrasi, dan akuntansi akan menjadi lemah. Sehingga perlu disusun prosedur
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pembentukan kas kecil dan pihak direksi harus memutuskan metode akuntansi

manakah yang akan diterapkan untuk prosedur pengisian kas kecil. RS Yasmin

memilih untuk melakukan prosedur pengelolaan kas kecil dengan menggunakan

metode imprest.

Kelemahan keempat adalah kurangnya jumlah rangkap dokumen

yang terkait. Dokumen yang sudah ada perlu dibuat rangkap, sebab dokumen

tidak hanya  digunakan untuk pencatatan di unit akuntansi. Unit lainnya, misal

yang telah membuat dokumen atau mengotorisasi dokumen juga memerlukannya

untuk melakukan pertanggungjawaban, terutama jika aktivitas tersebut terkait

dengan pengeluaran kas. Jika dokumen yang hanya 1 rangkap itu hilang, maka

dokumen tersebut akan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Hal ini akan

melemahkan pengendalian dokumentasi. Maka dibuatlah rangkap untuk Bukti

Pinjam Sementara (BPS), Surat Perintah Membayar (SPM) dan  Bukti Mutasi Kas

(BMK).

Kelemahan kelima adalah belum ada dokumen yang menjadi bukti

perpindahan kas ke bank, dari bank, dan antar bank. Aktivitas perpindahan

kas harus dilakukan dengan hati-hati, apalagi terkait dengan jumlah kas yang

cukup besar. Jika tidak maka pengendalian dokumentasi di prosedur tersebut

menjadi lemah. Maka dibuatlah dokumen baru yaitu Bukti Mutasi Kas (BMK).

Kelemahan keenam adalah pendokumentasian arsip-arsip yang

digunakan kurang memadai. Pendokumentasian arsip yang terjadi selama ini

belum tersimpan rapi dalam filing cabinet maupun database. Setiap staf di

departemen administrasi, keuangan, dan akuntansi dapat melihat buku pencatatan
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kas kecil dan kas besar. Hal ini akan melemahkan tingkat keamanan dokumentasi

arus kas dan dapat menghambat pekerjaan ketika membutuhkan file pada saat

tertentu, sehingga kurang efisien dalam penggunaan waktu dan tenaga.

Pendokumentasian yang kurang baik juga menyulitkan ketika dilakukan audit di

masa yang akan datang. Auditor akan menemukan kesulitan dalam melakukan

vouching ke bukti transaksi karena adanya pengarsipan dokumen yang buruk dan

hal ini mengakibatkan dokumen akan sulit untuk dicari dimana keberadaannya.

Hal ini merupakan kelemahan pengendalian dokumentasi dan pengendalian

operasional pusat data. Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka dokumen-

dokumen yang penting dalam manajemen kas harus dicetak dan diarsip oleh-

masing-masing unit yang terkait. Untuk menciptakan pengendalian operasional

pusat data maka peneliti mengusulkan supaya menggunakan DBMS (database

management systems) sehingga seluruh data terpusat pada komputer server

sehingga penyimpanan file menjadi lebih terstruktur dan mudah dilakukan

pencarian  . Dalam hal ini, peneliti mengusulkan menggunakan MS SQL Server

2000 sebagai software DBMS karena memiliki tingkat keamanan yang handal dan

kapasitas data untuk cukup besar untuk melakukan penyimpanan.

Kelemahan ketujuh adalah tidak ada laporan yang benar-benar

dihasilkan dalam manajemen kas. Saat ini hanya terdapat rekapitulasi

pengeluaran kas dan penerimaan kas harian. Hal ini merupakan kelemahan dalam

pengendalian praktik manajemen karena manajemen mengalami kesulitan

dalam menganalisis laporan yang digunakan untuk menentukan kebijakan yang

berkaitan dengan manajemen kas.
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Kelemahan kedelapan adalah tidak adanya sanksi yang jelas

apabila tidak melaksanakan kebijakan manajemen. Kebijakan manajemen

yang diterapkan pada siklus manajemen kas seharusnya menyertakan sanksi yang

akan diterima oleh pegawai apabila tidak mematuhinya. Hal ini merupakan cara

pencegahan terhadap moral hazard yang dilakukan karyawan.

Berdasarkan hasil diskusi di atas maka peneliti telah memberikan saran atas

kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem manajemen kas RS Yasmin. Saran-

saran tersebut digambarkan dalam bentuk prosedur dan kebijakan manajemen

dalam usulan sistem manajemen kas. Diharapkan dengan saran-saran tersebut

dapat membentuk pengendalian internal yang kuat dalam sistem manajemen kas.

4.3 Desain Software Akuntansi Sistem Manajemen Kas Rumah Sakit Yasmin

Setelah dilakukan analisa atas objek penelitian baik berupa pencarian

informasi mengenai RS Yasmin dan juga hasil evaluasi atas penerapan sistem

yang ada dalam RS Yasmin, maka proses selanjutnya adalah proses perancangan

dan pendesainan software sebagai solusi atas evaluasi manual yang telah

diungkapkan. Dalam merancang sebuah software diperlukan beberapa tahapan

awal guna mendapatkan software yang baik. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Tahapan penentuan data-data apa saja dari sistem manajemen kas,

khususnya pada siklus atau prosedur pengeluaran kas kecil, pengeluaran

kas besar dan mutasi kas. Adapun jenis data yang perlu dicatat dalam

software antara lain:
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a. Data bank. RS Yasmin tidak hanya memiliki rekening di 1 bank saja.

Sehingga perlu daftar bank yang memungkinkan mutasi kas dari setiap

rekening bank atau ke setiap rekening bank. Data ini berisi nama bank,

nomor rekening, atas nama siapakah rekening tersebut, dan alamat

bank.

b. Data mengenai nama jenis transaksi pembayaran. Data ini berisi

pengkodean jenis transaksi dan jenis pembayaran di RS Yasmin. Data

jenis transaksi berisi jenis- jenis transaksi yang ada di setiap prosedur

RS Yasmin dan dari departemen atau unit mana transaksi tersebut

dilakukan. Data pembayaran berisi cara pembayaran yang dapat

dilakukan untuk masing- masing transaksi.

c. Data tentang supplier sebagai pemasok barang yang bekerja sama

dengan RS Yasmin. Data yang dibutuhkan tentang supplier antara lain:

nama supplier, alamat, nomor telepon/fax, contact person yang dapat

dihubungi, jabatan contact person, nomor izin pendirian jika ada dan

NPWP supplier jika ada.

2. Tahapan penentuan aktivitas apa saja yang dapat difasilitasi oleh software

dalam manajemen kas, mengingat tidak semua aktivitas dapat difasilitasi

oleh software. Berikut ini beberapa aktivitas yang dapat difasilitasi oleh

software yang akan dirancang:

a. Aktivitas pencatatan data-data master (utama) yang berkaitan dengan

manajemen kas. Data master tersebut adalah data-data yang digunakan
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sebagai dasar dalam aktivitas manajemen kas, yaitu data bank, data

jenis transaksi pembayaran, dan data supplier.

b. Aktivitas pencatatan proses pengeluaran kas kecil dan kas besar.

c. Aktivitas pencatatan penerimaan pendapatan dari masing- masing unit

berbasis penerimaan kas di RS Yasmin.

d. Aktivitas mutasi kas besar ke kas bank, kas bank ke kas besar, dan

antar rekening bank yang dimiliki RS Yasmin.

e. Aktivitas otorisasi berjenjang oleh pihak-pihak yang berwenang.

f. Aktivitas untuk memperoleh  dokumentasi internal dan laporan

manajerial yang dibutuhkan.

3. Penentuan batasan pengelolaan data dari software. Pada tahapan ini

peneliti melakukan pembatasan pengelolaan software yang dirancang

karena keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, seperti keterbatasan

waktu, kemampuan dan lain sebagainya. Maka pada software ini peneliti

memberikan batasan rancangan berupa:

a. Sistem manajemen kas ini hanya melakukan prosedur pengeluaran kas

secara fisik, yaitu ketika pengisian kas kecil, pembayaran pembelian ke

supplier, serta pengeluaran manual yang prosedurnya belum diatur di

siklus lainnya. Sebab software ini akan diintegrasikan dengan prosedur

lainnya.

b. Sistem manajemen kas ini hanya melakukan prosedur pencatatan

pendapatan yang disetor dari pendapatan setiap unit RS Yasmin yang
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berbasis penerimaan kas. Lalu melakukan rekapitulasi per periode dan

per departemen..

c. Tidak ada fasilitas pencatatan akuntansi hingga ke buku besar dan

seluruh laporan keuangan karena rancangan software ini hanya

memberikan fasilitas sampai pada tahapan penjurnalan. Tahapan

penjurnalan disediakan dengan harapan dapat diintegrasikan dengan

siklus  keuangan ketika software ini dikembangkan.

Berdasarkan aktivitas yang ditangani di atas dan keterbatasan yang dimiliki,

maka software yang dirancang oleh peneliti harus memiliki beberapa hal yang

harus dipertimbangkan yaitu:

1. Software harus mampu mencatat data-data master yang digunakan dalam

manajemen kas, seperti data bank, data jenis transaksi pembayaran, dan data

supplier.. Data master berguna sebagai dasar untuk melakukan aktivitas

transaksi.

2. Adanya fasilitas hak akses dan penggunaan password di dalam software.

3. Informasi yang dihasilkan dari software ini harus dapat menyediakan data-data

yang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen.

4. Software memiliki kemampuan untuk meminimalkan penggunaan kertas untuk

aktivitas dokumentasi (paperless based).

5. Software mampu melakukan aktivitas akuntansi secara otomatis seperti

aktivitas penjurnalan. Peneliti hanya membatasi rancangan software dalam hal

kemampuan melakukan aktivitas penjurnalan saja karena fokus penelitian

yang dilakukan hanya pada aktivitas pengeluaran kas dan penerimaan kas
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yang terjadi di departemen adminitrasi, keuangan, dan akuntansi. Tahap

penjurnalan disediakan, untuk diintegrasikan dengan sistem General Ledger

ketika software ini nantinya disatukan dengan siklus yang lainnya.

  Setelah menganalisis hal-hal  apa saja yang harus disediakan oleh software

manajemen kas, struktur organisasi, serta prosedur manual yang diusulkan maka

tahap selanjutnya adalah perancangan software akuntansi manajemen kas, yang

meliputi:

a. pembuatan DFD (Data Flow Diagram)

b. pembuatan ERD (Entity Relationship Diagram)

c. pembuatan DBMS (Database Management System)

d. pembuatan tampilan (interface application)

4.3.1 Pembuatan DFD (Data Flow Diagram)

Pembuatan DFD menggambarkan bagaimana data-data yang digunakan dalam

manajemen kas mengalir melalui proses yang saling terkait. Dalam DFD kita

dapat mengetahui informasi apa yang akan diolah dan ditampilkan. Dalam DFD,

aliran data digambarkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik

dimana data tersebut mengalir. Pembuatan DFD akan membantu dalam

pendesainan database dan tampilan (interface) dari software yang akan dibuat.

Pembuatan data flow diagram untuk manajemen kas dibuat dari context diagram

sampai diagram level 2.



198

a. Context Diagram

Dalam context diagram digambarkan sistem secara umum, yang terdiri dari

satu proses, beberapa external entity dan aliran data. DFD level konteks ini

menggambarkan satu lingkaran tunggal (satu proses) yang mewakili sistem

informasi akuntansi manajemen kas RS Yasmin. Sedangkan external entity

terdiri dari instansi rekanan atau supplier, manajemen, administrator,

karyawan.

Gambar 4.21 DFD Context Diagram
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b. Diagram Level 1

DFD diagram level 1 menjabarkan dari level context diagram. Pada level ini

terdapat empat subsistem yaitu log in, maintanance data, olah data dan

laporan. Dalam level ini semua datastore yang digunakan dalam rancangan

database ini dapat dilihat.

Gambar 4.22 Diagram Level 1
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b. Diagram level 2

Pada level ini, masing-masing proses dalam level 1 akan dirinci lagi dalam

proses-proses yang lebih detail kecuali maintanance data yang telah

dirinci pada level sebelumnya. Level 2 ada 3 tahap yang dijabarkan, yaitu:

1. DFD Level 2 Proses Log In

Level ini menjelaskan proses log in sebagai proses awal sebelum

masuk ke proses yang lain. Gambar DFD level ini ditunjukkan

pada gambar 4.23.

Gambar 4.23 DFD Level 2 Proses Log In

2. DFD Level 2 Proses Olah Data

Level ini menjabarkan tentang proses pengolahan data. Gambar

DFD level ini ditunjukkan pada gambar 4.24.
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Gambar 4.24 DFD Level 2 Proses Olah Data

3. DFD level 2 Proses Laporan

Level ini menjabarkan tentang pembuatan laporan. Gambar DFD level ini

ditunjukkan pada gambar 4.25.
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Gambar 4.25 DFD level 2 Proses Laporan

4.3.2 Pembuatan ERD (Entity Relationship Diagram)

Tahapan kedua dalam desain database adalah tahapan pembuatan Entity

Relationship Diagram (ERD). Entity Relationship Diagram menggambarkan

struktur database relasional yang akan dibuat dengan atributnya.
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Gambar 4.26 ERD
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4.3.3 Pembuatan Database

Tahapan ketiga dalam desain database adalah pembuatan database. Tahapan ini

merupakan tahapan akhir dan database yang terbentuk dari generate script ERD

sebelumnya.
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Gambar 4.27 Diagram Database Sistem Manajemen Kas
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Pada desain database ini, tabel master terbuat telebih dahulu sebagai penyimpanan

data dasar. Beberapa tabel master tersebut antara lain:

a. Tabel Jenis Transaksi

Tabel jenis transaksi memiliki kolom nama jenis transaksi yang berisi jenis- jenis

transaksi yang ada di setiap prosedur RS Yasmin. Tabel jenis transaksi juga memiliki

tabel keterangan yang berisi di unit atau departemen mana transaksi tersebut terjadi.

 Gambar 4.28 Tabel Jenis Transaksi

b. Tabel Jenis Pembayaran

Tabel jenis pembayaran memiliki kolom nama pembayaran yang berisi nama-nama

jenis pembayaran yang dilakukan di RS Yasmin.

 Gambar 4.29 Tabel Jenis Pembayaran

c. Tabel Jenis Transaksi Pembayaran

Tabel ini terdiri dari kolom kode jenis transaksi pembayaran, id jenis transaksi (yang

direlasikan dengan tabel jenis transaksi) dan id jenis pembayaran (yang direlasikan

dengan tabel jenis pembayaran). Kode jenis transaksi pembayaran akan direlasikan

dengan tabel transaksi lainnya karena terkait dengan prosedur penjurnalan.
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Gambar 4.30 Tabel Jenis Transaksi Pembayaran

d. Tabel Bank

Tabel bank berisi data bank yang rekeningnya dimiliki oleh  RS Yasmin.

Gambar 4.31 Tabel Bank

e. Tabel supplier

Tabel ini berisi daftar supplier yang bekerja sama dengan RS Yasmin ketika RS

Yasmin melakukan pembelian aset tetap, persediaan logistik rumah tangga, dan

persediaan logistik medis.
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Gambar 4.32 Tabel Supplier

Setelah membuat tabel master, maka berikutnya adalah pembuatan tabel

transaksi. Tabel transaksi merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data

transaksi yang terjadi dan dapat dijadikan dasar untuk membuat laporan untuk

manajemen karena menggambarkan fakta transaksi yang terjadi. Beberapa tabel

transaksi yang dibuat dalam database manajemen kas RS Yasmin yaitu:

a. Tabel BPS

Tabel ini digunakan untuk menyimpan transaksi yang menggunakan Bukti Pinjam

Sementara (BPS).

Gambar 4.33 Tabel BPS

b. Tabel Pembayaran

Tabel ini digunakan untuk menyimpan transaksi yang menggunakan Surat Perintah

Membayar (SPM).
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Gambar 4.34 Tabel Pembayaran

c. Tabel Transaksi Penghasilan

Tabel ini digunakan untuk menyimpan setoran pendapatan tiap unit berbasis

penerimaan kas di akhir shift nya, yaitu yang menggunakan form Bukti Setor Kas

(BSK)
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Gambar 4.35 Tabel Transaksi Penghasilan

d. Tabel BMK

Tabel ini digunakan untuk menyimpan transaksi mutasi kas  yang menggunakan form

Bukti Mutasi Kas (BMK).

Gambar 4.36 Tabel BMK

f. Tabel JurnalTemporary
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Tabel ini berisi data-data jurnal dari transaksi yang terjadi dalam manajemen kas.

g. Tabel DetailJurnalTemp

Tabel ini berisi detail jurnal dari transaksi yang terjadi dalam manajemen kas.

Selain tabel master dan tabel transaksi, ada juga tabel referensi yang digunakan

dalam manajemen kas tapi tidak dibuatkan interface software-nya karena dibuat oleh

siklus lainnya. Tabel referensi yang digunakan dalam manajemen kas antara lain:

a. Tabel Karyawan

Tabel ini berisi data karyawan yang bekerja di RS Yasmin.

Gambar 4.38Tabel DetailJurnalTemp

Gambar 4.37 Tabel Jurnal Temporary
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Tabel 4.39  Tabel Karyawan

b. Tabel SO (Struktur Organisasi)

Tabel ini berisi data-data struktur organisasi Rumah Sakit Yasmin.

Gambar 4.40 Tabel SO

c. Tabel Form

Tabel ini berisi data form yang digunakan dalam aplikasi RS Yasmin.

Tabel ini digunakan dalam hak akses bagi user sehingga dapat diatur form-

form mana saja yang dapat diakses oleh user pada saat login.
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Gambar 4.41  Tabel Form

d. Tabel Jabatan

Tabel ini berisi data-data jabatan dalam struktur organisasi rumah sakit.

Gambar 4.42 Tabel Jabatan

e. Tabel MasterUser

Tabel ini berisi data-data user dari aplikasi manajemen kas RS Yasmin.

Dalam tabel ini mengatur bahwa setiap satu jabatan memiliki satu kode

user, sehingga bagi karyawan yang memiliki jabatan rangkap maka

karyawan tersebut akan memiliki kode user yang rangkap juga.

Gambar 4.43 Tabel MasterUser

f. Tabel Akses

Tabel ini berisi data-data hak akses yang dimiliki oleh user yang berupa

akses form dan akses manipulasi data (command.).



138

 Gambar 4.44 Tabel Akses

g. Tabel Akun

Tabel ini berisi data-data akun yang digunakan untuk menjurnal transaksi

yang dilakukan oleh RS Yasmin.

Gambar 4.45 Tabel Akun

h. Tabel JurnalStandar

Tabel ini berisi data-data jurnal standar yang dapat dihasilkan didalam

manajemen kas. Jurnal standar akan dihasilkan secara otomatis ketika

terjadi transaksi.

Gambar 4.46 Tabel JurnalStandar

i. Tabel pesanan

Tabel ini berisi data pesanan barang yang diisi oleh unit logistik medis dan

unit logistik rumah tangga. Sistem manajemen kas menggunakan tabel ini

sebagai referensi karena untuk mengeluarkan Bukti Pinjam Sementara

(BPS), harus ada referensinya yaitu kode surat pesanan.
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 Gambar 4. 47 Tabel Pesanan

j. Tabel Supplier PBF

Tabel ini berisi data supplier khusus medis karena berisi tentang data

Perusahaan Besar Farmasi (PBF). Tabel ini digunakan sebagai referensi saat

mengeluarkan Bukti Pinjam Sementara (BPS) dan Surat Perintah Membayar

(SPM).

 Gambar 4.48 Tabel SupplierPBF

k. Tabel Penerimaan

Tabel ini digunakan untuk mencatat data penerimaan barang yang

telah dibeli oleh unit logistik medis dan unit logistik rumah tangga. Aplikasi

sistem manajemen kas membutuhkan tabel ini sebagai referensi karena

digunakan saat mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk jenis

aktivitas pembayaran kepada supplier. SPM membutuhkan KodeLPB

sebagai referensi, untuk membuktikan bahwa supplier telah mengirimkan

barang yang dipesan dan kapan waktu pembayaran.
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Gambar 4.49 Tabel Penerimaan

l. Tabel Penerimaan Aset Tetap

Fungsinya sama dengan tabel penerimaan, bedanya adalah tabel ini berisi data

mengenai penerimaan pembelian aset tetap.

Gambar 4.50 Tabel PenerimaanAsetTetap
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4.3.4 Pembuatan Tampilan (Interface Application)

Tahapan berikutnya adalah pembuatan tampilan (interface application) yang

menghubungkan antara database dengan user. Berikut tampilan aplikasi manajemen

kas RS Yasmin:

4.3.4.1 Form Login

Form login  adalah form yang pertama kali muncul saat user mulai mengakses

aplikasi manajemen kas. Form login berfungsi sebagai pengendalian aplikasi yaitu

dalam hal hak akses. User harus memasukkan user name agar aplikasi  dapat

mengetahui karyawan mana yang mengakses aplikasi ini dan bila user  melakukan

otorisasi maka otomatis nama dan jabatannya akan tertera sesuai nama yang telah ia

masukkan di user name di  form login. Berdasarkan user name itu pula, aplikasi juga

akan memilih hak akses dari user (manipulasi apa saja yang dapat ia lakukan terhadap

data). Di form login, user juga harus mengisi password. Hal ini dilakukan sebagai

pengendalian akses, yaitu hanya user yang berhak, yang dapat mengakses data.

Sehingga diharapkan keamanan data bisa terwujud.

Pengendalian aplikasi yang digunakan dalam form login adalah apabila terjadi

kesalahan memasukkan user nama dan password sebanyak tiga kali maka secara

otomatis user akan keluar dari aplikasi.  Hal ini diberlakukan untuk menghindari

timbulnya moral hazard yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak mengakses

data.
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Gambar 4.51 Tampilan Form Login

4.3.4.2 Form Menu Utama

Form menu utama adalah form berikutnya yang akan muncul setelah user berhasil

login dengan user name dan password yang dimiliki. Pada form menu utama ini

ditampilkan menu-menu yang dapat diakses dan tidak dapat diakses oleh user. Menu-

menu yang ada dalam form menu utama ialah menu master, menu transaksi, menu

laporan dan user account. Form menu utama juga menampilkan nama dan jabatan

user yang sedang mengakses aplikasi manajemen kas. Tampilan form menu utama

ditunjukkan pada gambar 4.49.
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Gambar 4.52 Tampilan Form Menu Utama

4.3.4.3 Form Master

Form master ialah form yang digunakan untuk mengatur data yang ada dalam

tabel master di database. Aktivitas yang dapat dilakukan dalam form master antara

lain menambah, menyimpan, mengubah, membatalkan dan menghapus data. Beberapa

form master yang digunakan dalam manajemen kas antara lain:

a. Form Daftar Bank

Form master bank digunakan untuk melakukan manipulasi data yaitu menambah,

menyimpan, mengubah, membatalkan atau menghapus data bank yang ada di

database RS Yasmin di tabel bank. Daftar ini akan digunakan untuk keterangan di

Form Transaksi Bukti Mutasi Kas (BMK).

Pengendalian aplikasi dalam form ini ialah apabila user tidak dapat melakukan

manipulasi tertentu maka command button yang memanggil perintah manipulasi

tersebut akan tampil disabled atau tidak aktif. Dan untuk mengurangi kesalahan
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inputan dan karena data bank yang rekeningnya dimiliki oleh RS Yasmin tidak

banyak, maka data bank dibedakan berdasarkan id yang muncul otomatis ketika

disimpan.. Tampilan form bank ditunjukkan pada gambar 4.50.

Gambar 4.53 Tampilan Form Master Bank

b. Form Master Jenis Transaksi
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Gambar 4.54 Tampilan Form Jenis Transaksi

c. Form Master Jenis Pembayaran

 Gambar 4.55 Tampilan Form Jenis Pembayaran

d. Form Master Jenis Transaksi Pembayaran

Form ini merupakan gabungan data dari master jenis transaksi dan master jenis

pembayaran. Master ini berfungsi untuk membedakan jenis transaksi dan pembayaran
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yang terjadi di siklus manajemen kas. Kode jenis transaksi pembayaran akan

mendefinisikan penjurnalan dari suatu transaksi di RS Yasmin.

Gambar 4.56 Tampilan Form Master Jenis Transaksi Pembayaran

e. Form Master Supplier

Master supplier digunakan untuk mengelola data supplier. Data supplier

digunakan saat proses pembayaran menggunakan Bukti Pinjam Sementara (BPS) dan

Surat Perintah Membayar (SPM)
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Gambar 4.57 Tampilan Form Master Supplier

4.3.4.4 Form Transaksi

a. Form Entry Bukti Pinjam Sementara (BPS)

Form ini digunakan saat unit logistik medis dan unit logistik rumah tangga akan

melakukan pembelian namun belum mengerti jumlah harga pasti dari barang tersebut.

BPS dikeluarkan dengan menggunakan kas kecil RS Yasmin. Pengeluaran kas

menggunakan BPS tidak boleh lebih dari Rp 500.000.

Pengendalian aplikasi dalam form ini ialah apabila user tidak berhak melakukan

aktivitas tertentu maka command button yang merupakan perintah aktivitas tersebut

akan disabled atau tidak aktif. Untuk mengurangi kemungkinan melakukan kesalahan

penginputan kode maka kode BPS dibuat muncul secara otomatis. Pengendalian dari

transaksi ini adalah jika unit yang meminjam dana telah diberi uang maka command

button pertanggungawaban diisi tidak sehingga di listview akan muncul bahwa status

bayarnya masih bernilai 0. Jika unit peminta telah datang kembali ke pemegang kas
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kecil setelah melakukan pembelian untuk memberikan nota pembelian dan uang

kembalian (jika ada) maka transaksi yang sudah dicatat harus di- edit yaitu command

button pertanggungjawaban diisi ya dan status bayar di listview otomatis berubah

menjadi 1.

Gambar 4.58 Tampilan Form Entry Bukti Pinjam Sementara (BPS)

b. Form Otorisasi Bukti Pinjam Sementara (BPS)

Form otorisasi BPS digunakan untuk mengotorisasi BPS yang telah dibuat di

form entry BPS. Otorisasi pertama ialah otorisasi oleh pembuat BPS yaitu pemegang

kas kecil atau staf  departemen administrasi, keuangan dan akuntansi dan otorisasi

kedua ialah staf departemen yang mengajukan BPS. Dalam form ini ditampilkan

jabatan yang telah mengotorisasi BPS sebelumnya dan total yang harus dibayar dalam

satu kode BPS.

Pengendalian aplikasi dalam form ini ialah apabila user tidak berhak

mengotorisasi BPS maka command button otorisasi akan disabled atau tidak aktif.
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Otorisasi kedua hanya bisa dilakukan jika otorisasi pertama telah dilakukan. Otorisasi

ketiga hanya bisa dilakukan jika otorisasi kedua telah dilakukan, dan seterusnya.

Gambar 4.59 Tampilan Form Otorisasi Bukti Pinjam Sementara (BPS)

c. Form Rekapitulasi Bukti Pinjam Sementara (BPS)

Tiap transaksi BPS yang telah diinputkan dan diotorisasi tidak dapat langsung

dijurnal, sebab BPS menggunakan kas kecil yang pengeluarannya menggunakan

metode imprest. Sehingga baru bisa dijurnal saat pemegang kas besar melakukan

pengisian kembali ke kas kecil. Pengisian kembali kas kecil dilakukan berdasarkan

Rekapitulasi BPS, yaitu sebagai bukti pengeluaran kas kecil.
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Pengendalian aplikasi dalam form ini ialah apabila user tidak berhak melihat

Rekapitulasi BPS maka command button otorisasi akan disabled atau tidak aktif.

Selain itu, transaksi BPS baru muncul di Rekapitulasi BPS jika otorisasinya telah

dilakukan dengan lengkap.

Gambar 4.60 Tampilan Form Rekapitulasi Bukti Pinjam Sementara (BPS)

d. Form Entry Surat Perintah Membayar (SPM)

Form ini digunakan sebagai Bukti Kas Keluar. SPM akan keluar jika ada

pengeluaran pembelian ke supplier (referensi transaksi : kode Laporan Penerimaan

Barang yang merupakan output dari prosedur logistic medis dan rumah tangga),

pengisian kembali kas kecil (referensi transaksi :kode Rekapitulasi BPS), pengeluaran

gaji (referensi transaksi: kode daftar gaji yang merupakan output prosedur penggajian

HRD), pengeluaran lain-lain yang prosedurnya belum diatur (referensi transaksi:

diinput secara manual oleh pemegang kas besar).
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Pengendalian aplikasi dalam form ini ialah apabila user tidak berhak melakukan

aktivitas tertentu maka command button yang merupakan perintah aktivitas tersebut

akan disabled atau tidak aktif. Untuk mengurangi kemungkinan melakukan kesalahan

penginputan kode maka kode SPM dibuat muncul secara otomatis. Referensi transaksi

yang muncul sesuai dengan jenis bukti pembayaran yang dipilih. Misalnya, jika jenis

bukti pembayaran: pembayaran ke supplier dipilih, maka yang muncul di text

referensi transaksi hanyalah kode Laporan Penerimaan Barang saja. Jika SPM telah

melakukan pembayaran untuk Laporan Penerimaan Barang  "x" maka saat

mengeluarkan SPM berdasarkan Laporan Penerimaan Barang lagi, kode Laporan

Penerimaan Barang "x" tidak akan muncul lagi sebagai referensi transaksi SPM. Hal

itu untuk menghindari pembayaran lebih dari satu kali untuk satu bukti kas keluar.

Gambar 4.61 Tampilan Form Entry Surat Perintah Membayar (SPM)
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e. Form Otorisasi Surat Perintah Membayar (SPM)

Form otorisasi SPM digunakan untuk mengotorisasi SPM yang telah dibuat di

form entry SPM. Otorisasi pertama ialah otorisasi oleh pembuat SPM yaitu pemegang

kas besar. Dalam form ini ditampilkan jabatan yang telah mengotorisasi SPM

sebelumnya dan total yang harus dibayar dalam satu kode SPM.

Pengendalian aplikasi dalam form ini ialah apabila user tidak berhak

mengotorisasi SPM maka command button otorisasi akan disabled atau tidak aktif.

Otorisasi kedua hanya bisa dilakukan jika otorisasi pertama telah dilakukan. Otorisasi

ketiga hanya bisa dilakukan jika otorisasi kedua telah dilakukan, dan seterusnya.

Gambar 4.62 Tampilan Form Otorisasi Surat Perintah Membayar (SPM)

f. Form Register Surat Perintah Membayar (SPM)
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Proses penjurnalan dilakukan dalam form ini oleh bagian akuntansi. Ketika

user bukan bagian akuntansi maka command button jurnal akan disabled atau tidak

aktif. Pengendalian lain di form ini adalah, jika SPM belum diotorisasi dengan

lengkap, maka kode SPM tidak akan dapat muncul di register SPM.

Gambar 4.63 Tampilan Form Register Surat Perintah Membayar (SPM)

g. Form Entry Bukti Mutasi Kas (BMK)

Form ini digunakan untuk memfasilitasi mutasi kas antar kas besar dan kas

bank.  Pada form ini disediakan tombol option untuk memilih jenis mutasi yang

diinginkan, yaitu

• Mutasi kas besar ke kas bank

• Mutasi kas bank ke kas besar

• Mutasi kas antar bank (karena RS Yasmin memiliki beberapa rekening di

beberapa bank).
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Pengendalian aplikasi dalam form ini ialah apabila user tidak berhak melakukan

aktivitas tertentu maka command button yang merupakan perintah aktivitas tersebut

akan disabled atau tidak aktif. Untuk mengurangi kemungkinan melakukan kesalahan

penginputan kode maka kode BMK dibuat muncul secara otomatis. Pengendalian

yang lainnya adalah disabled dan enabled- nya text nama bank asal, nama bank

tujuan, rekening asal, dan rekening tujuan.

• Jika dipilih option mutasi kas besar ke kas bank, maka text nama bank asal dan

text rekening asal akan disabled atau tidak aktif karena tidak akan diisi.

• Jika dipilih option mutasi kas bank ke kas besar, maka text nama bank tujuan

dan text rekening tujuan yang akan disabled atau tidak aktif karena tidak akan

diisi.

• Jika dipilih option mutasi antar kas bank maka text nama bank asal, nama bank

tujuan, rekening asal, dan rekening tujuan akan menjadi enabled atau aktif

karena harus diisi.

Bentuk pengendalian lainnya dari transaksi yang menggunakan BMK adalah,

form BMK memiliki label penanggung jawab yang harus diisi. Penanggung jawab

merupakan orang yaang melaksanakan tugas untuk melakukan mutasi langsung dan

menandatangani bukti mutasi dari bank.
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Gambar 4.64 Tampilan Form Entry Bukti Mutasi Kas (BMK)

h. Form Otorisasi Bukti Mutasi Kas (BMK)

Form otorisasi BMK digunakan untuk mengotorisasi BMK yang telah dibuat

di form entry BMK. Otorisasi pertama ialah otorisasi oleh pembuat BMK yaitu

pemegang kas besar. Dalam form ini ditampilkan jabatan yang telah mengotorisasi

BMK sebelumnya dan total yang harus dibayar dalam satu kode BMK.

Pengendalian aplikasi dalam form ini ialah apabila user tidak berhak

mengotorisasi BMK maka command button otorisasi akan disabled atau tidak aktif.

Otorisasi kedua hanya bisa dilakukan jika otorisasi pertama telah dilakukan. Otorisasi

ketiga hanya bisa dilakukan jika otorisasi kedua telah dilakukan, dan seterusnya.
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Gambar 4.65 Tampilan Form Otorisasi Bukti Mutasi Kas (BMK)

i. Form Buku Bank

Form ini digunakan untuk mengetahui daftar keluar masuk kas pada rekening

bank terkait. Pada form ini dapat diketahui rincian transaksi yang terjadi pada

rekening tersebut. Misalkan transfer dari Bank A ke Bank B
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Gambar 4.66 Tampilan Form Register Bukti Mutasi Kas (BMK)

j. Form Bukti Setor Kas (BSK)

Form ini digunakan saat unit- unit berbasis penerimaan kas di RS Yasmin

menyetorkan pendapatannya di akhir shift. Pemegang kas besar membuat bukti setor

kas sebagai bukti bahwa pendapatan telah disetor dan telah diterima pemegang kas

besar. Uang yang terkumpul di pemegang kas besar akan disetor kemudian hari ke

bank (menggunakan form BMK), sedangkan bukti kas masuk dari unit berbasis

penerimaan kas tadi, disetor ke bagian akuntansi.
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Gambar 4.67 Tampilan Form Bukti Setor Kas (BSK)

4.3.5 Laporan -laporan Yang Dihasilkan Oleh Manajemen Kas  Rumah Sakit

Yasmin

Laporan merupakan output yang dihasilkan oleh aplikasi yang berfungsi sebagai

dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan manajemen. Berikut laporan

yang dihasilkan oleh aplikasi manajemen kas:

a. Laporan Pengeluaran Kas Kecil Per Periode(Lampiran 1)

Laporan pengeluaran kas kecil per periode. Laporan ini dapat digunakan

manajemen untuk mengetahui jumlah pengeluaran kas kecil pada suatu

periode dan berapa lama kas kecil harus diisi kembali. Sehingga

manajemen dapat memperkirakan kapan rata- rata pengisian kembali dana

kas kecil harus dilakukan, ketentuan mengenai saldo maksimal yag harus

ada di kas kecil serta ketentuan nominal minimal/ maksimal dari masing-

masing pengeluaran kas kecil.
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b. Laporan Pengeluaran Kas Kecil Per Departemen(Lampiran 2)

Laporan pengeluaran kas kecil per departemen. Laporan ini dapat

digunakan manajemen untuk mengetahui jumlah pengeluaran kas kecil

pada suatu departemen, sehingga dapat mengetahui tingkat kebutuhan kas

pada setiap departemen, ketentuan mengenai saldo maksimal yag harus

ada di kas kecil serta ketentuan nominal minimal/ maksimal dari masing-

masing pengeluaran kas kecil.

c. Laporan Pengeluaran Kas Besar Per Periode (Lampiran 3)

Laporan pengeluaran kas besar per periode, digunakan untuk mengetahui

jumlah kas yang telah dikeluarkan, jumlah kebutuhan kas pada suatu

periode, misalkan pada kebutuhan kas Bulan Agustus. Sehingga RS

Yasmin dapat memperkirakan berapa jumlah kas di tangan yang harus

disediakan RS Yasmin untuk setiap periodenya serta untuk menyusun

anggaran belanja untuk periode selanjutnya. Penyusunan anggaran belanja

ini agar manajemen dapat mengarahkan aliran kasnya tepat sasaran sesuai

dengan prioritas kebutuhan.

d. Laporan Pengeluaran Kas Besar Per Departemen (Lampiran 4)

Laporan pengeluaran kas besar per departemen, digunakan untuk

mengetahui jumlah kas yang diperlukan oleh masing-masing departemen

pada RS Yasmin, jumlah, misalkan pada kebutuhan kas Departemen

Medis. Sehingga RS Yasmin dapat memperkirakan berapa jumlah kas di

tangan yang harus disediakan RS Yasmin untuk masing-masing

departemen serta untuk menyusun anggaran belanja untuk periode

selanjutnya. Penyusunan anggaran belanja ini agar manajemen dapat
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mengarahkan aliran kasnya tepat sasaran sesuai dengan prioritas

kebutuhan.

e. Laporan Penerimaan Kas  Per Periode (Lampiran 5)

Laporan penerimaan kas merupakan rekapan setoran kas dari masing-

masing unit berbasis penerimaan kas di RS Yasmin. Laporan ini dapat

digunakan manajemen untuk mengetahui berapa jumlah penerimaan kas

yang diperoleh RS Yasmin dan departemen mana yang menghasilkan

pendapatan paling banyak. Hal ini dapat dijadikan informasi dalam

penentuan anggaran belanja tahun berikutnya dan departemen mana yang

pantas untuk dikembangkan dengan alasan prospek untuk memperoleh kas

lebih baik dibanding departemen yang lainnya.

f. Laporan Penerimaan Kas  Per Departemen (Lampiran 6)

Laporan penerimaan kas merupakan rekapan setoran kas dari masing-

masing unit berbasis penerimaan kas di RS Yasmin. Laporan ini dapat

digunakan manajemen untuk mengetahui berapa jumlah penerimaan kas

yang diperoleh RS Yasmin dan departemen mana yang menghasilkan

pendapatan paling banyak. Hal ini dapat dijadikan informasi dalam

penentuan anggaran belanja tahun berikutnya dan departemen mana yang

pantas untuk dikembangkan dengan alasan prospek untuk memperoleh kas

lebih baik dibanding departemen yang lainnya. Jika berdasar msing-

masing departemen, laporan ini digunakan untuk mengetahui tingkat

penghasilan pada masing-masing profit center.

g. Laporan Daftar Jurnal (Lampiran 7)

Form daftar jurnal merupakan form yang digunakan untuk melihat daftar

jurnal yang telah dihasilkan dalam manajemen kas RS Yasmin. Form ini
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juga memiliki fasilitas untuk mencetak jurnal yang dihasilkan dalam

periode yang ditentukan oleh user..

4.4 Diskusi Desain Software Akuntansi Manajemen Kas  Rumah Sakit Yasmin

Setelah desain database dan aplikasi telah dibuat maka tahap selanjutnya adalah

diskusi mengenai kelebihan dan kelemahan yang mungkin terjadi saat sistem

manajemen kas diimplementasikan. Kelemahan sistem manajemen kas saat ini telah

dianalisa dengan meninjau tujuh pengendalian umum dan pengendalian aplikasi

dalam desain software akuntansi manajemen kas. Berikut merupakan tinjauan

kelebihan dari software sistem manajemen kas yang diharapkan dapat mengatasi

kekurangan dari sistem.

Peneliti menggunakan database MS SQL Server 2000 serta bahasa pemrograman

MS Visual Basic 6.0 untuk mendesain software ini. Penggunaan MS SQL Server

2000 dapat mendukung pengendalian dokumentasi. Penggunaan MS SQL Server

2000 sebagai database sangat mendukung desain software akuntansi manajemen kas

karena merupakan database yang handal dan berbasis client-server sehingga seluruh

data disimpan dalam komputer server sebagai pusat pengendali. Penggunaan pusat

data harus dilakukan dengan baik melalui perencanaan yang memadai, prosedur yang

teratur dan supervise.

Dalam memenuhi pengendalian pemrosesan dan pengendalian keluaran, MS

SQL Server 2000 juga memakai konsep transaksi dan logging transaksi untuk

menjamin konsistensi dan kemampuan recovery informasi yang disimpan dalam

database. Jika transaksi berisi beberapa operasi, transaksi haruslah selesai semua atau

batal semua. Ketika data yang telah dimasukkan dapat diproses dengan benar dan ada

fungsi cross-check dalam setiap proses yang dilalui maka akan dihasilkan keluaran

yang tepat juga.



162

MS SQL Server 2000 juga memiliki pengendalian akses. Sistem database client/

server seperti SQL Server 2000 memakai sejumlah proses server untuk memanipulasi

data, dan mengharuskan proses client berhubungan dengan proses server

menggunakan mekanisme IPC (inter-process communication) lokal atau remote.

Setelah proses server menjalankan perintah-perintah, hasilnya akan dikirim kembali

ke proses client melalui mekanisme IPC tersebut. Dengan cara ini sistem client/

server memberikan pengaksesan yang lebih baik pada data yang dipakai bersama-

sama oleh banyak user.

Ketika user ingin menggunakan aplikasi manajemen kas maka user harus

menginputkan username dan password. Jika data yang diinputkan tepat maka user

dapat menggunakan aplikasi manajemen kas sesuai dengan hak akses yang dimiliki

oleh jabatan dari user tersebut. Hak akses yang dimaksud tidak hanya hak akses

aplikasi, namun juga hak akses form dan hak melakukan manipulasi data yang

disimpan di command button. Jika data yang diinputkan salah, maka user tidak dapat

menggunakan aplikasi manajemen kas. Jika user melakukan kesalahan memasukkan

username dan password sebanyak tiga kali maka program otomatis akan keluar dari

aplikasi supaya tidak dapat dilakukan pengacakan username dan password. Hal ini

menerapkan pengendalian akses yang dijalankan agar keamanan data tetap terjamin.

Pengendalian otorisasi dalam manajemen kas ini dibentuk dengan menyediakan

form otorisasi secara terpisah dengan form entry data. Apabila otorisasi belum

lengkap maka aktivitas selanjutnya tidak akan dapat dilakukan. Misalnya, jika

otorisasi SPM belum dilakukan secara lengkap, maka SPM tidak akan dapat masuk ke

register SPM. Selain itu, otorisasi dilakukan secara berurutan, apabila tidak berurutan

maka secara otomatis akan muncul peringatan. Hal ini merupakan pengendalian
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otorisasi agar aktivitas RS Yasmin berjalan teratur sesuai dengan prosedur yang

ditetapkan.

Dalam aplikasi yang peneliti usulkan juga dibentuk pengendalian masukan

yang memastikan bahwa data yang dimasukkan harus sesuai dengan ketentuan. Data

yang dimasukkan harus sesuai dengan type data dan length dimana data tersebut akan

disimpan di database. Selain itu kolom di tabel database yang tidak boleh kosong

(not allow null) harus diisi oleh user, jika tidak maka secara otomatis akan ada

peringatan penolakan. Selain itu untuk mengurangi kesalahan masukan maka saat

memasukkan data, dibuatkan kode-kode otomatis khusus untuk data masukan yang

sifatnya terpola serta untuk mempermudah proses entry data, maka dibuatkan form

pencarian ke tabel referensi yang dibutuhkan.

Berdasarkan diskusi dengan mempertimbangkan 7 pengendalian umum dan

pengendalian aplikasi,  diharapkan software akuntansi manajemen kas yang diusulkan

oleh peneliti dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dalam aplikasi sistem

manajemen kas.
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BAB V

PENUTUP

m. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada sistem manajemen kas RS Yasmin maka peneliti

memperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat kelemahan dalam manajemen kas RS

Yasmin. Analisis yang dilakukan peneliti berdasarkan pada tujuh pengendalian umum

dan pengendalian aplikasi. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Adanya perangkapan jabatan pada suatu fungsi yang memiliki tugas dan

wewenang saling mengendalikan. Padahal kita harus memisahkan fungsi

pemegang fisik, pencatatan , dan otorisasi agar tidak dipegang 1 orang

2. Job description yang kurang lengkap yaitu tidak menjelaskan mengenai tugas

dan wewenang dari pemegang kas kecil.

3. Tidak ada beberapa prosedur serta metode yang dijadikan standar dalam

melakukan tugas di Departemen Keuangan, Administrasi, dan Akuntansi,

yaitu belum ada prosedur mengenai pembentukan kas kecil.

4. Kurangnya jumlah rangkap dokumen. Padahal dokumen tersebut juga perlu

diarsip oleh Departemen Keuangan, Administrasi, dan Akuntansi sebagai

bentuk pertanggungjawaban karena telah mengeluarkan bukti kas keluar

tersebut.

5. Pendokumentasian arsip-arsip yang digunakan kurang memadai. Bukti- bukti

transaksi dikumpulkan di tempat yang kapasitasnya terbatas dan aliran kas

kecil maupun kas besar dicatat di sebuah buku yang dapat dilihat oleh seluruh

staf Departemen Administrasi, Keuangan, dan Akuntansi.

6. Tidak ada laporan yang benar-benar dihasilkan dalam sistem manajemen kas
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sehingga belum dapat membantu pihak manajemen RS Yasmin dalam

membuat kebijakan terkait dengan kas.

7. Tidak adanya sanksi yang jelas apabila tidak melaksanakan prosedur dan

kebijakan manajemen.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam manajemen kas maka peneliti

memberikan usulan yang berupa prosedur manual, kebijakan manajemen dan desain

software akuntansi manajemen kas. Dalam usulan ini, peneliti juga mendasarkan pada

tujuh pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Usulan tersebut antara lain:

1. Perangkapan jabatan diperbolehkan selama tidak melemahkan pengendalian yang

ada antara dua jabatan yang memiliki tugas dan wewenang untuk saling

mengendalikan. Hal tersebut bisa diatasi dengan menambahkan jumlah karyawan

di Departeman Administrasi, Keuangan, dan Akuntansi. Namun jika pihak

manajemen RS Yasmin merasa bahwa belum saatnya menambah karyawan, maka

karyawan yang sudah ada di Departeman Administrasi, Keuangan, dan Akuntansi

harus dipilah agar tidak ada perangkapan fungsi yang saling mengontrol yaitu

pemisahan fungsi antara fungsi pecatatan, pemegang fisik, dan otorisasi.

2. Tugas dan wewenang suatu jabatan tersebut harus disebutkan secara ekspilsit di

job description struktur organisasi agar ada kejelasan hak dan kewajiban.

3. Perlu disusun prosedur pembentukan kas kecil dan pihak direksi harus

memutuskan metode akuntansi manakah yang akan diterapkan untuk prosedur

pengisian kas kecil. RS Yasmin memilih untuk melakukan prosedur pengelolaan

kas kecil dengan menggunakan metode imprest

4. Membuat rangkap untuk Bukti Pinjam Sementara (BPS), Surat Perintah

Membayar (SPM). Unit lain yang telah membuat dokumen atau mengotorisasi



166

dokumen juga memerlukannya untuk melakukan pertanggungjawaban, terutama

jika aktivitas tersebut terkait dengan pengeluaran kas.

5. Terdapat dokumen baru, yaitu Bukti Mutasi Kas (BMK). BMK sebagai bukti

perpindahan kas ke bank, dari bank, dan antar bank. Aktivitas perpindahan kas

harus dilakukan dengan hati-hati, apalagi terkait dengan jumlah kas yang cukup

besar.

6. Dokumen-dokumen yang penting dalam manajemen kas harus dicetak dan diarsip

oleh-masing-masing unit yang terkait. Untuk menciptakan pengendalian

operasional pusat data maka peneliti mengusulkan supaya menggunakan DBMS

(database management systems) sehingga seluruh data terpusat pada komputer

server sehingga penyimpanan file menjadi lebih terstruktur dan mudah dilakukan

pencarian.

7. Kebijakan manajemen yang diterapkan pada siklus manajemen kas seharusnya

menyertakan sanksi yang akan diterima oleh pegawai apabila tidak mematuhinya.

Hal ini merupakan cara pencegahan terhadap moral hazard yang dilakukan

karyawan.

n. Keterbatasan

Terdapat keterbatasan dari penelitian ini antara lain:

f. Rancangan software ini tidak memfasilitasi prosedur pembayaran ke supplier

secara cicilan kredit.

g. Rancangan software ini tidak memfasilitasi pencatatan akuntansi hingga ke

buku besar dan laporan keuangan karena rancangan software ini hanya

memberikan fasilitas sampai pada tahapan penjurnalan. Tahapan penjurnalan

disediakan dengan harapan dapat diintegrasikan dengan siklus general ledger
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ketika software ini dikembangkan.

h. Software yang dibuat belum memasuki tahapan integrasi dan implementasi

sehingga masih ada kemungkinan software mengalami error program.

o. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah peneliti lakukan, maka peneliti

memberikan beberapa saran kepada Rumah Sakit Yasmin yaitu:

§ Pihak manajemen sebaiknya mempertimbangkan usulan yang telah diberikan

oleh peneliti terutama terkait dengan manajemen kas rumah sakit.

§ Setelah melakukan saran perbaikan, pihak manajemen RS Yasmin sebaiknya

mempertimbangkan untuk menggunakan database dan aplikasi yang dibuat oleh

peneliti karena telah disesuaikan dengan prosedur manual dan kebijakan

manajemen yang merupakan hasil diskusi antar pihak manajemen RS Yasmin

dan peneliti.

§ Adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka diharapkan kepada peneliti

selanjutnya yang berkaitan dengan sistem manajemen kas dapat membuat desain

sistem informasi akuntansi manajemen kas yang lebih baik dan dapat

meniadakan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian ini.
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