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ABSTRAK 

 

Suatu entitas membutuhkan lebih banyak informasi untuk mendukung segala 

aktivitas operasionalnya. Sehubungan dengan hal ini, teknologi informasi 

merupakan sarana yang penting bagi suatu entitas untuk mengantisipasi kebutuhan 

informasi yang semakin komplek. Salah satu teknologi informasi tersebut adalah 

sistem informasi akuntansi. Pembuatan laporan-laporan dalam siklus penerimaan 

kas SD “X” masih dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan munculnya 

beberapa masalah, seperti kesalahan penangkapan data, kesalahan input, bahkan 

kesalahan perhitungan. Oleh karena itu, SD “X” membutuhkan suatu sistem 

informasi berbasis teknologi yang dapat membantu pengelolaan kegiatan 

operasional dan memiliki pengendalian yang kuat yang sesuai dengan kebutuhan 

SD “X”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini 

menekankan pada penjelasan mengenai situasi dan keadaan yang ada, kemudian 

dilakukan analisis, evaluasi, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

ditemui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis siklus 

penerimaan kas yang sudah ada pada SD “X”, kemudian mengevaluasi dan 

memberikan rekomendasi rancangan sistem operasional, serta membuat 

rancangan aplikasi yang sesuai dengan aktivitas operasional SD “X”. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa SD “X” memiliki beberapa kelemahan, baik dari sisi 

input, sistem dan prosedur, maupun output yang dihasilkan. Kelemahan tersebut 

diperbaiki dengan menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer. 

 

 

Kata kunci: Siklus Penerimaan Kas, Sistem Informasi Akuntansi, Database, SQL 

Server, Visual Basic 
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ABSTRACT 

 

An entity needs more information to support all of its operational activities. In this 

regard, information technology takes a role as an important means for an entity to 

anticipate the more complex needs of information. One of these information 

technologies is accounting information system. The making of reports on revenue 

cycle of Elementary School "X" is still done manually. It emerges some problems, 

such as the errors of data capturing, errors on inputting data, even miscalculation. 

Therefore, Elementary School "X" requires an information system based on 

technology which can help in managing the operational activities and have strong 

controls in accordance with the needs of Elementary School "X". This research 

was a descriptive research. This study gave emphasizes in the description of the 

situation and the existed circumstances, then doing analysis and evaluation, as 

well as providing several solutions towards the problems encountered. The 

purposes of this study were to determine and analyze the revenue cycle that 

already exist in the Elementary School "X", then evaluate and recommend the 

operating systems design, as well as create a draft application in accordance with 

the operational activities of elementary school "X". The result of this research 

shows that the Elementary School "X" has several weaknesses, in terms of inputs, 

systems and procedures, as well as output. Those weaknesses are corrected by 

using computer-based accounting information system.  

 

 

Keywords: Revenue Cycle, Accounting Information System, Database, SQL 

Server, Visual Basic 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, suatu entitas dihadapkan pada lingkungan yang cepat 

berubah. Untuk memenuhi tantangan tersebut, suatu entitas membutuhkan lebih 

banyak informasi untuk mendukung segala aktivitas operasionalnya. Sehubungan 

dengan hal ini, teknologi informasi merupakan sarana yang penting bagi suatu 

entitas untuk mengantisipasi kebutuhan informasi yang semakin komplek. 

Teknologi informasi saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. 

Perkembangan teknologi informasi ini memberikan dampak yang sangat 

signifikan terhadap suatu entitas. Teknologi informasi membuat suatu entitas 

dapat mengumpulkan data, menyimpan, mengolah, melaporkan, dan 

mendistribusikan informasi kepada para pengguna informasi dengan biaya yang 

relatif rendah. Teknologi informasi juga membuat suatu entitas dapat menangkap 

dan menanggapi informasi eksternal secara efektif. 

Salah satu teknologi informasi yang sering digunakan adalah komputer. 

Komputer sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat karena 

perkembangan teknologi dan komputer sekarang memberikan kemudahan 

penggunaan bagi para penggunanya tanpa harus memiliki ilmu dan pengetahuan 

yang mendalam mengenai teknologi komputer itu sendiri. 

Entitas yang memanfaatkan komputer dalam menyelesaikan pekerjaan 

akuntansinya saat ini sudah banyak. Komputer digunakan untuk mengolah data-
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data akuntansi dan penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Penggunaan komputer ini tentu dapat membantu menyelesaikan 

pekerjaan akuntansi secara lebih cepat, tepat, dan akurat. Apalagi sekarang sudah 

banyak program aplikasi yang dikembangkan secara komersil digunakan dalam 

operasi akuntansi. Oleh karena semakin banyak pekerjaan akuntansi dapat 

dikerjakan oleh sistem komputer, maka para akuntan perlu memahami konsepsi 

software dan fungsinya. Lebih penting lagi kiranya, akuntan perlu memahami 

dokumentasi sistem sebagai suatu dasar untuk pemahaman dan pengendalian 

aplikasi komputer dalam akuntansi. 

Dengan adanya komputer, sistem kerja secara manual perlahan-lahan 

mulai tergeser. Pekerjaan dengan proses manual yang memerlukan waktu yang 

relatif lama dapat terselesaikan dalam waktu yang relatif singkat dengan hasil 

yang memuaskan. Perkembangan komputer ini menjadi peluang bagi suatu entitas 

untuk mengoptimalkan aplikasi dan otomatisasi teknologi informasi untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan yang diramu menjadi sebuah 

sistem informasi. 

Setiap entitas yang menggunakan komputer untuk memproses data 

transaksi memiliki fungsi sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah 

rangkaian prosedur formal mengumpulkan data, memproses data menjadi 

informasi, dan mendistribusikan informasi kepada para pengguna informasi. 

Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari dua jenis transaksi 

yang berkaitan erat, yaitu transaksi keuangan dan non keuangan. Untuk 

mendapatkan informasi tersebut, suatu entitas harus memiliki sebuah sistem 
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informasi yang baik. Sistem informasi suatu entitas akan berhasil tergantung pada 

cara sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para penggunanya, dan 

pemanfaatan teknologi yang digunakan. Dengan memanfaatkan sistem informasi, 

suatu entitas diharapkan mampu menggali potensi dirinya dan memanfaatkannya 

secara maksimal untuk meraih keunggulan dalam menghadapi peta persaingan 

yang semakin ketat. 

Informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan merupakan bagian 

terpenting dari seluruh informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi ini 

dikumpulkan, diklasifikasikan, diolah, dianalisis, dan dikomunikasikan oleh 

sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi tidak hanya digunakan 

untuk mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi saja, tetapi juga memiliki 

peranan yang besar dalam menangani aktivitas operasi rutin sepanjang siklus 

operasi pada entitas tersebut. Sistem informasi akuntansi juga digunakan untuk 

menghasilkan laporan-laporan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi dari 

para pengguna informasi. Selain itu, sistem informasi akuntansi membantu para 

manajer membuat keputusan-keputusan tidak rutin, membantu perencanaan dan 

pengendalian, serta memelihara pengendalian internal. 

Teknologi informasi sudah merambah ke berbagai bidang, termasuk 

bidang pendidikan mulai dari SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah 

Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), sampai PT (Perguruan Tinggi). 

Perkembangan teknologi informasi ini memberikan dampak yang positif bagi 

dunia pendidikan, seperti meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, 

meningkatkan kepuasan siswa, meningkatkan kualitas pelayanan, dan 
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memungkinkan pengembangan layanan informasi yang lebih baik melalui suatu 

sistem informasi. Sistem informasi tidak hanya membantu proses belajar mengajar 

tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam menangani kegiatan operasional institusi 

pendidikan tersebut. 

SD memerlukan pengendalian yang kuat atas pengelolaan kasnya. Hal ini 

dikarenakan tingginya intensitas transaksi penerimaan kas dan besarnya risiko 

yang harus dihadapi dalam siklus penerimaan kasnya. SD “X” adalah salah 

satunya. Pembuatan laporan-laporan dalam siklus penerimaan kas SD “X” masih 

dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan munculnya beberapa masalah, 

seperti kesalahan penangkapan data, kesalahan input, bahkan kesalahan 

perhitungan. Oleh karena itu, SD “X” membutuhkan suatu sistem informasi 

berbasis teknologi yang dapat membantu pengelolaan kegiatan operasional dan 

memiliki pengendalian yang kuat yang sesuai dengan kebutuhan SD “X”. 

Peneliti dalam studi ini melakukan analisis dan perancangan sistem 

informasi akuntansi berjudul “Analisis Siklus Penerimaan Kas dan 

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi dengan Menggunakan Software 

Microsoft SQL Server 2000 dan Microsoft Visual Basic 6.0 (Studi Kasus pada 

SD “X”).” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana siklus penerimaan kas yang sudah ada pada SD “X”? 
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2. Bagaimana rancangan sistem operasional siklus penerimaan kas untuk SD 

“X” dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengendalian internal yang kuat? 

3. Bagaimana rancangan software yang dapat mendukung siklus penerimaan kas 

pada SD “X”? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis siklus penerimaan kas yang sudah ada pada SD 

“X”. 

2. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi rancangan sistem operasional 

siklus penerimaan kas untuk SD “X” dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

pengendalian internal yang kuat. 

3. Merancang dan membuat software yang berkaitan dengan siklus penerimaan 

kas dengan menggunakan software Microsoft SQL Server 2000 dan Microsoft 

Visual Basic 6.0. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Bagi SD “X”. 

a. Mendapat masukan dan pertimbangan untuk memperbaiki sistem yang 

sudah ada terutama yang berkaitan dengan siklus penerimaan kas. 
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b. Ketersediaan dan pengelolaan informasi yang baik pada siklus 

penerimaan kas atas software yang dibuat. 

2. Bagi Peneliti Lain. 

a. Memperluas wawasan dengan cara memperoleh gambaran tentang proses 

analisis, evaluasi hingga perancangan aplikasi terhadap suatu sistem 

informasi akuntansi. 

b. Mendorong pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

3. Bagi Peneliti. 

a. Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang 

didapat selama masa perkuliahan secara langsung terutama yang 

berhubungan dengan analisis sistem informasi akuntansi berbasis 

komputer. 

b. Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan 

kemampuan yang banyak dibutuhkan dalam bekerja terutama kemampuan 

berkomunikasi dan melakukan analisis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Sistem Informasi 

2.1.1 Definisi Sistem Informasi 

Hall (2001) menyatakan bahwa sistem adalah sekelompok dua atau lebih 

komponen yang saling berkaitan (inter-related) atau subsistem-subsistem yang 

bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose). Mulyadi (2001) 

menguraikan suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 

berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 

tujuan tertentu. Mulyadi (2001) merinci lebih lanjut pengertian umum mengenai 

sistem sebagai berikut: 

1. Setiap sistem terdiri atas unsur-unsur. 

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

3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. 

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

5. Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulangkali atau yang 

secara rutin terjadi. 

Informasi merupakan sumber daya organisasi yang penting. Informasi 

merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian 

(event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan (Hidayat, 

2009). Informasi memiliki nilai ekonomi jika informasi tersebut mampu 
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memfasilitasi keputusan pengalokasian sumber daya. Informasi berguna jika 

mendukung suatu sistem untuk mencapai tujuan sistem tersebut. 

Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal mengumpulkan 

data, memproses data menjadi informasi, dan mendistribusikan informasi kepada 

para pengguna informasi (Hall, 2001). Sedangkan Bodnar dan Hopwood (2006) 

menyatakan bahwa istilah sistem informasi menyiratkan penggunaan teknologi 

komputer dalam suatu organisasi untuk menyediakan informasi bagi pengguna. 

2.1.2 Kerangka Kerja Sistem Informasi 

Hall (2001) menyatakan terdapat dua kelas sistem utama dalam sistem 

informasi, yaitu sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. 

Pembedaan dari kedua sistem tersebut berpusat pada konsep sebuah transaksi. 

Sistem informasi menerima input, disebut transaksi, yang kemudian dikonversi 

melalui berbagai proses menjadi output informasi yang akan didistribusikan 

kepada para pengguna informasi. 

Transaksi adalah sebuah peristiwa yang mempengaruhi atau penting bagi 

organisasi dan diproses oleh sistem informasinya sebagai sebuah unit kerja (Hall, 

2001). Transaksi dibagi menjadi dua kelas, yaitu: 

1. Transaksi Keuangan, adalah sebuah peristiwa ekonomi yang mempengaruhi 

aktiva dan ekuitas suatu organisasi, direfleksikan dalam akun-akunnya, dan 

diukur dalam satuan moneter. 

2. Transaksi Non-keuangan, termasuk dalam semua peristiwa yang diproses 

oleh sistem informasi organisasi yang tidak memenuhi definisi sempit dari 

transaksi keuangan. 
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2.2 Tinjauan Tentang Sistem Informasi Akuntansi 

2.2.1 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

SIA (Sistem Informasi Akuntansi) merupakan kumpulan sumber daya, 

seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan 

dan data lainnya ke dalam informasi (Bodnar dan Hopwood, 2006). Wilkinson et 

al. (2000) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kerangka kerja 

yang terintegrasi di dalam suatu entitas yang menggunakan sumber daya fisik 

untuk mengubah data ekonomik menjadi informasi keuangan guna mengatur 

aktivitas dan operasi perusahaan serta menyediakan informasi tentang entitas 

kepada berbagai pengguna yang berkepentingan. Sumber daya tersebut terdiri atas 

database, processor, prosedur, perangkat input dan output, dan sumber lainnya. 

Kieso et al. (2002) menambahkan bahwa sistem informasi akuntansi 

sangat bervariasi dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi sistem ini antara lain adalah sifat bisnis dan transaksi yang 

berhubungan, ukuran perusahaan, volume data yang harus ditangani, dan 

kebutuhan akan informasi dari manajemen serta pihak-pihak lainnya. 

2.2.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah untuk menyediakan 

informasi akuntansi bagi para pengguna informasi. Wilkinson et al. (2000) dan 

Hall (2001) menyebutkan tiga tujuan khusus untuk mencapai tujuan utama 

tersebut, yaitu: 
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1. Untuk mendukung kegiatan operasi setiap hari. 

Sistem informasi akuntansi menangkap dan memroses transaksi-transaksi 

yang terjadi, baik itu transaksi keuangan maupun transaksi non-keuangan. 

2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. 

Sistem informasi akuntansi menyediakan informasi yang dibutuhkan 

dalam membuat keputusan mengenai perencanaan dan pengendalian operasi 

perusahaan melalui pemrosesan transaksi. 

3. Untuk mendukung fungsi kepengurusan (stewardship) manajemen. 

Kepengurusan merujuk ke tanggung jawab manajemen untuk mengatur 

sumber daya perusahaan dengan benar. Sistem informasi menyediakan 

informasi tentang kegunaan sumber daya ke pengguna informasi eksternal 

melalui laporan keuangan dan laporan-laporan yang diminta lainnya. Secara 

internal, pihak manajemen menerima informasi kepengurusan dari berbagai 

laporan pertanggungjawaban. 

2.2.3 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Sebuah bentuk SIA yang efektif melaksanakan beberapa fungsi kunci yang 

terdiri atas tiga tahap. Gambar 2.1 berikut menunjukkan fungsi-fungsi tersebut 

menjadi pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, pengendalian data 

(termasuk pengamanan data), dan penghasil informasi (Wilkinson et al., 2000). 

1. Pengumpulan Data. 

Fungsi pengumpulan data melibatkan tahap penangkapan data, mencatat 

data dalam bentuk form, validasi dan pemeriksaan data untuk memastikan 

ketepatan dan kelengkapannya. 
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Source of Data Data Collection Data maintenance
Information 

Generation
Users

Data Management
Input

Output

Security and control

 
Sumber: Wilkinson et al. (2000) 

Gambar 2.1 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

2. Pemrosesan Data. 

Pemrosesan data terdiri atas proses pengubahan input menjadi output. 

Fungsi pemrosesan data terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengklasifikasikan data untuk dimasukkan ke dalam kategori-kategori 

yang telah ditetapkan. 

b. Mengalihkan data ke media atau dokumen lain. 

c. Mengurutkan atau menyusun data menurut karakteristik tertentu. 

d. Mengelompokkan atau mengumpulkan data pada kelompok dokumen 

yang sifat transaksinya sama atau sejenis. 

e. Menggabungkan atau mengombinasikan dua atau lebih data atau arsip. 

f. Melakukan penghitungan atau kalkulasi yang diperlukan. 

g. Meringkas atau menjumlahkan data kuantitatif. 

h. Membandingkan atau menguji data dari kumpulan file yang terpisah. 
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3. Manajemen Data. 

Fungsi manajemen data terdiri atas tiga tahap, yaitu penyimpanan, 

pemeliharaan, dan pengambilan kembali (retrieving). 

a. Tahap Penyimpanan Data. 

Pada tahap ini, data ditempatkan dalam suatu tempat penyimpanan data 

yang disebut database. Suatu data harus disimpan untuk keperluan di 

masa yang akan datang. Selain itu, data yang sudah diproses menjadi 

informasi disimpan untuk sementara waktu sampai dibutuhkan oleh para 

pengguna informasi. 

b. Tahap Pemeliharaan Data. 

Pada tahap ini, data yang tersimpan diperbarui dan disesuaikan dengan 

peristiwa, operasi, atau keputusan terbaru. 

c. Tahap Pengambilan Kembali (retrieving) 

Pada tahap ini, data yang tersimpan diakses dan diringkas kembali untuk 

diproses lebih lanjut atau untuk keperluan pembuatan laporan. 

4. Pengendalian Data. 

Fungsi pengendalian data memiliki dua tujuan: (1) untuk melindungi dan 

menjamin keamanan aset perusahaan, termasuk data, dan (2) untuk 

memastikan bahwa data yang diperoleh itu akurat, lengkap, dan diproses 

dengan benar.  

5. Penghasil Informasi. 

Fungsi penghasil informasi terdiri atas beberapa tahap seperti penafsiran, 

pelaporan, dan pengkomunikasian informasi. 
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2.2.4 Subsistem dalam Sistem Informasi Akuntansi 

Hall (2001) mengungkapkan subsistem-subsistem SIA memroses transaksi 

keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi 

pemrosesan transaksi keuangan. SIA terdiri atas tiga subsistem utama: (1) sistem 

pemrosesan transaksi, (2) sistem pelaporan buku besar/keuangan, dan (3) sistem 

pelaporan manajemen. 

Sistem pemrosesan transaksi menangani peristiwa-peristiwa bisnis yang 

muncul secara berkala. Untuk dapat menangani volume transaksi yang besar, 

jenis-jenis transaksi yang sejenis dikelompokkan dalam siklus transaksi. Bodnar 

dan Hopwood (2006) menyatakan bahwa siklus transaksi mengelompokkan 

aktivitas suatu bisnis ke dalam empat siklus aktivitas bisnis, yaitu: 

1. Siklus Pendapatan. 

Siklus ini menangani kejadian yang terkait dengan distribusi barang dan jasa 

ke entitas lain dan pengumpulan kas yang terkait dengan distribusi tersebut. 

2. Siklus Pengeluaran. 

Siklus ini menangani kejadian yang terkait dengan perolehan barang dan jasa 

dari entitas lain serta pelunasan kewajiban terkait dengan perolehan barang 

dan jasa tersebut. 

3. Siklus Produksi. 

Siklus ini menangani kejadian yang terkait dengan transformasi sumber daya 

menjadi barang dan jasa. 
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4. Siklus Keuangan. 

Siklus ini menangani kejadian yang terkait dengan akuisisi dan pengelolaan 

dana, termasuk kas. 

2.2.5 Struktur Organisasi, Sistem Operasional, dan Pengendalian Internal 

2.2.5.1 Hubungan Struktur Organisasi dengan Sistem Informasi Akuntansi 

Struktur organisasi mencerminkan distribusi tanggung jawab, otoritas, dan 

akuntabilitas (pertanggungjawaban) seluruh organisasi. Wilkinson et al. (2000) 

mengungkapkan bahwa struktur organisasi adalah cara manajer perusahaan 

mengarahkan dan mengoordinasikan serangkaian aktivitas dan operasi. Struktur 

organisasi menentukan hubungan antara tugas-tugas yang akan dilakukan dan 

mendistribusikan derajat wewenang dan tanggung jawab yang ditugaskan ke 

berbagai manajer. Akibatnya, struktur organisasi dapat dilihat sebagai sebuah 

sistem manajemen karena meliputi manajer yang melakukan perencanaan dan 

pengendalian bagi perusahaan. 

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem 

informasi dan sistem informasi akuntansi. Wilkinson et al. (2000) menyebutkan 

ada kaitan erat antara struktur organisasi dengan sistem informasi, yaitu: 

1. Struktur organisasi menentukan arus utama informasi yang dihasilkan oleh 

sistem informasi akuntansi. Arus vertikal membawa informasi yang 

dibutuhkan oleh manajer untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. 

2. Struktur organisasi menentukan aliran data transaksi horizontal bahwa sistem 

informasi akuntansi menangani berbagai langkah pemrosesan. 
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3. Transaksi yang diproses oleh sistem informasi mengalir melalui berbagai 

departemen organisasi. 

2.2.5.2 Hubungan Sistem Operasional dengan Sistem Informasi Akuntansi 

Wilkinson et al. (2000) menyatakan bahwa sistem operasional perusahaan 

adalah kumpulan proses fisik utama dalam sebuah perusahaan. Proses ini (disebut 

juga proses bisnis, operasi bisnis, aktivitas bisnis) membentuk rangkaian kerja 

melalui sumber daya yang diubah menjadi produk dan/atau jasa yang dihasilkan 

perusahaan. Sistem informasi akuntansi memiliki dua kaitan erat dengan sistem 

operasional, yaitu: (1) sistem informasi mengawasi dan mencatat berbagai proses 

yang terjadi dalam sistem operasional perusahaan, dan (2) sistem informasi 

menyediakan masukan data bagi sistem operasional. 

2.2.5.3 Hubungan Pengendalian Internal dengan Sistem Informasi Akuntansi 

Aspek yang paling penting dari sistem informasi akuntansi adalah 

perannya dalam proses pengendalian internal. Pengendalian memastikan bahwa 

kebijakan dan arahan manajemen dijalankan dengan semestinya. Bodnar dan 

Hopwood (2006) mendefinisikan pengendalian internal sebagai satu proses yang 

dirancang untuk memberikan keyakinan yang rasional atas tercapainya tujuan (1) 

reliabilitas pelaporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, 

dan (3) kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Committee of Sponsoring 

Organiszation (COSO), proses pengendalian internal suatu organisasi terdiri atas 

lima komponen, yaitu : 
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1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Bodnar dan Hopwood (2006) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian 

merupakan fondasi dari komponen-komponen pengendalian sistem yang lain. 

Lingkungan pengendalian menentukan iklim organisasi dan mempengaruhi 

kesadaran karyawan terhadap pengendalian. 

Lingkungan pengendalian internal terdiri atas tujuh subkomponen, yaitu: 

filosofi manajemen dan siklus operasi, integritas dan nilai-nilai etika, 

komitmen terhadap kompetensi, perhatian dan pengarahan yang diberikan 

oleh dewan direksi dan komitenya, struktur organisasi, cara pembagian tugas 

wewenang dan tanggung jawab, dan kebijakan sumber daya manusia dan 

praktiknya (Wilkinson et al., 2000). 

2. Penilaian Risiko (Risk Assesment) 

Komponen penilaian risiko ini terdiri atas identifikasi dan analisis risiko-

risiko yang relevan yang dapat mencegah pencapaian tujuan perusahaan dan 

tujuan unit organisasi serta pembentukan rencana untuk menentukan cara 

mengelola risiko (Wilkinson et al., 2000). Tahapan yang paling kritis dalam 

menilai risiko adalah mengidentifikasi perubahan kondisi internal dan 

eksternal dan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang digunakan 

untuk memastikan bahwa tindakan yang benar diambil untuk mengatasi risiko 

organisasi yang diidentifikasi selama penilaian risiko (Hall, 2001). Romney 
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dan Steinbart (2004) menyatakan bahwa aktivitas pengendalian ini berkaitan 

dengan: 

a. Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai, 

b. Pemisahan tugas, 

c. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai, 

d. Penjagaan aset dan catatan yang memadai, dan 

e. Pemeriksaan independen atas kinerja. 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Hall (2001) mengungkapkan bahwa sistem informasi akuntansi terdiri atas 

catatan-catatan dan metode yang digunakan untuk memulai, mengidentifikasi, 

menganalisis, dan mencatat transaksi organisasi serta untuk 

memperhitungkan aktiva dan kewajiban terkait. Kualitas informasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi mempengaruhi kemampuan 

manajemen melakukan tindakan dan membuat keputusan berkaitan dengan 

operasi organisasi dan untuk menyiapkan laporan keuangan yang dapat 

diandalkan. 

Wilkinson et al. (2000) memaparkan subtujuan untuk memastikan bahwa 

metode sistem informasi akuntansi dan hasil catatan dalam pelaporan 

keuangan dapat diandalkan. Subtujuan tersebut adalah: 

a. Semua transaksi untuk pengolahan adalah valid dan resmi. 

b. Seluruh transaksi yang valid ditangkap dan dimasukkan untuk diproses 

secara tepat waktu dan cukup rinci untuk mengijinkan klasifikasi yang 

tepat atas transaksi. 
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c. Input data dari semua transaksi yang dimasukkan akurat dan lengkap, 

dengan transaksi yang dinyatakan dalam istilah moneter yang tepat. 

d. Semua transaksi diproses dengan benar untuk memperbarui semua catatan 

yang terkena dampak file induk dan/atau jenis lain dari set data. 

e. Semua output yang diperlukan telah disusun sesuai dengan aturan yang 

tepat untuk memberikan informasi yang akurat dan handal. 

f. Semua transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. 

Komunikasi terkait dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai 

semua kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengendalian. Komunikasi 

yang baik membutuhkan komunikasi oral yang efektif, manual prosedur yang 

memadai, manual kebijakan, serta berbagai jenis dokumentasi yang lain. 

Komunikasi yang efektif juga membutuhkan aliran arus informasi yang 

memadai dalam organisasi (Bodnar dan Hopwood, 2006). 

5. Pengawasan (Monitoring) 

Pengawasan melibatkan proses yang berkelanjutan untuk menilai kualitas 

pengendalian internal dari waktu ke waktu serta untuk mengambil tindakan 

koreksi yang diperlukan. Pengawasan dicapai melalui aktivitas yang terus-

menerus, atau evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya. Aktivitas yang 

terus-menerus mencakup aktivitas supervisi manajemen dan tindakan lain 

yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengendalian internal 

secara kontinu berjalan dengan efektif (Bodnar dan Hopwood, 2006). 
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2.2.6 Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer 

Ketika komputer dan komponen terkait teknologi informasi dimasukkan 

dalam sebuah sistem informasi akuntansi, tidak ada kegiatan utama yang ditambah 

atau dihapus. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memroses, dan 

menyimpan data. Ini mencakup pengendalian atas keakuratan data. Ini 

menghasilkan laporan dan informasi lainnya. Namun, komputerisasi sebuah 

sistem informasi akuntansi sering mengubah karakter kegiatan. Banyak langkah-

langkah pemrosesan dilakukan secara otomatis. Output yang dihasilkan lebih rapi, 

bentuknya lebih bervariasi, dan lebih banyak. Setiap pengguna dapat 

menghasilkan lebih banyak output sesuai permintaan. Selain itu, output dapat 

didistribusikan kepada orang lain yang terhubung melalui jaringan area lokal 

mikrokomputer yang saling berhubungan. 

Wilkinson et al. (2000) menjabarkan beberapa keuntungan yang diberikan 

atas implementasi teknologi komputer, yaitu: 

1. Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat. 

2. Akurasi yang lebih tinggi dalam perhitungan dan perbandingan menggunakan 

data. 

3. Biaya pemrosesan setiap transaksi lebih murah. 

4. Penyusunan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. 

5. Penyimpanan data yang lebih ringkas, dengan akses yang lebih luas bila 

diperlukan. 

6. Pilihan yang lebih banyak untuk memasukkan data dan menghasilkan output. 

7. Produktivitas karyawan dan manajer lebih tinggi. 
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2.3 Tinjauan Tentang Siklus Penerimaan Kas 

Romney dan Steinbart (2005) mendefinisikan siklus penerimaan kas 

sebagai suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait 

yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan 

menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. 

Pertukaran informasi eksternal yang paling utama dalam siklus ini ada 

dengan pelanggan. Informasi mengenai berbagai aktivitas siklus penerimaan kas 

juga mengalir ke siklus lainnya. Contohnya, siklus pengeluaran dan siklus 

produksi menggunakan informasi mengenai transaksi penjualan untuk memulai 

pembelian atau produksi persediaan tambahan untuk memenuhi permintaan. 

Siklus sumber daya manusia/penggajian menggunakan informasi mengenai 

penjualan untuk menghitung komisi penjualan dan berbagai bonus. Fungsi buku 

besar dan pelaporan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh siklus 

penerimaan kas untuk mempersiapkan laporan keuangan dan laporan kinerja 

(Romney dan Steinbart, 2005). 

2.3.1 Tujuan Siklus Penerimaan Kas 

Wilkinson et al. (2000) menyatakan bahwa tujuan utama siklus 

penerimaan kas adalah untuk memfasilitasi pertukaran barang atau jasa dengan 

pelanggan untuk mendapatkan uang kas. Di samping tujuan utama tersebut, siklus 

penerimaan kas memiliki tujuan khusus, antara lain: 

1. Mencatat pesanan penjualan dengan tepat dan akurat, 

2. Memverifikasi kelayakan konsumen untuk mendapatkan kredit, 
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3. Mengirimkan barang atau memberikan jasa sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati, 

4. Menagih biaya untuk barang atau jasa secara tepat waktu dan akurat, 

5. Mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas dengan tepat dan akurat, 

6. Memposting penjualan dan penerimaan kas ke dalam akun yang sesuai, 

7. Melindungi barang sampai saat dikirimkan, dan 

8. Melindungi kas sampai disimpan. 

2.3.2 Paparan Risiko dalam Siklus Penerimaan Kas 

Siklus penerimaan kas dihadapkan pada beragam risiko dalam upaya 

mencapai tujuannya. Wilkinson et al. (2000) memaparkan risiko serta 

konsekuensi akibat risiko tersebut pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Paparan Risiko dalam Siklus Penerimaan Kas 

NO. RISIKO AKIBAT 

1. Penjualan kredit dilakukan kepada 

pelanggan yang risiko kreditnya 

tinggi. 

Kerugian karena piutang tak 

tertagih. 

2. Pengiriman tidak tercatat atau 

tidak tertagih. 

 Kehilangan pendapatan. 

 Pencatatan akun piutang di 

neraca terlalu tinggi atau terlalu 

rendah. 

3. Kesalahan dalam membuat faktur 

penjualan (misalnya jumlah yang 

dikirim ditulis lebih besar atau 

harga per unit ditulis lebih 

rendah). 

 Alienasi pelanggan dan 

kemungkinan kehilangan 

penjualan di masa yang akan 

datang (jika kuantitas terlalu 

tinggi). 
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 Kehilangan pendapatan (jika 

harga per unit terlalu rendah). 

4. Salah kirim kepada pelanggan 

atau pesanan tunda tidak 

terpenuhi. 

Kehilangan pendapatan dan alienasi 

pelanggan. 

5. Pembukuan penjualan yang salah 

ke rekening piutang. 

Saldo yang tidak benar pada 

rekening piutang dan catatan buku 

besar umum. 

6. Pembukuan pendapatan ke 

periode akuntansi yang salah. 

Pencatatan pendapatan terlalu 

tinggi pada tahun tersebut dan 

terlalu rendah pada tahun 

berikutnya. 

7. Penjualan kredit fiktif pada 

konsumen fiktif. 

Rekening pendapatan dan piutang 

dicatat terlalu tinggi. 

8. Retur dan kelonggaran penjualan 

yang berlebihan, dengan membuat 

memo kredit untuk retur fiktif. 

 Kehilangan pendapatan bersih. 

 Pembayaran dari pelanggan 

tertentu digelapkan. 

9. Pencurian atau penggelapan 

barang jadi di gudang atau di 

pangkalan pengiriman. 

 Kehilangan pendapatan. 

 Pencatatan akun persediaan di 

neraca terlalu tinggi. 

10. Penghapusan rekening pelanggan 

oleh pihak yang tidak berwenang. 

 Rekening piutang dicatat terlalu 

rendah. 

 Penerimaan uang kas dari 

pelanggan digelapkan. 

11. Pencurian kas yang diterima dari 

pelanggan oleh pihak yang terlibat 

dalam pemrosesan, seringkali 

disertai dengan tidak 

dilakukannya pembukuan ke 

rekening pelanggan yang 

 Kehilangan penerimaan tunai. 

 Rekening piutang pada buku 

besar pembantu dan neraca 

dicatat terlalu besar. 
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bersangkutan. 

12. Menggelapkan pembayaran dari 

pelanggan ketika jumlah ini 

dibukukan ke catatan piutang. 

 Kehilangan penerimaan tunai. 

 Saldo yang tidak benar untuk 

pelanggan-pelanggan yang 

catatannya digelapkan. 

13. Pihak yang tidak berwenang 

mengakses catatan piutang, 

persediaan barang jadi, dan 

catatan-catatan lain. 

 Keamanan catatan tidak 

terjamin. 

 Kemungkinan penyalahgunaan 

data yang diakses. 

14. Bencana alam atau bencana 

karena ulah manusia 

mengakibatkan kehilangan atau 

kerusakan uang tunai, persediaan 

barang jadi, dan catatan piutang. 

Kehilangan atau kerusakan aset, 

termasuk kemungkinan hilangnya 

data yang diperlukan untuk 

memantau tagihan. 

Sumber: Wilkinson et al. (2000) 

2.3.3 Prosedur Pengendalian dalam Siklus Penerimaan Kas 

Wilkinson et al. (2000) mengungkapkan bahwa ada dua macam 

pengendalian yang dapat dilakukan pada siklus penerimaan kas, yaitu 

pengendalian umum (general controls) dan pengendalian aplikasi (application 

controls). 

2.3.3.1 Pengendalian Umum pada Siklus Penerimaan Kas 

Pengendalian umum berkaitan dengan semua kegiatan yang melibatkan 

sistem informasi akuntansi dan sumber daya (aset) suatu perusahaan. 

Pengendalian umum ini termasuk pengendalian yang dicakup oleh lingkungan 

pengendalian internal serta komponen lain dari pengendalian internal. 
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Pengendalian umum berikut ada di komponen aktivitas pengendalian dari struktur 

pengendalian internal. Pengendalian umum tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengendalian Organisasional (Organizational Controls). 

Pada siklus penerimaan kas, pengendalian organisasional menekankan 

pada pemisahan tugas dan tanggung jawab pada unit-unit yang terkait dengan 

siklus ini. Fungsi yang harus dipisahkan adalah fungsi otorisasi, pencatatan, 

dan pemegang fisik. 

2. Pengendalian Dokumentasi (Documentation Controls). 

Pengendalian ini meliputi suatu keharusan untuk menyediakan 

dokumentasi yang selalu lengkap dan tepat waktu (up-to-date). Pada siklus 

penerimaan kas berbasis manual, dokumen yang harus ada adalah dokumen 

sumber, jurnal, buku besar, dan laporan. 

3. Pengendalian Pertanggungjawaban Aktiva (Asset Accountability Controls). 

Pengendalian ini diutamakan untuk menjamin aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan dimanfaatkan dan dicatat dengan layak. Pada siklus penerimaan 

kas, jumlah persediaan barang dagang yang tercatat harus sama dengan 

jumlah fisik ketika dilakukan rekonsiliasi. Selain itu, jumlah kas yang tercatat 

pada bank juga harus sama dengan jumlah pencatatan yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

4. Pengendalian Praktik Manajemen (Management Practices Controls). 

Pengendalian ini berguna untuk menjamin bahwa aktivitas di dalam 

perusahaan, terutama yang terlibat di dalam siklus penerimaan kas, dilakukan 

dengan layak. Untuk menjamin hal tersebut, salah satunya dapat dilakukan 
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dengan manajemen sumber daya manusia, yaitu merekrut personel dengan 

kualifikasi yang tepat atau melakukan training terhadap personel yang ada. 

Selain itu, melakukan perubahan pada sistem yang ada dan melakukan audit 

manajemen. 

5. Pengendalian Operasional Pusat Data (Data Center Operations Controls). 

Pengendalian ini berguna untuk memastikan bahwa teknologi komputer 

digunakan dengan layak, yaitu melalui supervisi, perencanaan yang memadai, 

dan prosedur yang teratur. 

6. Pengendalian Otorisasi (Authorization Controls). 

Pengendalian ini membangun sebuah kondisi standar sehingga sebuah 

transaksi atau aktivitas dapat dilakukan. Salah satu prosedur otorisasi yang 

dapat dilakukan pada sistem berbasis komputer adalah penggunaan password. 

Password yang dimasukkan akan menampilkan suatu modul yang digunakan 

untuk melakukan suatu transaksi atau aktivitas. Modul ini tampil hanya jika 

password yang dimasukkan tepat. 

7. Pengendalian Akses (Access Controls). 

Pengendalian ini diperlukan agar suatu data dan informasi di dalam 

perusahaan tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki 

kepentingan terhadap data atau informasi tersebut. Kebutuhan utama dari 

pengendalian akses adalah aspek pengamanan. 

2.3.3.2 Pengendalian Aplikasi pada Siklus Penerimaan Kas 

Pengendalian aplikasi berhubungan dengan pemrosesan tugas-tugas 

akuntansi atau transaksi tertentu sehingga disebut juga pengendalian transaksi. 
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Pengendalian ini dimaksudkan untuk memberikan pengamanan yang memadai 

atas akses dan penggunaan aset serta pencatatan data. Pengendalian aplikasi yang 

dapat dilakukan adalah: 

1. Pengendalian Masukan (Input Controls). 

Pengendalian ini memastikan bahwa data yang dimasukkan harus tepat. 

Jika data yang dimasukkan salah, maka aplikasi akan secara otomatis 

menolak data yang dimasukkan sehingga data yang salah tidak sampai masuk 

ke dalam sistem. 

2. Pengendalian Pemrosesan (Processing Controls). 

Setelah data yang benar dimasukkan, selanjutnya dilakukan pemrosesan 

terhadap data tersebut. Pengendalian pemrosesan berfungsi untuk memastikan 

bahwa data yang dimasukkan dapat diproses secara benar dan akurat. 

3. Pengendalian Keluaran (Output Controls). 

Pengendalian ini memastikan bahwa output yang dihasilkan dari sistem 

harus lengkap dan didistribusikan kepada pihak yang tepat. 

2.3.4 What If Scenario Siklus Penerimaan Kas 

Laporan yang dihasilkan berdasarkan permintaan (Demand Report) adalah 

laporan tidak terjadwal yang dihasilkan untuk keperluan tertentu. Informasi yang 

dimuat berguna terutama untuk pembuatan keputusan manajerial dan 

pengendalian. Beberapa keputusan ini harus dihasilkan untuk keperluan 

perancangan keputusan pada level taktis dan strategis. 

Sebuah proses pengambilan keputusan memerlukan informasi yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Hal ini bertujuan untuk mengenali 
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permasalahan tersebut, menentukan rangkaian tindakan alternatif, selanjutnya 

mengevaluasi dan memilih alternatif. Oleh karena itu, berbagai analisis dan 

diskusi diperlukan untuk menemukan jenis-jenis informasi yang diperlukan 

manajemen berdasarkan keputusan-keputusan yang akan diambil manajemen. 

Analisis ini dikenal dengan what if scenario. 

 

2.4 Tinjauan Tentang Database 

Sistem informasi berbasis komputer dalam penerapannya akan selalu 

berhubungan dengan sebuah database. Romney dan Steinbart (2004) menyatakan 

bahwa database adalah suatu gabungan file yang saling berhubungan dan 

dikoordinasi secara terpusat. Database juga merupakan sekumpulan data yang 

saling berhubungan yang disusun secara terstruktur yang menggambarkan tentang 

satu atau lebih subjek (Hidayat, 2009). 

Hall (2001) mengungkapkan bahwa database dapat menampilkan tingkat-

tingkat dalam hierarki data, tanpa memperhatikan bentuk fisiknya, antara lain: 

1. Atribut Data (field). 

Atribut data (field) merupakan bagian yang berpotensi menjadi data yang 

berguna dalam database. Sebuah atribut merupakan karakteristik yang logis 

dan relevan dari sebuah entitas tentang sesuatu yang ditangkap sebuah 

perusahaan dari data. 

2. Record. 

Sebuah record merupakan satu rangkaian atribut yang lengkap untuk satu 

peristiwa dalam satu kelas entitas. Misalnya, nama, alamat, dan saldo dari 
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pelanggan tertentu merupakan satu peristiwa (atau record) dalam kelas 

piutang dagang. Untuk menemukan record khusus dalam database, kita harus 

mampu mengidentifikasi secara berbeda. Oleh karena itu, setiap record dalam 

database harus unik setidaknya dalam satu atribut. 

3. File. 

Sebuah file merupakan satu rangkaian record yang lengkap dari sebuah 

kelas identik. Misalnya, semua record piutang dagang dari organisasi 

membentuk file piutang dagang. Database organisasi merupakan kumpulan 

file-file tersebut. 

2.4.1 Database Management System 

Hall (2001) mendefinisikan DBMS (Database Management System) 

sebagai sebuah sistem perangkat lunak khusus yang diprogram untuk mengetahui 

elemen-elemen data yang dapat diakses oleh pemakai. Hidayat (2009) 

menyatakan bahwa DBMS adalah sistem yang didesain untuk menambah (insert), 

menghapus (delete), memperbarui (update), dan menampilkan/menyajikan (di 

layar maupun di printer) data dalam sebuah database. Tujuan DBMS adalah 

untuk menyediakan pengendalian akses terhadap database. 

Pemakai program mengirimkan permintaan data ke DBMS. DBMS 

kemudian memvalidasi dan mengotorisasi akses ke database sesuai dengan 

tingkat otoritas pemakai. Jika pemakai yang meminta data tidak memiliki hak 

akses atas data tersebut, maka permintaan tersebut akan ditolak (Hall, 2001). 

DBMS terkadang disebut sebagai database relasional karena 

menggunakan model relasional data yang dikembangkan oleh Dr. E. F. Codd pada 
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tahun 1970. Model relasional data mewakili semua yang disimpan dalam 

database (dalam bentuk tabel). 

2.4.2 Atribut DBMS 

Romney dan Steinbart (2004) menyatakan tabel-tabel dalam database 

relasional memiliki tiga jenis atribut, yaitu: 

1. Kunci Utama (Primary Key). 

Kunci utama adalah atribut, atau kombinasi dari berbagai atribut, yang 

secara unik mengidentifikasi baris tertentu dalam sebuah tabel. Dalam 

beberapa tabel, dua atau lebih atribut secara bersama-sama membentuk kunci 

utama. 

2. Kunci Luar (Foreign Key). 

Kunci luar adalah atribut yang muncul dalam suatu tabel, yang juga 

merupakan kunci utama dalam tabel lainnya. Kunci luar digunakan untuk 

menghubungkan tabel-tabel. 

3. Atribut Bukan Kunci (Non-key Attribute). 

Atribut bukan kunci adalah atribut yang ada dalam suatu tabel dan 

menyimpan informasi penting mengenai entitasnya. 

2.4.3 Syarat Model DBMS 

Romney dan Steinbart (2004) mengungkapkan model data relasional 

menekankan beberapa persyaratan untuk struktur tabel-tabelnya. Persyaratan- 

persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Setiap kolom dalam sebuah baris harus berlainan nilainya. 
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2. Kunci utama tidak boleh bernilai nol/null (kosong). Alasannya adalah untuk 

mempermudah pencarian data.  

3. Kunci luar, jika tidak berninal nol, harus memiliki nilai yang sesuai dengan 

nilai kunci utama di hubungan yang lain. 

4. Seluruh atribut yang bukan merupakan kunci dalam sebuah tabel harus 

mendeskripsikan objek yang diidentifikasi oleh kunci utama. Dalam hal ini, 

atribut bukan kunci akan mendefinisikan isi dari data dari tabel utama. 

2.4.4 Bahasa DBMS 

Romney dan Steinbart (2004) mengungkapkan setiap DBMS harus 

menyediakan sarana untuk pelaksanaan tiga fungsi dasar, yaitu menciptakan, 

mengubah, dan mempertanyakan database. Sekelompok perintah yang digunakan 

untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bahasa Definisi Data (Data Definition Language – DDL). 

Bahasa ini digunakan untuk (1) membangun kamus data, (2) mengawali 

atau menciptakan database, (3) mendeskripsikan pandangan logis untuk 

setiap pemakai atau programer, dan (4) memberikan batasan untuk keamanan 

field atau catatan pada database. 

2. Bahasa Manipulasi Data (Data Manipulation Language - DML). 

Bahasa ini digunakan untuk perawatan data, yang mencakup operasi 

seperti insert, update, dan delete suatu bagian dari database. 

3. Bahasa Permintaan Data (Data Query Language - DQL). 

Bahasa ini digunakan untuk mengambil, menyortir, menyusun data, dan 

menyajikan suatu bagian dari database sebagai respon atas permintaan data. 
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Umumnya DQL berisi perintah yang cukup luas, tetapi mudah digunakan, 

sehingga para pemakainya dapat memuaskan sebagian besar kebutuhan 

informasinya sendiri tanpa bantuan dari programer. DQL yang umum 

digunakan adalah bahasa permintaan terstruktur (Structured Query Language 

- SQL). 

 

2.5 Tinjauan Tentang Software Microsoft SQL Server 2000 

Arief (2006) menyatakan bahwa Microsoft SQL Server 2000 merupakan 

salah satu produk DBMS yang dibuat oleh Microsoft. SQL Server 2000 berisi 

beberapa program, antara lain: 

1. Books Online. 

Books Online merupakan sumber referensi utama yang memuat penjelasan 

tentang perintah-perintah SQL dan petunjuk pengelolaan database SQL 

(Hidayat, 2009). 

2. Enterprise Manager. 

Hidayat (2009) mengungkapkan bahwa Enterprise Manager digunakan 

sebagai alat bantu administratif untuk mengelola dan mengatur database. 

Arief (2006) menambahkan Enterprise Manager relatif mudah digunakan 

karena mode pengelolaan database di dalamnya berbasis GUI (Graphical 

User Interface). Oleh karena itu, cukup dengan metode click dan drag, suatu 

database, tabel, dan manajemen database dapat dibuat dengan mudah. 

Tampilan Enterprise Manager dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Enterprise Manager 

3. Query Analizer. 

Hidayat (2009) mendefinisikan Query Analizer sebagai alat bantu grafis 

yang dipakai untuk mendesain, mengetes, dan menjalankan perintah-perintah 

Transact SQL, stored procedure, batch, dan script secara interaktif. 

Arief (2006) menyatakan bahwa Query Analizer menggunakan Transact 

SQL untuk mengelola database dalam SQL Server 2000. Perintah-perintah 

Transact SQL merupakan pengembangan dari perintah-perintah SQL standar 

yang disesuaikan dengan manajemen database di SQL Server. Transact SQL 

digunakan untuk membuat database dan tabel, mengubah struktur tabel, 

menghapus database, menghapus tabel, menyisipkan data, mengubah data, 

dan lain-lain. Tampilan SQL Query Analizer dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 SQL Query Analizer 

4. Import and Export Data. 

Hidayat (2009) menyatakan bahwa Import and Export Data digunakan 

untuk mengambil data yang dibuat melalui aplikasi lain dan untuk 

mentransfer data SQL supaya bisa dibaca oleh aplikasi lain. 

2.5.1 Objek-objek dalam SQL Server 2000 

Arief (2006) menguraikan objek-objek yang ada dalam SQL Server 2000, 

antara lain: 

1. Diagrams 

Diagrams digunakan untuk mendesain sebuah relasi/hubungan antartabel 

dalam sebuah database. 
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2. Tables 

Table adalah inti dari sebuah database yang dikelompokkan dalam bentuk 

baris dan kolom. Tables digunakan untuk menyimpan baris atau record data. 

3. Views 

View adalah sebuah tabel virtual yang digunakan untuk mengakses data-data 

tertentu pada sebuah tabel. Data-data yang tidak ditampilkan untuk umum 

dapat disembunyikan dengan menggunakan view. 

4. Stored Procedures 

Stored Procedures merupakan sekumpulan perintah SQL yang tersimpan 

dalam server database. 

5. Users 

Users adalah orang atau pengguna yang diberi hak untuk mengakses database 

pada server database. 

6. Function 

Function merupakan sekumpulan perintah SQL yang dapat mengembalikan 

nilai. 

2.5.2 Transact SQL 

Transact SQL merupakan unit kerja logis yang berisi sekumpulan 

perintahyang dikembangkan dari SQL (Yuswanto dan Subari, 2006 dan 

Supriyono, 2009). Transact SQL mengembangkan kemampuan SQL sehingga 

Transact SQL dapat melengkapi SQL dengan instruksi logis, yaitu program 

aplikasi. Semua aplikasi melakukan komunikasi dengan SQL Server melalui 

pengiriman Transact SQL ke server. Melalui Transact SQL, user dapat melakukan 
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query, input, modifikasi data, dan akan direspon oleh SQL Server dengan hasil 

yang diinginkan. 

2.5.3 Stored Procedure 

Stored procedure merupakan rangkaian program yang dapat disimpan dan 

dipanggil/dieksekusi oleh program lain atau dieksekusi oleh SQL-Prompt 

(Yuswanto dan Subari, 2006). Umumnya, suatu stored procedure berhubungan 

dengan database server dan menghasilkan sekumpulan record. Stored procedure 

ditulis dalam bentuk sebuah script. 

Yuswanto dan Subari (2006) menyatakan bahwa pemakaian stored 

procedure dapat meningkatkan kinerja database, meningkatkan keamanan 

database, dan memungkinkan membuat program untuk database. 

 

2.6 Tinjauan Tentang Software Microsoft Visual Basic 6.0 

Visual Basic selain disebut sebagai bahasa pemrograman (languange 

program), juga sering disebut sebagai sarana (tool) untuk menghasilkan program-

program aplikasi berbasis Windows (Yuswanto dan Subari, 2006). 

Secara umum, beberapa manfaat yang diperoleh dari pemakaian program 

Visual Basic adalah sebagai berikut: 

1. Dipakai dalam membuat program aplikasi berbasis Windows. 

2. Dipakai dalam membuat objek-objek pembantu program, seperti fasilitas 

Help, kontrol ActiveX, aplikasi internet, dan sebagainya. 

3. Digunakan untuk menguji program (debugging) dan menghasilkan program 

akhir EXE yang bersifat execurable, atau dapat langsung dijalankan. 
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Gambar 2.4 Visual Basic 6.0 

Yuswanto dan Subari (2006) menyebutkan Integrated Development 

Environment (IDE) Visual Basic 6.0 terdiri atas: 

1. Menu Bar. 

Menu Bar merupakan kumpulan perintah-perintah yang dikelompokkan 

dalam kriteria operasinya. Nama-nama bar yang ada di Menu Bar antara lain 

File, Edit, View, Project, Format, Debug, Run, Query, Diagram, Tools, Add-

Ins, Window, dan Help. 

 

Gambar 2.5 Menu Bar dalam Visual Basic 6.0 
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2. Toolbar. 

Toolbar merupakan sekumpulan tombol yang mewakili suatu perintah 

tertentu pada Visual Basic. Tombol-tombol pada toolbar sangat membantu 

dalam mempercepat akses perintah. Biasanya tombol-tombol ini merupakan 

perintah-perintah yang sering digunakan dan terdapat pula pada menu Visual 

Basic, seperti pada menu Edit, Copy. Toolbar yang sering digunakan, atau 

disebut juga toolbar standar, diantaranya Menu Editor, Open Object, Save 

Project, Start, End, dll. 

 

Gambar 2.6 Toolbar Standar dalam Visual Basic 6.0 

3. Toolbox. 

Toolbox merupakan sebuah jendela suatu objek atau kontrol yang 

digunakan untuk membentuk suatu program dengan cara dipasang pada form. 

Saat pertama kali program Visual Basic 6.0 dijalankan, toolbox ada di sebelah 

kiri dan berisi 21 kontrol standar, yaitu Pointer, PictureBox, Label, TextBox, 

Frame, Command Button, CheckBox, OptionButton, ComboBox, ListBox, 

HscrollBar, VscrollBar, Timer, DriveListBox, DirListBox, Shape, Line, 

Image, Data Control, dan OLE. 
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Gambar 2.7 Toolbox Standar dalam Visual Basic 6.0 

4. Form Window. 

Form Window merupakan area kerja untuk merancang suatu program 

aplikasi Visual Basic. Ukuran Form Window bisa diubah-ubah sesuai dengan 

kebutuhan. Dalam Form Window inilah suatu toolbox diletakkan. 

 

Gambar 2.8 Form Window dalam Visual Basic 6.0 
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5. Code Window. 

Code Window merupakan area untuk menuliskan kode-kode program 

Visual Basic. Suatu kode-kode program merupakan kumpulan instruksi untuk 

menjalankan objek yang berupa kontrol maupun form serta logika program. 

 

Gambar 2.9 Code Window dalam Visual Basic 6.0 

6. Project Explorer. 

Project Explorer merupakan area yang berisi semua file program aplikasi 

Visual Basic. Suatu aplikasi Visual Basic disebut dengan Project (proyek), 

dan setiap proyek bisa terdiri atas satu atau lebih file. Misalnya form, modul, 

class, dll. 

 

Gambar 2.10 Project Explorer dalam Visual Basic 6.0 
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Pada window ini terdapat tiga tombol pengaktif window, yaitu (1) View 

Code yang digunakan untuk mengaktifkan Code Window, (2) View Object 

yang digunakan untuk mengaktifkan Form Window, dan (3) Toggle Folder 

yang digunakan untuk mengaktifkan foldernya. 

7. Properties Window. 

Properties Window ini berisi semua informasi mengenai kontrol (objek) 

yang dibuat dan bertugas menyiapkan segala properti dari kontrol yang 

diperlukan dalam perancangan user interface maupun pemrograman. 

 

Gambar 2.11 Properties Window dalam Visual Basic 6.0 

Pada window ini terdapat dua tab yang menampilkan Properties dalam 

dua cara, yaitu: 

a. Alphabetic, merupakan pilihan default dan tampilan Properties-nya 

diurutkan berdasarkan namanya sesuai abjad. 
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b. Categorized, tampilan Properties-nya diurutkan berdasarkan fungsinya. 

8. Form Layout Window. 

Form Layout Window merupakan window yang menunjukkan tata letak 

form saat ditampilkan pada layar monitor. Dengan bantuan Form Layout 

Window ini, perancang dapat mengetahui posisi aplikasi saat dijalankan. 

 

Gambar 2.12 Form Layout Window dalam Visual Basic 6.0 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di SD “X” yang terletak di daerah 

Griyashanta, Soekarno-Hatta, Malang. SD “X” dipilih sebagai lokasi penelitian 

karena peneliti mendapat informasi bahwa SD “X” membutuhkan suatu sistem 

informasi yang baik untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Selain itu, 

penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer di SD “X” selama ini 

belum optimal. Pembuatan laporan-laporan dalam siklus penerimaan kas SD “X” 

masih dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan munculnya beberapa 

masalah seperti kesalahan penangkapan data, kesalahan input, bahkan kesalahan 

perhitungan. Oleh karena itu, SD “X” membutuhkan suatu sistem informasi 

berbasis teknologi yang dapat membantu pengelolaan kegiatan operasional dan 

memiliki pengendalian yang kuat yang sesuai dengan kebutuhan SD “X”. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data 

yang diperoleh langsung dari sumber data secara langsung (yang dikumpulkan 

oleh peneliti dari responden). Data primer yang dibutuhkan oleh peneliti meliputi: 

1. Struktur organisasi dan deskripsi kerja. 

2. Prosedur yang berkaitan dengan siklus penerimaan kas yang telah diterapkan. 
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3. Kebijakan manajemen dan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan siklus 

penerimaan kas. 

4. Dokumen input dan output yang berkaitan dengan siklus penerimaan kas. 

 

3.3 Fokus Perancangan dan Analis Sistem 

Fokus dari perancangan dan analis sistem adalah: 

1. Desain struktur organisasi dan deskripsi kerja yang telah disesuaikan dengan 

kegiatan operasional di SD “X”. 

2. Desain sistem operasional siklus penerimaan kas untuk SD “X” dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip pengendalian internal yang kuat, meliputi 

narasi dan flowchart prosedur, kebijakan manajemen, kebijakan akuntansi, 

jurnal standar, formulir input dan laporan manajerial. 

3. Desain yang dirancang dan dianalisis hanya sebatas siklus penerimaan kas 

yang meliputi penerimaan BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) dari 

siswa, penerimaan dana operasional sekolah dari Lembaga, maupun 

penerimaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari Kementerian 

Pendidikan Nasional. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data pada objek 

penelitian antara lain: 

1. Wawancara 
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Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 

2002). Teknik wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui 

tatap muka atau melalui telepon. Metode pengumpulan data ini dilakukan 

dengan cara melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan siklus penerimaan 

kas dengan pihak manajemen SD “X” baik secara tatap muka maupun melalui 

telepon.  

2. Observasi 

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek 

(benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau 

komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 

2002). Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati 

aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan siklus penerimaan kas SD “X” 

secara langsung. 

3. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 

desain input atau output yang berkaitan dengan siklus penerimaan kas SD 

“X”. 

 

3.5 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa 

tahap, yaitu: 
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1. Analisis desain prosedur manual yang berkaitan dengan siklus penerimaan 

kas. 

Fokus dari tahap ini adalah melakukan analisis prosedur manual SD “X”, 

kebijakan manajemen, kebijakan akuntansi, formulir yang digunakan sebagai 

dokumen input dan output, memaparkan risiko-risiko yang mungkin terjadi 

(moral hazard) dalam prosedur dan kebijakan yang ada, mencari informasi 

mengenai kekurangan dan usulan perbaikan sistem. 

2. Desain prosedur manual yang berkaitan dengan siklus penerimaan kas. 

Fokus dari tahap ini adalah membuat desain prosedur, kebijakan 

manajemen, kebijakan akuntansi, dan dokumen input dan output berdasarkan 

data-data yang telah diperoleh. 

3. Diskusi pembahasan prosedur manual yang berkaitan dengan siklus 

penerimaan kas. 

Fokus dari tahap ini adalah melakukan diskusi dengan pihak manajemen 

SD “X” berkaitan dengan desain prosedur, kebijakan manajemen, kebijakan 

akuntansi,  dan dokumen input dan output yang telah dibuat. 

4. Desain formulir input, laporan output, layout form, Data Flow Diagram, 

Entity Relationship Diagram, dan struktur database. 

Fokus dari tahap ini adalah membuat desain formulir input dan output 

yang lebih rinci dan layout form dengan menggunakan software Microsoft 

Office Visio 2003. Setelah itu, peneliti membuat rancangan DFD (Data Flow 

Diagram) dan ERD (Entity Relationship Diagram) dengan menggunakan 

software Visible Analist 7.6 untuk memeriksa kesesuaian desain DFD dan 
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ERD dengan desain formulir input, output, dan layout form. Peneliti 

kemudian membuat struktur database dengan bantuan software Microsoft 

SQL Server 2000 dan memeriksa kembali kesesuaian desain formulir input, 

output, layout form, DFD, dan ERD dengan perancangan struktur database. 

5. Diskusi pembahasan formulir input, laporan output, layout form, Data Flow 

Diagram, Entity Relationship Diagram, dan struktur database. 

Fokus dari tahap ini adalah melakukan diskusi dengan pihak manajemen 

SD “X” berkaitan dengan desain dan perancangan aplikasi. 

6. Desain aplikasi dengan menggunakan software Microsoft Visual Basic 6.0. 

Fokus dari tahap ini adalah melakukan coding program dengan tahap 

empat sebagai dasar dalam perancangan aplikasi. Tahap ini dimulai dengan 

membuat project, membuat form-form tampilan yang dibutuhkan, 

mengoneksikan project dengan database, membuat menu, membuat 

DataReport untuk menampilkan data dalam format laporan, dan melakukan 

pengecekan atas debug atau error saat aplikasi dijalankan. 

7. Diskusi pembahasan aplikasi. 

Tahap ini merupakan tahap terakhir sebelum aplikasi diimplementasikan. 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan diskusi dengan pihak manajemen SD 

“X” berkaitan dengan aplikasi sistem yang telah dibuat. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat SD “X” 

Objek penelitian yang dipilih peneliti adalah sebuah sekolah dasar yang 

bernama SD “X” yang berlokasi di daerah Griyashanta, Soekarno-Hatta, Malang. 

SD “X” ini sebelumnya adalah sebuah MI (Madrasah Ibtidaiyah) “X” yang berada 

di bawah naungan Departemen Agama. Kemudian pada tahun 2008, MI “X” 

berubah menjadi sebuah SD yang berada di bawah naungan Kementerian 

Pendidikan Nasional sampai sekarang. 

SD “X” bukan milik pribadi melainkan milik sebuah lembaga, yang diberi 

nama LPI “X”, yang dibentuk wali murid pada tahun 2001. Dalam 

pengelolaannya, LPI “X” membuat rencana pelaksanaan program kerja di SD “X” 

sekaligus mengontrol dan meminta pertanggungjawaban dari Kepala SD”X”. 

4.1.2 Visi dan Misi SD “X” 

SD ”X” mempunyai visi, yaitu membangun generasi yang berilmu dan 

berkepribadian. Adapun misi yang diemban SD “X” adalah: 

1. Membina potensi diri menuju generasi yang unggul dalam bidang IMTAQ. 

2. Mengembangkan dakwah dalam setiap kegiatan sekolah. 

3. Mengasah potensi akademik menuju generasi yang unggul dalam bidang 

IPTEK. 
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4. Membina potensi non akademik melalui kegiatan ekstrakurikuler. 

5. Membina sumber daya manusia melalui kegiatan yang berorientasi pada life 

skill dan multiple intellegency sesuai dengan perkembangan mental dan fisik 

agar mereka bisa hidup sesuai tuntutan zaman. 

6. Membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif yang berciri 

khas keindonesiaan. 

7. Membekali peserta didik dengan pendidikan lingkungan hidup sehingga dapat 

memelihara lingkungan dalam mengemban misi khalifah fil ardi sebagai 

rahmatan lil alamin. 

8. Membangun citra positif sekolah sebagai mitra terpercaya masyarakat. 

9. Membina jasmani/fisik dan rohani siswa menuju generasi yang sehat, 

tangguh, dan berkualitas. 

4.1.3 Tujuan SD “X” 

Tujuan pendidikan SD “X” mengacu pada tujuan pendidikan nasional, visi, 

dan misi sekolah sebagai berikut: 

1. Misi tercapainya prestasi akademik yang optimal dalam semua bidang studi. 

2. Terwujudnya perilaku yang islami dalam segala aspek kehidupan di 

lingkungan sekolah maupun di rumah. 

3. Terwujudnya Islamic Culture dan School Culture dalam kegiatan sehari-hari. 

4. Terwujudnya kesadaran siswa untuk taat melaksanakan ibadah sholat lima 

waktu. 

5. Membantu orang tua siswa dalam mengemban amanah membimbing putra–

putrinya menjadi shaleh dan shalehah. 
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6. Tercapainya target maksimal dalam prestasi akademik melalui pembelajaran 

yang terdesain ramah anak dan berorientasi pada pendidikan yang berpusat 

pada siswa (Student Centered Oriented). 

7. Memberikan kegiatan nyata yang berorientasi pada pendidikan kecakapan 

hidup (life skill) dan Multiple Intellengency. 

8. Terwujudnya siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan berani tampil di depan 

umum dengan tetap berpedoman pada budaya Indonesia. 

9. Menjadi rujukan atau model bagi lembaga pendidikan lain dalam segala 

bidang. 

10. Terwujudnya kesadaran siswa dalam ikut serta memelihara dan meningkatkan 

mutu lingkungan. 

11. Membekali siswa dengan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan 

keterampilan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 

12. Memberikan layanan dan bimbingan yang terbaik bagi siswa dalam 

menggapai cita-citanya. 

13. Terwujudnya siswa yang tumbuh dengan sehat jasmaninya dan tangguh 

dalam menghadapi perubahan musim. 

4.1.4 Struktur Organisasi SD “X” 

SD “X” sudah memiliki struktur organisasi secara tertulis. SD ”X” 

dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang akan mengaplikasikan rencana 

pelaksanaan program kerja yang dibuat Lembaga. Lembaga selanjutnya akan 

mengawasi dan meminta pertanggungjawaban dari Kepala Sekolah. Kepala 

Sekolah dibantu oleh tiga fungsi kerja, yaitu TU/Bendahara, Waka Kurikulum dan 
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Pengajaran, dan Waka Kesiswaan dan Kehumasan. TU/Bendahara terdiri atas tiga 

orang yang menangani bagian yang berbeda-beda, yaitu Bagian Administrasi 

Umum, Bagian Administrasi Keuangan, dan Bagian Sarana Prasarana. Waka 

Kurikulum dan Pengajaran terdiri atas tiga bagian, yaitu  Korbid PSB (Pusat 

Sumber Belajar), Korbid IT, dan Korbid Keislaman. Sedangkan Waka Kesiswaan 

dan Kehumasan terdiri atas dua bagian, yaitu Korbid Humas dan Korbid 

Ekstrakurikuler. Masing-masing fungsi, kecuali TU/Bendahara, dan masing-

masing korbid tersebut hanya terdiri dari satu orang yang sekaligus merangkap 

sebagai guru. Jumlah guru di SD “X” sebanyak 34 orang yang terdiri atas 30 

orang guru bidang studi dan 4 orang guru ummi. Struktur organisasi SD “X” dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 

SD “X” memang sudah memiliki struktur organisasi secara tertulis, tetapi 

job description SD “X” belum dibuat secara tertulis. Berikut ini adalah gambaran 

job description dari masing-masing fungsi yang ada di dalam struktur organisasi 

SD “X” yang diperoleh berdasarkan wawancara: 

1. LPI “X” 

a. Menaungi SD “X”. 

b. Membuat rencana pelaksanaan program kerja di SD “X”. 

c. Mengontrol dan meminta pertanggungjawaban dari Kepala 

Sekolah. 

2. Kepala Sekolah 

Bertugas mengaplikasikan rencana pelaksanaan program kerja LPI “X” 

dan mempertanggungjawabkannya ke LPI “X”. 
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LPI “X”

KEPALA SEKOLAH

TU / BENDAHARA

WAKA KESISWAAN DAN 

KEHUMASAN

WAKA KURIKULUM DAN 

PENGAJARAN

KORBID

TI

KORBID

KEISLAMAN

KORBID

PSB

KORBID

EKSTRAKURIKULER

KORBID

HUMAS

WALI KELAS

SISWA

GURU

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi SD “X” 

3. TU/Bendahara 

a. Bagian Administrasi Umum 

1) Membuat dan menerima surat masuk dan surat keluar yang 

sifatnya kedinasan. 

2) Mengarsip surat masuk dan surat keluar. 

3) Menerima informasi dari pihak luar. 

b. Bagian Administrasi Keuangan 

1) Menerima dan menyetor dana yang masuk. 

2) Mengarsip data keuangan. 
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3) Membuat laporan keuangan bulanan yang terdiri atas laporan 

keuangan intern dan laporan dana BOS. 

4) Membayar pajak. 

5) Membagi Kartu BPP. 

6) Menerima dan melayani pengambilan tabungan. 

7) Mengelola penggunaan dana yang masuk. 

c. Bagian Sarana Prasarana 

1) Melakukan pendataan inventaris sekolah. 

2) Memenuhi sarana dan prasarana sekolah yang dibutuhkan 

dalam mendukung pengajaran Guru. 

4. Waka Kurikulum dan Pengajaran 

a. Korbid PSB (Pusat Sumber Belajar) 

Bertugas menyediakan alat peraga yang dibutuhkan bagi proses 

pembelajaran. 

b. Korbid TI (Teknologi dan Informasi) 

1) Menangani laboratorium komputer dan laboratorium 

multimedia. 

2) Merawat dan memelihara komputer dan multimedia. 

c. Korbid Keislaman 

Bertugas menangani kegiatan keagamaan termasuk mengatur 

teknik pembelajarannya. 
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5. Waka Kesiswaan dan Kehumasan 

a. Korbid Humas 

Bertugas berhubungan dengan pihak eksternal. 

b. Korbid Ekstrakurikuler 

Bertugas membidangi kegiatan ekstrakurikuler siswa termasuk 

lomba-lomba. 

6. Wali Kelas 

a. Mengoordinir kegiatan kelas. 

b. Mengawasi proses belajar mengajar di dalam kelas. 

c. Melayani konsultasi dengan wali murid. 

7. Guru 

a. Guru bidang studi 

Bertugas mengajar di bidang studi selain agama. Guru bidang studi 

bisa mengajar lebih dari satu bidang studi kecuali untuk guru 

bidang studi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

b. Guru ummi 

Bertugas mengajar di bidang agama saja. 

 

4.2 Gambaran Operasional Siklus Penerimaan Kas 

Prosedur yang terkait dengan siklus penerimaan kas di SD “X” meliputi: 

1. Prosedur Penerimaan BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) 

Prosedur ini menggambarkan proses penerimaan kas dari penerimaan BPP 

yang diperoleh dari siswa. 
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2. Prosedur Penerimaan Dana Operasional Sekolah 

Prosedur ini menggambarkan proses penerimaan kas dari penerimaan dana 

operasional sekolah yang diperoleh dari Lembaga. 

3. Prosedur Penerimaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 

Prosedur ini menggambarkan proses penerimaan kas dari penerimaan dana 

BOS yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan Nasional. 

4.2.1 Prosedur Penerimaan BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) 

4.2.1.1 Narasi 

Berikut ini adalah narasi dari prosedur penerimaan BPP: 

1. Pada awal bulan ini atau akhir bulan sebelumnya, Bagian Administrasi 

Keuangan memberikan BTS (Buku Tabungan Siswa), Kartu BPP, dan BP 

BPP (Bukti Pembayaran BPP) sebanyak dua lembar kepada siswa. 

2. Pada awal bulan (tanggal 1-10), Bagian Administrasi Keuangan menerima 

BTS, Kartu BPP, BP BPP sebanyak dua lembar, dan uang dari siswa. Setelah 

diparaf dan distempel, BP BPP lembar 1 (putih) diberikan kepada siswa 

sedangkan BP BPP lembar 2 (biru) disimpan sebagai arsip Bagian 

Administrasi Keuangan. 

3. Selanjutnya, Bagian Administrasi Keuangan mengentry data penerimaan BPP 

dan membuat LPKH(Laporan Penerimaan Kas Harian). 

4. Bagian Administrasi Keuangan meng-cross check uang yang ada dengan 

LPKH. Kemudian merekapnya di Laporan Setoran BPP. 

5. Setelah itu, Bagian Administrasi Keuangan menyetorkan uang tersebut ke 

bank. 
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4.2.1.2 Flowchart 

Prosedur penerimaan BPP dapat digambarkan melalui flowchart pada 

Gambar 4.2. 

4.2.1.3 Kebijakan Manajemen 

Kebijakan yang dibuat untuk melengkapi prosedur penerimaan BPP 

meliputi: 

1. Penyetoran dan pengambilan tabungan wajib membawa Buku Tabungan. 

2. Buku Tabungan Siswa, Kartu BPP, dan Bukti Pembayaran BPP dimasukkan 

dalam satu plastik. 

3. Bukti Pembayaran BPP diisi lengkap dan disertai tanda tangan orang tua. 

4. Batas akhir penerimaan BPP paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. 

5. Penerimaan BPP di atas tanggal 10 tidak ada denda. Namun, jika terlambat 

sampai masuk ke bulan berikutnya, pihak sekolah akan memberi Surat 

Pemberitahuan. 

6. Penerimaan BPP dari siswa disimpan di bank dengan rekening atas nama 

Lembaga sedangkan uang tabungan siswa disimpan di bank dengan rekening 

atas nama SD “X”. 

7. Penyetoran uang hasil penerimaan BPP ke bank dilakukan setiap dua atau tiga 

hari sekali karena letak bank yang jauh dari sekolah. 

4.2.1.4 Kebijakan Akuntansi 

SD “X” belum mempunyai kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam 

prosedur penerimaan BPP. 
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Prosedur Penerimaan BPP

Bagian Administrasi Keuangan

MULAI

Memberi

Awal bulan ini atau akhir 

bulan sebelumnya

Awal bulan ini 

(tanggal 1-10)

Menerima

Memberi 

paraf dan 

stempel

Ke siswa

Dari siswa

Menyerah

kan

Mengentry data 

pembayaran 

BPP

Membuat

LPKH

Mencocokkan 

uang yg ada 

dgn LPKH

Merekap

Laporan Setoran 

BPP

Menyetork

an uang

Rp

Ke Bank

KETERANGAN:

BTS = Buku Tabungan Siswa.

BP BPP = Bukti Pembayaran BPP.

LPKH = Laporan Penerimaan Kas Harian.

Ke siswa

D

SELESAI

BTS

Kartu BPP

2

1

BP BPP

BTS

Kartu BPP

2

1

BP BPP

Rp

2

1

BP BPP

 

Gambar 4.2 Flowchart Prosedur Penerimaan BPP 
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4.2.1.5 Jurnal Standar 

SD “X” belum mempunyai jurnal standar yang diterapkan dalam prosedur 

penerimaan BPP. 

4.2.1.6 Formulir Input 

Formulir input yang dibuat dalam prosedur penerimaan BPP adalah 

sebagai berikut: 

1. Buku Tabungan Siswa, 

2. Kartu BPP, dan 

3. Bukti Pembayaran BPP. 

4.2.1.7 Laporan Manajerial 

Laporan manajerial yang dihasilkan dalam prosedur penerimaan BPP 

adalah Laporan Penerimaan Kas Harian dan Laporan Setoran BPP. 

4.2.2 Prosedur Penerimaan Dana Operasional Sekolah 

4.2.2.1 Narasi 

Berikut ini adalah narasi dari prosedur penerimaan dana operasional 

sekolah: 

1. Pada awal bulan, Bagian Administrasi Keuangan mengajukan permintaan 

dana operasional sekolah ke Lembaga yang dibuat dalam Formulir Pengajuan 

Dana Operasional beserta Rencana Rincian Penggunaan Anggaran Sekolah 

bulan itu. 

2. Setelah Formulir Pengajuan Dana Operasional dan Rencana Rincian 

Penggunaan Anggaran Sekolah disetujui oleh Lembaga, Bagian Administrasi 
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Keuangan menerima Kuitansi Pencairan Dana Operasional Sekolah beserta 

dana operasional sekolah yang diajukan. 

3. Pada akhir bulan, Bagian Administrasi Keuangan membuat Laporan 

Keuangan. 

4.2.2.2 Flowchart 

Prosedur penerimaan dana operasional sekolah dapat digambarkan melalui 

flowchart pada Gambar 4.3. 

4.2.2.3 Kebijakan Manajemen 

Kebijakan yang dibuat untuk melengkapi prosedur penerimaan dana 

operasional sekolah meliputi: 

1. Dana operasional sekolah digunakan hanya untuk membiayai kegiatan 

operasional sekolah dan penggajian karyawan. 

2. Dana operasional sekolah yang besarnya di bawah Rp 15.000.000,00 

disimpan di brankas Bagian Administrasi Keuangan. 

3. Pencairan dana operasional sekolah diterima sebanyak dua kali. Penerimaan 

yang pertama adalah penerimaan dana untuk kegiatan operasional sekolah 

dan penerimaan yang kedua adalah penerimaan dana untuk kesejahteraan 

karyawan (gaji karyawan). 

4.2.2.4 Kebijakan Akuntansi 

SD “X” belum mempunyai kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam 

prosedur penerimaan dana operasional sekolah. 
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4.2.2.5 Jurnal Standar 

SD “X” belum mempunyai jurnal standar yang diterapkan dalam prosedur 

penerimaan dana operasional sekolah. 

Prosedur Penerimaan Dana Operasional Sekolah

Bagian Administrasi Keuangan

Ke Lembaga

Dari Lembaga

MULAI

Menerima

Kuitansi Pencairan 

Dana Operasional 

Sekolah

Rp

SELESAI

SAAT AKHIR BULAN

Formulir 

Pengajuan Dana 

Operasional

Rencana Rincian 

Penggunaan 

Anggaran Sekolah

Mengajukan 

permintaan 

dana 

operasional 

sekolah

Membuat

SAAT AWAL BULAN

Laporan 

Keuangan

 

Gambar 4.3 Flowchart Prosedur Penerimaan Dana Operasional Sekolah 
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4.2.2.6 Formulir Input 

Tidak ada formulir input yang dibuat SD “X” dalam prosedur penerimaan 

dana operasional sekolah. 

4.2.2.7 Laporan Manajerial 

Laporan manajerial yang dihasilkan dalam prosedur penerimaan dana 

operasional sekolah adalah Laporan Keuangan. 

4.2.3 Prosedur Penerimaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 

4.2.3.1 Narasi 

Berikut ini adalah narasi dari prosedur penerimaan dana BOS: 

1. Bagian Administrasi Keuangan merekap pengeluaran sekolah selama tiga 

bulan sebelumnya untuk mendapatkan dana BOS untuk tiga bulan yang akan 

datang dalam Laporan Penggunaan Dana BOS kemudian menyerahkannya ke 

Kementerian Pendidikan Nasional. 

2. Selanjutnya, Bagian Administrasi Keuangan menerima kitir/kuitansi dari 

Kementerian Pendidikan Nasional untuk mengambil dana BOS untuk tiga 

bulan yang akan datang di bank. 

3. Bagian Administrasi Keuangan menyerahkan fotokopi KTP Kepala Sekolah, 

fotokopi KTP Bagian Administrasi Keuangan, kitir/kuitansi asli beserta 

fotokopinya ke bank untuk mencairkan dana BOS tersebut. 

4. Setelah itu, Bagian Administrasi Keuangan menerima dana BOS dan 

kitir/kuitansi asli dari bank. 
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4.2.3.2 Flowchart 

Prosedur penerimaan dana BOS dapat digambarkan melalui flowchart 

pada Gambar 4.4. 

Prosedur Penerimaan Dana BOS

Bagian Administrasi Keuangan

MULAI

Merekap 

pengeluaran 

tiga bulan 

sebelumnya

Ke 

Kemendiknas

Menerima

Kitir/kuitansi

SELESAI

Mencairkan 

dana BOS 

ke bank

Laporan 

Penggunaan 

Dana BOS

Menyerah

kan

Dari 

Kemendiknas

Fotokopi KTP 

Kepala Sekolah

Fotokopi KTP 

Bag. Administrasi 

Keuangan

Kitir/kuitansi

Fotokopi kitir/

kuitansi

Ke bank

Menerima

Kitir/kuitansi

Rp

Dari bank

 

Gambar 4.4 Flowchart Prosedur Penerimaan Dana BOS 
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4.2.3.3 Kebijakan Manajemen 

Dana BOS seharusnya mengurangi BPP yang dibayarkan wali murid 

setiap bulannya. Namun, karena dana BOS baru bisa dicairkan setiap tiga bulan 

sekali, maka kebijakan yang diambil SD ”X” adalah wali murid tetap membayar 

BPP secara penuh setiap bulannya. Ketika dana BOS sudah cair nantinya akan 

menambah tabungan siswa. 

4.2.3.4 Kebijakan Akuntansi 

SD “X” belum mempunyai kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam 

prosedur penerimaan dana BOS. 

4.2.3.5 Jurnal Standar 

SD “X” belum mempunyai jurnal standar yang diterapkan dalam prosedur 

penerimaan dana BOS. 

4.2.3.6 Formulir Input 

Tidak ada formulir input yang dibuat SD “X” dalam prosedur penerimaan 

dana BOS. 

4.2.3.7 Laporan Manajerial 

Tidak ada laporan manajerial yang dihasilkan dalam prosedur penerimaan 

dana BOS. 

 

4.3 Kendala-Kendala dalam Operasional Bisnis Siklus Penerimaan Kas 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bagian Administrasi 

Keuangan SD ”X”, ada beberapa kendala yang berkaitan dengan siklus 

penerimaan kas, yaitu: 
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1. Belum ada job description yang tertulis sehingga batasan tugas karyawan 

kurang jelas. Ketika sekolah mengadakan suatu acara, karyawan Bagian 

Administrasi Keuangan juga dilibatkan. Hal ini menyebabkan tugas-tugas 

karyawan Bagian Administrasi Keuangan terbengkalai. 

2. Belum ada jurnal setiap kali terjadi transaksi walaupun sudah ada bukti 

penerimaan dari Lembaga dan bukti pengeluaran sekolah. 

3. Laporan-laporan yang dihasilkan selama ini masih dibuat secara manual. Hal 

ini menyebabkan penyelesaian tugas karyawan Bagian Administrasi 

Keuangan kurang efektif dan efisien karena pembuatan laporan-laporan ini 

cukup menyita waktu. 

4. Laporan Keuangan yang dibuat kurang lengkap. Laporan Keuangan yang ada 

selama ini hanya berupa laporan yang berisi penerimaan dan pengeluaran 

dana operasional sekolah. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi yang 

dihasilkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam kegiatan 

operasional sekolah. 

 

4.4 Evaluasi Struktur Organisasi, Deskripsi Kerja, dan Operasional 

Siklus Penerimaan Kas 

Evaluasi terhadap siklus penerimaan kas yang sudah diterapkan pada SD 

“X” akan memberikan gambaran mengenai kelemahan dan kekuatan internal SD 

“X”. Selain itu, evaluasi ini juga disertai dengan rekomendasi rancangan yang 

terkait berupa masukan untuk memperbaiki dan memperkuat pengendalian 

internal agar dapat bermanfaat bagi SD “X”. 
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Sebelum mengevaluasi siklus penerimaan kas diperlukan beberapa 

pertimbangan untuk mendapatkan evaluasi yang lebih baik. Pertimbangan tersebut 

berupa tahapan-tahapan yang meliputi: 

1. Pemahaman struktur organisasi yang ada pada SD “X”. 

Struktur organisasi dapat menunjukkan hak dan tanggung jawab yang 

berlaku, gambaran prosedur penerimaan kas yang dapat diterapkan, serta 

dapat memperkirakan tingkat risiko yang mungkin terjadi. 

2. Analisis prosedur penerimaan, pengakuan, dan pencatatan berkaitan dengan 

siklus penerimaan kas berdasarkan tujuh pengendalian umum yang 

dikemukakan oleh Wilkinson. 

Dari analisis ini dapat dilihat apakah ada proses yang berpotensi 

menimbulkan moral hazard serta mengidentifikasi risiko yang mungkin 

muncul. 

3. Analisis kebijakan manajemen dan akuntansi yang diterapkan. 

Dari analisis ini dapat dilihat apakah setiap kebijakan tersebut dapat 

membantu pembentukan pengendalian internal yang dibentuk, apakah 

kebijakan manajemen dapat melengkapi operasional prosedur dengan baik, 

dan apakah kebijakan akuntansi sudah sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku di suatu negara. 

4. Analisis hasil perancangan bentuk formulir yang digunakan dan laporan yang 

dihasilkan. 
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Dari analisis ini dapat dilihat apakah rancangan formulir dan laporan 

yang dibuat dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan sehingga dapat 

berguna bagi SD “X”dalam menjalankan kegiatan operasional. 

Berdasarkan keempat pertimbangan tersebut, berikut ini akan dijelaskan 

hasil evaluasi atas siklus penerimaan kas. 

4.4.1 Evaluasi Struktur Organisasi dan Deskripsi Kerja 

Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang dapat 

mencerminkan adanya distribusi tanggung jawab, otoritas, dan 

pertanggungjawaban seluruh organisasi. Hasil evaluasi terhadap struktur 

organisasi yang ada di SD “X” adalah sudah ada pendelegasian tugas dan 

wewenang. Hal ini dapat dilihat dari adanya struktur organisasi itu sendiri yang 

dilengkapi dengan job description untuk masing-masing fungsi walaupun job 

descriptionnya masih belum tertulis. Namun, struktur organisasi yang ada di SD 

“X” ini masih lemah, yaitu belum adanya job description yang jelas dan rinci. Hal 

ini menyebabkan kurang jelasnya batasan hak dan kewajiban karyawan misalnya 

seperti karyawan TU/Bendahara yang dilibatkan dalam kegiatan sekolah sehingga 

pekerjaan karyawan TU/Bendahara terbengkalai. 

Dalam struktur organisasi SD “X” ini terdapat perangkapan jabatan, yaitu 

masing-masing fungsi, kecuali karyawan TU/Bendahara, dan masing-masing 

korbid merangkap sebagai guru. Hal ini diperbolehkan karena perangkapan 

jabatan tersebut dilakukan pada fungsi-fungsi yang tidak meningkatkan risiko 

moral hazard. Ini berbeda dengan Bagian Administrasi Keuangan yang memiliki 

deskripsi kerja yang saling mengontrol, yakni menerima kas yang masuk 
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sekaligus melakukan pencatatannya. Kedua tugas ini tidak bisa dirangkap karena 

dapat memicu terjadinya kecurangan. 

4.4.2 Evaluasi Operasional Siklus Penerimaan Kas 

Berdasarkan tujuh pengendalian umum yang dikemukakan oleh 

Wilkinson, maka hasil evaluasi terhadap kegiatan operasional SD “X” yang 

berkaitan dengan siklus penerimaan kas adalah sebagai berikut: 

1. Pengendalian organisasional (organizational controls) 

Dalam siklus penerimaan kas SD “X”, tugas-tugas yang saling mengontrol 

masih dilakukan oleh satu fungsi yang sama yakni Bagian Administrasi 

Keuangan. Seperti yang tertera pada job descriptionnya, Bagian Administrasi 

Keuangan menerima kas yang masuk sekaligus menyetorkannya ke bank dan 

melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi dalam satu hari tersebut. Hal 

ini dapat menimbulkan moral hazard yang berpotensi fraud. Oleh karena itu, 

hal ini harus dikendalikan dengan cara memisah tugas pemegang fisik dan 

pencatatan ke dalam dua fungsi yang berbeda. 

2. Pengendalian dokumentasi (documentation controls) 

Pengendalian dokumentasi dalam siklus penerimaan kas SD “X” sudah 

dilakukan tetapi masih belum lengkap. Bagian Administrasi Keuangan yang 

bertanggung jawab mengarsip data keuangan sudah memiliki dokumen 

sumber yang berkaitan dengan transaksi, buku kas, dan laporan-laporan yang 

terkait. Namun, dalam siklus penerimaan kas SD “X”, formulir-formulir yang 

dibuat belum memiliki nomor urut yang tercetak dan masih belum memiliki 

jurnal untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. Bagian Administrasi 
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Keuangan juga sudah membuat Laporan Keuangan, tetapi belum lengkap. 

Laporan Keuangan yang ada selama ini hanya berupa laporan yang berisi 

penerimaan dan pengeluaran dana operasional sekolah. Selain itu, laporan-

laporan manajerial yang dihasilkan juga belum menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan. 

3. Pengendalian pertanggungjawaban aktiva (asset accountability controls) 

Pengendalian pertanggungjawaban aktiva pada SD “X” masih lemah. 

Dalam siklus penerimaan kas SD “X”, uang hasil penerimaan BPP dari siswa 

disetorkan ke bank setiap dua atau tiga hari sekali karena letak bank yang 

jauh dari sekolah. Selain itu, jumlah kas yang tercatat kadang-kadang tidak 

sama dengan jumlah fisiknya ketika dilakukan pencocokan. Hal ini terjadi 

karena Bagian Administrasi Keuangan sudah mencatat penerimaan atau 

pengeluaran kas yang terjadi namun bukti-bukti transaksinya belum diberikan 

oleh Lembaga sehingga terdapat selisih kas. 

4. Pengendalian praktik manajemen (management practice controls) 

Dalam siklus penerimaan kas SD “X”, rekruitmen karyawan dengan 

kualifikasi yang tepat sudah dilakukan. Audit intern juga sudah dilakukan 

namun hanya sebatas evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga. Namun, SD 

“X” belum mengadakan training kepada karyawan dan guru-guru yang ada. 

Selain itu, prosedur penerimaan kas belum dibuat secara tertulis. Hal ini 

mengakibatkan belum ada prosedur yang jelas mengenai teknis penerimaan 

kas. Masalah akan muncul ketika karyawan Bagian Administrasi Keuangan 

mengalami pergantian. Dengan tidak adanya prosedur tetap mengenai teknis 
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penerimaan kas, maka rentan terjadi kesalahan prosedural. Karyawan yang 

baru tersebut juga akan membutuhkan waktu untuk meyesuaikan diri dengan 

tugas-tugas yang akan dihadapinya. 

Di samping itu, pembuatan laporan-laporan dalam siklus penerimaan kas 

dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan penyelesaian tugas karyawan 

Bagian Administrasi Keuangan kurang efektif dan efisien karena pembuatan 

laporan-laporan ini cukup menyita waktu. Selain itu, pembuatan laporan 

secara manual rentan terjadi kesalahan perhitungan. 

5. Pengendalian operasional pusat informasi (information center operations 

controls) 

Seluruh data terkait dengan transaksi penerimaan BPP dan data-data 

keuangan lainnya seperti Laporan Keuangan dan laporan-laporan lainnya 

diletakkan di komputer Bagian Administrasi Keuangan.  

6. Pengendalian otorisasi (authorization controls) 

Pengendalian otorisasi dalam siklus penerimaan kas SD “X” sudah 

dilakukan. Setiap kali Bagian Administrasi Keuangan selesai membuat 

Laporan Keuangan, sudah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah. 

7. Pengendalian akses (access controls) 

Di ruangan tempat karyawan Bagian Administrasi Keuangan berada 

terdapat tiga komputer untuk tiga orang karyawan. Satu komputer untuk 

karyawan Bagian Administrasi Umum dan dua komputer lainnya untuk 

karyawan Bagian Administrasi Keuangan, masing-masing untuk pemrosesan 

transaksi penerimaan BPP dan untuk pembuatan laporan-laporan. Karyawan 
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di ruangan tersebut saling mempercayai satu sama lain sehingga tidak ada 

password untuk ketiga komputer ini. Jadi, pengendalian akses pada siklus 

penerimaan kas SD “X” masih belum dilakukan. 

 

4.5 Usulan Struktur Organisasi dan Deskripsi Kerja 

Berdasarkan hasil evaluasi atas struktur organisasi yang ada di SD “X”, 

maka perlu dibuat struktur organisasi yang dapat menciptakan pengendalian 

terhadap tugas-tugas dan wewenang yang didelegasikan melalui struktur 

organisasi. Untuk menciptakan pengendalian dalam struktur organisasi, fungsi 

yang memiliki job description yang saling mengontrol harus dipisahkan. Dalam 

hal ini, fungsi penerimaan kas dan pencatatan yang dilakukan oleh Bagian 

Administrasi Keuangan harus dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Fungsi 

penerimaan kas dilakukan oleh Bagian Keuangan sedangkan fungsi pencatatan 

dilakukan oleh Bagian Akuntansi. Dengan demikian, pengendalian terhadap arus 

penerimaan kas dapat dilakukan karena aktivitas dari dua fungsi ini dapat 

dibandingkan satu sama lain. 

Dalam struktur organisasi SD “X” yang diusulkan peneliti, Korbid TI 

(Teknologi dan Informasi) dan Korbid Keislaman masih terletak di bawah Waka 

Kurikulum dan Pengajaran. Namun, Waka Kurikulum dan Pengajaran juga 

membawahi Guru danWali Kelas. Korbid Humas dan Korbid Ekstrakurikuler juga 

masih terletak di bawah Waka Kesiswaan danKehumasan. TU/Bendahara yang 

terdiri atas Bagian Administrasi Umum, Bagian Administrasi Keuangan, dan 

Bagian Sarana Prasarana sudah dipisah menjadi dua fungsi baru yaitu Tata Usaha 
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dan Keuangan dan Sarana Prasarana dan Umum. Tata Usaha dan Keuangan 

membawahi Bagian Administrasi Umum, Bagian Keuangan, dan Bagian 

Akuntansi. Sedangkan Sarana Prasarana dan Umum membawahi Korbid PSB, 

yang dalam struktur organisasi yang lama berada di bawah Waka Kurikulum dan 

Pengajaran, Satpam, dan Penjaga Sekolah. 

Usulan struktur organisasi untuk SD “X” yang didesain berdasarkan 

evaluasi terhadap struktur organisasi yang lama dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

LPI “X”

KEPALA SEKOLAH

WAKA KESISWAAN DAN 

KEHUMASAN

WAKA KURIKULUM DAN 

PENGAJARAN

KORBID

EKSTRAKURIKULER

KORBID

HUMAS

KEUANGAN

AKUNTANSI

SATPAM

PENJAGA SEKOLAH

SARANA

PRASARANA DAN UMUM

KORBID

PSB

KORBID

TI

KORBID

KEISLAMAN

ADMINISTRASI

UMUM

TATA USAHA DAN 

KEUANGAN

GURU DAN WALI 

KELAS

 

Gambar 4.5 Usulan Struktur Organisasi SD “X” 

Berikut ini dijelaskan job description dari masing-masing fungsi yang 

terdapat di dalam usulan struktur organisasi SD “X”: 

1. LPI “X” 

a. Menaungi SD “X”. 

b. Membuat rencana pelaksanaan program kerja di SD “X”. 
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c. Mengontrol dan meminta pertanggungjawaban dari Kepala 

Sekolah. 

2. Kepala Sekolah 

a. Bertanggung jawab kepada LPI “X”. 

b. Mengaplikasikan, mengarahkan, mengontrol, dan mengevaluasi 

pelaksanaan program kerja LPI “X”. 

3. Waka Kurikulum dan Pengajaran 

a. Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah. 

b. Menyusun program pengajaran. 

c. Menyusun jadwal pelajaran, jadwal evaluasi proses pembelajaran, 

dan jadwal penerimaan hasil evaluasi proses pembelajaran. 

d. Menyusun kriteria atau persyaratan kenaikan kelas dan kelulusan. 

4. Korbid TI (Teknologi dan Informasi) 

a. Bertanggung jawab kepada Waka Kurikulum dan Pengajaran. 

b. Bertanggung jawab atas komputer dan multimedia yang ada di 

laboratorium komputer dan laboratorium multimedia. 

c. Merawat dan memelihara komputer dan multimedia. 

5. Korbid Keislaman 

a. Bertanggung jawab kepada Waka Kurikulum dan Pengajaran. 

b. Membuat teknik pembelajaran di bidang agama. 

c. Membina, mengatur, dan mengadakan kegiatan keagamaan seperti 

peringatan hari besar, pelaksanaan shalat, dll. 

d. Melakukan pembinaan akhlak, ibadah dan kepribadian siswa. 
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6. Guru dan Wali Kelas 

a. Bertanggung jawab kepada Waka Kurikulum dan Pengajaran. 

b. Melaksanakan proses belajar mengajar. 

c. Mengevaluasi proses pembelajaran seperti memberikan tugas 

rumah, kuis, ulangan, dll. 

d. Melakukan pembinaan akhlak, ibadah dan kepribadian siswa. 

e. Bertanggungjawab atas ketertiban kelasnya. 

f. Melakukan tugas administrasi akademik dan non akademik di 

kelasnya. 

g. Melayani konsultasi dengan wali murid. 

7. Waka Kesiswaan dan Kehumasan 

a. Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah. 

b. Menyusun program pembinaan kesiswaan. 

c. Mengarahkan dan mengontrol kegiatan siswa. 

d. Membina dan melakukan koordinasi keamanan, ketertiban, dan 

kesehatan. 

8. Korbid Humas 

a. Bertanggung jawab kepada Waka Kesiswaan dan Kehumasan. 

b. Menjalin hubungan dengan masyarakat sebagai program sosial 

seperti Qurban Idul Adha, santunan kepada dhuafa, dll. 

c. Menjalin hubungan antara SD “X” dengan LPI “X”. 

9. Korbid Ekstrakurikuler 

a. Bertanggung jawab kepada Waka Kesiswaan dan Kehumasan. 
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b. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

c. Mengontrol dan mengevaluasi proses pembelajaran 

ekstrakurikuler. 

10. Tata Usaha dan Keuangan 

a. Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah. 

b. Mengotorisasi semua surat masuk dan surat keluar. 

c. Mengotorisasi semua laporan yang dibuat Bagian Keuangan dan 

Bagian Akuntansi. 

11. Administrasi Umum 

a. Bertanggung jawab kepada Tata Usaha dan Keuangan. 

b. Bertanggung jawab atas kegiatan surat menyurat. 

c. Mengarsip surat masuk dan surat keluar. 

12. Keuangan 

a. Bertanggung jawab kepada Tata Usaha dan Keuangan. 

b. Membagi Kartu BPP dan Buku Tabungan Siswa serta melakukan 

penagihan BPP dalam sistem. 

c. Menerima dan melayani pengambilan tabungan siswa. 

d. Bertanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, hingga 

penyetoran kas ke bank. 

e. Membayar pajak. 

13. Akuntansi 

a. Bertanggung jawab kepada Tata Usaha dan Keuangan. 
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b. Membagi Kartu BPP dan Buku Tabungan Siswa. 

c. Menyimpan seluruh bukti transaksi. 

d. Bertanggung jawab atas kegiatan penggajian karyawan. 

e. Membuat laporan pajak SD “X”. 

f. Membuat jurnal, melakukan pemostingan, dan membuat laporan 

keuangan. 

14. Sarana Prasarana dan Umum 

a. Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah. 

b. Memenuhi sarana dan prasarana sekolah yang dibutuhkan dalam 

mendukung pengajaran Guru. 

c. Melakukan pencatatan dan pendataan inventaris sekolah. 

d. Merawat dan memelihara inventaris sekolah. 

15. Korbid PSB (Pusat Sumber Belajar) 

a. Bertanggung jawab kepada Sarana Prasarana. 

b. Membuat media pembelajaran berdasarkan permintaan Guru. 

c. Mengontrol, mengatur, merawat, dan memelihara media 

pembelajaran. 

d. Melakukan pencatatan, pendataan dan inventarisasi media 

pembelajaran. 

16. Satpam 

a. Bertanggung jawab kepada Sarana Prasarana. 

b. Menjaga keamanan sekolah. 
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17. Penjaga Sekolah 

a. Bertanggung jawab kepada Sarana Prasarana. 

b. Merawat sekolah. 

 

4.6 Usulan Prosedur Siklus Penerimaan Kas 

4.6.1 Tujuan Usulan Prosedur Penerimaan Kas 

Tujuan dari usulan prosedur penerimaan kas adalah untuk menjelaskan tata 

cara pelaksanaan penerimaan kas baik melalui penerimaan BPP dari siswa, 

penerimaan dana operasional sekolah dari Lembaga, maupun penerimaan dana 

BOS dari Kementerian Pendidikan Nasional. 

4.6.2 Bagian-Bagian yang Terkait Usulan Prosedur Penerimaan Kas 

Bagian-bagian yang terlibat dalam siklus penerimaan kas SD “X” adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagian Keuangan 

2. Bagian Akuntansi 

4.6.3 Ruang Lingkup Siklus Penerimaan Kas 

Ruang lingkup dari siklus penerimaan kas yang diusulkan meliputi: 

1. Prosedur Penerimaan BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) 

Prosedur ini menggambarkan proses penerimaan kas dari 

penerimaan BPP yang diperoleh dari siswa. Prosedur ini akan 

dijelaskan lebih rinci di poin 4.6.5.1. 
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2. Prosedur Penerimaan Dana Operasional Sekolah 

Prosedur ini menggambarkan proses penerimaan kas dari 

penerimaan dana operasional sekolah yang diperoleh dari Lembaga. 

Prosedur ini akan dijelaskan lebih rinci di poin 4.6.5.2. 

3. Prosedur Penerimaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 

Prosedur ini menggambarkan proses penerimaan kas dari 

penerimaan dana BOS yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan 

Nasional. Prosedur ini akan dijelaskan lebih rinci di poin 4.6.5.3. 

4.6.4 Kebijakan Umum Terkait Siklus Penerimaan Kas 

Kebijakan umum yang dibentuk untuk melengkapi prosedur-prosedur 

yang berkaitan dengan siklus penerimaan kas meliputi: 

1. Formulir bernomor urut tercetak. 

2. Bagian Keuangan bertanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, 

hingga penyetoran kas ke bank. 

3. Bagian Keuangan wajib menyetorkan kas yang masuk pada hari itu ke 

bank pada hari itu juga. Jika penerimaan kas terjadi pada hari Sabtu, 

maka uang harus disetorkan ke bank pada hari Senin. 

4. Selisih kas yang terjadi merupakan tanggung jawab Bagian Keuangan. 

Bagian Keuangan wajib mempertanggungjawabkannya dengan cara 

mengganti selisih kas tersebut atau dikompensasikan pada gaji. 

5. Metode pengakuan pendapatan menggunakan metode dasar akrual. 
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4.6.5 Usulan Prosedur Siklus Penerimaan Kas 

Berikut ini akan dijelaskan usulan prosedur siklus penerimaan kas yang 

mencakup narasi, flowchart, kebijakan manajemen, kebijakan akuntansi, jurnal 

standar, formulir input, dan laporan manajerial dari masing-masing prosedur. 

4.6.5.1 Usulan Prosedur Penerimaan BPP 

4.6.5.1.1 Narasi 

Berikut ini adalah narasi dari usulan prosedur penerimaan BPP: 

1. Pada awal bulan ini atau akhir bulan sebelumnya, Bagian Keuangan dan 

Bagian Akuntansi membagikan BTS (Buku Tabungan Siswa), Kartu 

BPP, dan BP BPP (Bukti Pembayaran BPP) sebanyak tiga lembar kepada 

siswa. 

2. Pada awal bulan (tanggal 1-10), Bagian Keuangan menerima BTS, Kartu 

BPP, BP BPP sebanyak tiga lembar, dan uang dari siswa. Setelah diparaf 

dan distempel, BP BPP lembar satu diserahkan kepada siswa, BP BPP 

lembar dua diserahkan ke Bagian Akuntansi, sedangkan BP BPP lembar 

tiga disimpan sebagai arsip Bagian Keuangan. 

3. Selanjutnya, Bagian Keuangan mengentry data penerimaan BPP. 

4. Pada akhir hari, Bagian Keuangan membuat LPKH (Laporan Penerimaan 

Kas Harian) sebanyak dua rangkap. LPKH rangkap satu akan diberikan 

ke Bagian Akuntansi sedangkan LPKH rangkap dua akan diarsip. 

5. Bagian Keuangan menyetorkan uang ke bank dan menerima SSU (Slip 

Penyetoran Uang) dari bank. Setelah itu, Bagian Keuangan menyerahkan 

BP BPP lembar dua, LPKH rangkap satu, dan SSU ke Bagian Akuntansi. 
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6. Bagian Akuntansi menerima dan mencocokkan BP BPP lembar dua, 

LPKH rangkap satu, dan SSU. 

a. Jika cocok, Bagian Akuntansi membuat jurnal. 

b. Jika tidak cocok, Bagian Akuntansi mengonfirmasi ke bagian yang 

terkait. 

4.6.5.1.2 Flowchart 

Usulan prosedur penerimaan BPP dapat digambarkan melalui 

flowchart pada Gambar 4.6. 

4.6.5.1.3 Kebijakan Manajemen 

Kebijakan manajemen yang dibuat untuk melengkapi usulan prosedur 

penerimaan BPP meliputi beberapa kebijakan manajemen yang lama dan 

kebijakan baru usulan peneliti, yaitu: 

1. Penyetoran dan pengambilan tabungan wajib membawa Buku Tabungan. 

2. Buku Tabungan Siswa, Kartu BPP, dan Bukti Pembayaran BPP 

dimasukkan dalam satu plastik. 

3. Bukti Pembayaran BPP diisi lengkap dan disertai tanda tangan orang tua. 

4. Batas akhir penerimaan BPP paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. 

5. Penerimaan BPP di atas tanggal 10 tidak ada denda. Namun, jika 

terlambat sampai masuk ke bulan berikutnya, pihak sekolah akan 

memberi Surat Pemberitahuan. 

6. Penerimaan BPP dari siswa disimpan di bank dengan rekening atas nama 

Lembaga sedangkan uang tabungan siswa disimpan di bank dengan 

rekening atas nama SD “X”. 
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7. Pelayanan penerimaan BPP dilakukan maksimal jam 13.00 WIB. 

8. Transaksi penerimaan BPP tidak bisa diproses sebelum Bagian Keuangan 

melakukan penagihan BPP dalam sistem. 

9. Penagihan BPP dalam sistem dilakukan setiap tanggal 1 atau awal bulan. 

4.6.5.1.4 Kebijakan Akuntansi 

Kebijakan akuntansi yang dibuat untuk melengkapi usulan prosedur 

penerimaan BPP adalah suatu transaksi akan dijurnal ketika Bagian 

Akuntansi menerima Bukti Pembayaran BPP lembar dua, Laporan 

Penerimaan Kas Harian rangkap satu, dan Slip Penyetoran Uang. 

4.6.5.1.5 Jurnal Standar 

Jurnal standar yang digunakan dalam usulan prosedur penerimaan 

BPP yaitu: 

Kas     xx 

Pendapatan BPP    xx 

Tabungan siswa    xx 

Pada saat akan membuat Laporan Keuangan, Bagian Akuntansi akan 

membuat jurnal penyesuaian Piutang pada Pendapatan BPP untuk mencatat 

penyesuaian pendapatan BPP yang masih belum diterima. Kemudian, akun 

Pendapatan BPP akan ditutup dengan jurnal penutup Pendapatan BPP pada 

Ikhtisar Laba Rugi. Dengan demikian, akun Pendapatan BPP bersaldo nol 

rupiah. Akun Piutang yang masih memiliki saldo pada akhirnya juga akan 

bersaldo nol rupiah saat pembuatan jurnal pembalik Pendapatan BPP pada 

Piutang. Dari jurnal pembalik tersebut, akun Pendapatan BPP akan muncul 
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kembali dengan saldo di sisi debit. Akun Pendapatan BPP nantinya akan 

bersaldo nol rupiah lagi saat terjadi transaksi penerimaan BPP yang dijurnal 

Kas pada Pendapatan BPP. 

4.6.5.1.6 Formulir Input 

Formulir input yang dibuat dalam usulan prosedur penerimaan BPP 

yaitu: 

1. Buku Tabungan Siswa, 

2. Kartu BPP, dan 

3. Bukti Pembayaran BPP. 

4.6.5.1.7 Laporan Manajerial 

Laporan manajerial yang dihasilkan dalam usulan prosedur 

penerimaan BPP yaitu: 

1. Laporan Penerimaan Kas Harian, 

2. Laporan Pendapatan BPP per periode, 

3. Laporan Pendapatan BPP per Kelas per periode, 

4. Laporan Tabungan Siswa per periode, 

5. Laporan Tabungan Siswa per Kelas per periode, 

6. Laporan Penunggakan BPP per periode, 

7. Laporan Penunggakan BPP per Siswa per periode, 

8. Laporan Penunggakan BPP per Kelas per periode, dan 

9. Laporan Penunggakan BPP per Nominal per periode. 
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Usulan Prosedur Penerimaan BPP
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Gambar 4.6 Flowchart Usulan Prosedur Penerimaan BPP 
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4.6.5.2 Usulan Prosedur Penerimaan Dana Operasional Sekolah 

4.6.5.2.1 Narasi 

Berikut ini adalah narasi dari usulan prosedur penerimaan dana 

operasional sekolah: 

1. Pada awal bulan, Bagian Keuangan mengajukan permintaan dana 

operasional sekolah ke Lembaga yang dibuat dalam Formulir Pengajuan 

Dana Operasional dan Rencana Rincian Penggunaan Anggaran Sekolah 

bulan itu. 

2. Setelah itu, Bagian Keuangan menerima Kuitansi Pencairan Dana 

Operasional Sekolah beserta dana operasional sekolah dari Lembaga 

kemudian mencocokkannya. 

a. Jika cocok, Bagian Keuangan membuat BKM OPS (Bukti Kas 

Masuk Dana Operasional Sekolah) sebanyak dua rangkap. 

b. Jika tidak cocok, Bagian Keuangan mengonfirmasi ke pihak yang 

terkait. 

3. Pada akhir hari, Bagian Keuangan membuat LPK (Laporan Penerimaan 

Kas) sebanyak dua rangkap. LPK rangkap satu akan diberikan ke Bagian 

Akuntansi sedangkan LPK rangkap dua akan diarsip. 

4. Bagian Keuangan menyerahkan Kuitansi Pencairan Dana Operasional 

Sekolah, BKM OPS rangkap satu, dan LPK rangkap satu ke Bagian 

Akuntansi. 

5. Bagian Akuntansi menerima dan mencocokkan Kuitansi Pencairan Dana 

Operasional Sekolah, BKM OPS rangkap satu, dan LPK rangkap satu. 
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a. Jika cocok, Bagian Akuntansi membuat jurnal. 

b. Jika tidak cocok, Bagian Akuntansi mengonfirmasi ke bagian 

yang terkait. 

4.6.5.2.2 Flowchart 

Usulan prosedur penerimaan dana operasional sekolah dapat 

digambarkan melalui flowchart pada gambar 4.7. 

4.6.5.2.3 Kebijakan Manajemen 

Kebijakan manajemen dalam usulan prosedur penerimaan dana 

operasional sekolah menggunakan kebijakan manajemen yang sudah dibuat 

SD “X” dalam prosedur penerimaan dana operasional sekolah, yaitu: 

1. Dana operasional sekolah digunakan hanya untuk membiayai kegiatan 

operasional sekolah dan penggajian karyawan. 

2. Dana operasional sekolah yang besarnya di bawah Rp 15.000.000,00 

disimpan di brankas Bagian Keuangan. 

3. Pencairan dana operasional sekolah diterima sebanyak dua kali. 

Penerimaan yang pertama adalah penerimaan dana untuk kegiatan 

operasional sekolah dan penerimaan yang kedua adalah penerimaan dana 

untuk kesejahteraan karyawan (gaji karyawan). 

4.6.5.2.4 Kebijakan Akuntansi 

Kebijakan akuntansi yang dibuat untuk melengkapi usulan prosedur 

penerimaan dana operasional sekolah adalah suatu transaksi akan dijurnal 

ketika Bagian Akuntansi menerima Kuitansi Pencairan Dana Operasional 
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Sekolah, Bukti Kas Masuk Dana Operasional Sekolah rangkap satu, dan 

Laporan Penerimaan Kas rangkap satu. 

Usulan Prosedur Penerimaan Dana Operasional Sekolah
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Gambar 4.7 Flowchart Usulan Prosedur Penerimaan Dana Operasional Sekolah 
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4.6.5.2.5 Jurnal Standar 

Jurnal standar yang digunakan dalam usulan prosedur penerimaan 

dana operasional sekolah yaitu: 

Kas     xx 

Modal Lembaga    xx 

Hubungan jurnal SD “X” dan Lembaga 

Uang setoran BPP dari siswa yang ada di Prosedur Penerimaan BPP 

akan disimpan di bank dengan rekening atas nama Lembaga. Penyetoran 

kepada Lembaga ini akan masuk dalam Ekuitas di Neraca. 

4.6.5.2.6 Formulir Input 

Formulir input yang dibuat dalam usulan prosedur penerimaan dana 

operasional sekolah adalah Bukti Kas Masuk Dana Operasional Sekolah. 

4.6.5.2.7 Laporan Manajerial 

Laporan manajerial yang dihasilkan dalam usulan prosedur 

penerimaan dana operasional sekolah adalah Laporan Penerimaan Kas dan 

Laporan Penerimaan Dana Operasional Sekolah per Periode. 

4.6.5.3 Usulan Prosedur Penerimaan Dana BOS 

4.6.5.3.1 Narasi 

Berikut ini adalah narasi dari usulan prosedur penerimaan dana BOS: 

1. Bagian Akuntansi merekap pengeluaran sekolah selama tiga bulan 

sebelumnya untuk mendapatkan dana BOS untuk tiga bulan yang akan 

datang dalam Laporan Penggunaan Dana BOS kemudian 

menyerahkannya ke Kementerian Pendidikan Nasional. 
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2. Selanjutnya, Bagian Akuntansi menerima kitir/kuitansi dari Kementerian 

Pendidikan Nasional dan menyerahkannya ke Bagian Keuangan. 

3. Pada akhir hari, Bagian Keuangan memfotokopi kitir/kuitansi tersebut 

dan mencairkan dana BOS ke bank dengan menyerahkan fotokopi KTP 

Kepala Sekolah, fotokopi KTP Bagian Keuangan, kitir/kuitansi asli 

beserta fotokopinya. Bagian Keuangan menerima dana BOS dan 

kitir/kuitansi asli dari bank. 

4. Setelah itu, Bagian Keuangan membuat BKM BOS (Bukti Kas Masuk 

BOS) sebanyak dua rangkap, rangkap satu akan diserahkan ke Bagian 

Akuntansi, sedangkan rangkap dua disimpan sebagai arsip Bagian 

Keuangan. 

5. Bagian Keuangan kemudian membuat LPK (Laporan Penerimaan Kas) 

sebanyak dua rangkap. LPK rangkap satu, kitir/kuitansi, dan BKM BOS 

rangkap satu diberikan ke Bagian Akuntansi sedangkan LPK rangkap dua 

disimpan sebagai arsip. 

6. Bagian Akuntansi menerima dan mencocokkan LPK rangkap satu, 

kitir/kuitansi, dan BKM BOS rangkap satu. 

a. Jika cocok, Bagian Akuntansi membuat jurnal. 

b. Jika tidak cocok, Bagian Akuntansi mengonfirmasi ke bagian yang 

terkait. 

4.6.5.3.2 Flowchart 

Usulan prosedur penerimaan dana BOS dapat digambarkan melalui 

flowchart pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Flowchart Usulan Prosedur Penerimaan Dana BOS 
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4.6.5.3.3 Kebijakan Manajemen 

Kebijakan manajemen dalam usulan prosedur penerimaan dana BOS 

menggunakan kebijakan manajemen yang sudah dibuat SD “X” dalam 

prosedur penerimaan dana BOS, yaitu: Dana BOS seharusnya mengurangi 

BPP yang dibayarkan wali murid setiap bulannya. Namun, karena dana BOS 

baru bisa dicairkan setiap tiga bulan sekali, maka kebijakan yang diambil SD 

”X” adalah wali murid tetap membayar BPP secara penuh setiap bulannya. 

Ketika dana BOS sudah cair nantinya akan menambah tabungan siswa. 

4.6.5.3.4 Kebijakan Akuntansi 

Kebijakan akuntansi yang dibuat untuk melengkapi usulan prosedur 

penerimaan dana BOS adalah suatu transaksi akan dijurnal ketika Bagian 

Akuntansi menerima Laporan Penerimaan Kas rangkap satu, kitir/kuitansi, 

dan Bukti Kas Masuk BOS rangkap satu. 

4.6.5.3.5 Jurnal Standar 

Pada setiap awal tahun ajaran baru, Bagian Keuangan akan 

memberikan sebuah laporan ke Kementerian Pendidikan Nasional yang 

menunjukkan banyaknya siswa yang dididik di SD “X”. Laporan inilah yang 

nantinya menjadi dasar bagi Kementerian Pendidikan Nasional untuk 

menentukan besarnya dana BOS yang akan dicairkan yang akan diterima SD 

“X” setiap tiga bulan sekali. Jurnal standar yang digunakan dalam usulan 

prosedur penerimaan dana BOS yaitu: 

Kas     xx 

Penerimaan Dana BOS   xx 
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4.6.5.3.6 Formulir Input 

Formulir input yang dibuat dalam usulan prosedur penerimaan dana 

BOS adalah Bukti Kas Masuk BOS. 

4.6.5.3.7 Laporan Manajerial 

Laporan manajerial yang dihasilkan dalam usulan prosedur 

penerimaan dana BOS adalah Laporan Penerimaan Kas dan Laporan 

Penerimaan Dana BOS per periode. 

 

4.7 Diskusi Pembahasan Usulan Struktur Organisasi dan Prosedur Siklus 

Penerimaan Kas 

Di dalam usulan yang diajukan peneliti terhadap struktur organisasi dan 

siklus penerimaan kas, peneliti mengusulkan beberapa hal terkait dengan 

permasalahan pada struktur organisasi dan siklus penerimaan kas pada SD “X”. 

Berikut ini adalah diskusi yang mengungkapkan dasar pemikiran peneliti dalam 

mengajukan usulan-usulan terhadap permasalahan dan kelemahan struktur 

organisasi dan siklus penerimaan kas pada SD “X”. 

4.7.1 Diskusi Pembahasan Usulan Struktur Organisasi 

Peneliti mengusulkan untuk membuat job description yang tertulis terkait 

dengan belum adanya job description yang jelas dan rinci. Job description yang 

belum tertulis menyebabkan kurang jelasnya batasan hak dan kewajiban karyawan 

sehingga berdampak pada terganggunya aktivitas karyawan TU/Bendahara karena 

sering dilibatkan dalam kegiatan sekolah. Dengan adanya batasan yang jelas 

terhadap tugas, wewenang, dan tanggung jawab, maka alur informasi dan 
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komunikasi dapat berjalan dengan lancar sehingga memudahkan atasan untuk 

melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja karyawan. 

Permasalahan dan kelemahan struktur organisasi SD “X” adalah adanya 

perangkapan jabatan pada fungsi-fungsi yang seharusnya saling mengontrol. 

Untuk menciptakan pengendalian organisasi, peneliti mengusulkan pemisahan 

antara fungsi penerimaan kas dan pencatatan. Jika kedua fungsi ini tidak 

dipisahkan, maka akan meningkatkan potensi kehilangan kas karena manipulasi 

data mudah dilakukan karyawan yang menangani penerimaan kas sekaligus 

pencatatannya tersebut. Dengan adanya pemisahan fungsi ini, maka moral hazard 

yang mungkin dilakukan karyawan dapat dicegah dengan adanya batasan 

wewenang antara fungsi yang satu dengan yang lain. 

Ini berbeda dengan perangkapan jabatan yang dilakukan pada masing-

masing fungsi selain TU/Bendahara dan masing-masing korbid. Selain 

menjalankan tugas dan wewenangnya, masing-masing fungsi selain 

TU/Bendahara dan masing-masing korbid tersebut juga merangkap jabatan 

sebagai guru. Hal ini diperbolehkan karena perangkapan jabatan tersebut 

dilakukan pada fungsi-fungsi yang tidak meningkatkan risiko moral hazard. 

4.7.2 Diskusi Pembahasan Usulan Prosedur Siklus Penerimaan Kas 

SD “X” memiliki beberapa aktivitas yang berkaitan dengan siklus 

penerimaan kas, antara lain penerimaan BPP dari siswa, penerimaan dana 

operasional sekolah dari Lembaga, dan penerimaan dana BOS dari Kementerian 

Pendidikan Nasional. Berikut ini adalah dasar pemikiran peneliti dalam 
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mengajukan usulan-usulan terhadap prosedur-prosedur yang berkaitan dengan 

siklus penerimaan kas. 

1. Tugas-tugas yang saling mengontrol masih dilakukan oleh satu fungsi yang 

sama. 

Tugas-tugas yang saling mengontrol yang dimaksud peneliti adalah 

menerima kas yang masuk dan melakukan pencatatan atas kas yang diterima. 

Hal ini menunjukkan lemahnya pengendalian organisasional, pengendalian 

pertanggungjawaban aktiva, dan pengendalian praktik manajemen pada SD 

“X”. Sesuai dengan struktur organisasi yang peneliti usulkan pada 

pembahasan sebelumnya, maka peneliti mengusulkan adanya pemisahan 

fungsi atas kedua tugas tersebut. Fungsi penerimaan kas dilakukan oleh 

Bagian Keuangan sedangkan fungsi pencatatan dilakukan oleh Bagian 

Akuntansi. Dengan demikian, wewenang suatu fungsi dapat dibatasi dengan 

wewenang fungsi yang lain sehingga dapat mencegah moral hazard yang 

mungkin dilakukan karyawan. 

2. Formulir-formulir yang dibuat belum memiliki nomor urut yang tercetak. 

Peneliti mengusulkan adanya nomor urut yang tercetak pada formulir-

formulir yang dibuat. Ini merupakan salah satu bentuk pengendalian 

dokumentasi yang dikemukakan oleh Wilkinson. Dengan adanya nomor urut 

yang tercetak pada formulir, pemakaian formulir dapat diawasi dan transaksi 

yang terjadi dapat diidentifikasi. Nomor urut yang tercetak ini akan 

dicantumkan dalam catatan akuntansi sehingga memudahkan dalam proses 
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pencarian kembali dokumen yang mendukung informasi yang dicatat dalam 

catatan tersebut. 

3. Belum memiliki jurnal untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. 

SD “X” memang belum memiliki jurnal untuk mencatat setiap transaksi 

yang terjadi. Bagian Administrasi Keuangan hanya merekam setiap bukti 

transaksi yang ada ke dalam sebuah Buku Kas kemudian membuat laporan-

laporan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan ke pihak-pihak yang 

berwenang. Peneliti mengusulkan adanya pembuatan jurnal untuk mencatat 

transaksi yang terjadi. Pencatatan dalam jurnal itu lebih lengkap, lebih terinci, 

dan menurut urutan tanggal terjadinya transaksi sehingga memudahkan dalam 

mengusut kembali ke dokumen sumbernya. 

4. Penyetoran uang hasil penerimaan BPP dari siswa ke bank dilakukan setiap 

dua atau tiga hari sekali. 

Uang hasil penerimaan BPP dari siswa disetorkan ke bank setiap dua atau 

tiga hari sekali karena letak bank yang jauh dari sekolah. Selama belum 

disetorkan, uang tersebut disimpan di brankas. Walaupun sudah disimpan di 

brankas, tetapi yang membawa kuncinya adalah Bagian Administrasi 

Keuangan itu sendiri sehingga masih ada peluang untuk melakukan moral 

hazard, misalnya uang yang ada di brankas dipakai sementara oleh Bagian 

Administrasi Keuangan. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan penyetoran ke 

bank dilakukan setiap hari karena jumlah kas yang diterima cukup besar. 

Dengan demikian, salah satu pengendalian pertanggungjawaban aktiva sudah 

terbentuk. 
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5. Prosedur penerimaan kas belum dibuat secara tertulis. 

Belum adanya prosedur penerimaan kas yang dibuat secara tertulis 

mengakibatkan belum ada prosedur yang jelas mengenai teknis penerimaan 

kas. Masalah akan muncul ketika karyawan Bagian Administrasi Keuangan 

mengalami pergantian. Dengan tidak adanya prosedur tetap mengenai teknis 

penerimaan kas, maka rentan terjadi kesalahan prosedural. Karyawan yang 

baru tersebut juga akan membutuhkan waktu untuk meyesuaikan diri dengan 

tugas-tugas yang akan dihadapinya. 

6. Pembuatan laporan-laporan dalam siklus penerimaan kas dilakukan secara 

manual. 

Pembuatan laporan secara manual pada SD “X” yang menerima kas dalam 

jumlah yang besar memiliki risiko terhadap kesalahan penangkapan data, 

kesalahan input, bahkan kesalahan perhitungan. Untuk mengatasi kelemahan 

ini, peneliti mengusulkan pemanfaatan komputer dalam pembuatan laporan-

laporan tersebut. Dengan demikian, Bagian Administrasi Keuangan dapat 

menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien. 

7. Tidak ada password pada komputer Bagian Administrasi Keuangan. 

Tidak ada password pada komputer Bagian Administrasi Keuangan cukup 

berbahaya. Hal ini berarti memberi keleluasaan bagi karyawan lain yang 

berada dalam satu ruangan tempat Bagian Administrasi Keuangan berada 

untuk mengakses seluruh data terkait dengan transaksi penerimaan BPP dan 

data-data keuangan lainnya seperti Laporan Keuangan dan laporan-laporan 

lainnya. Ini merupakan salah satu kelemahan dalam pengendalian akses 
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sehingga peneliti mengusulkan agar setiap komputer yang ada di ruangan 

tersebut diberi password, terutama komputer yang dipakai Bagian 

Administrasi Keuangan dalam pemrosesan transaksi penerimaan kas. 

 

4.8 Desain Formulir Input, Laporan Output, dan Layout Form 

Desain formulir input, laporan output, dan layout form dibuat dengan 

menggunakan Microsoft Office Visio 2003. Desain input berkaitan dengan 

formulir yang menjadi dasar dalam pemrosesan data, sedangkan desain output 

berkaitan dengan laporan hasil dari pemrosesan data. Desain layout form dibuat 

untuk menggambarkan tampilan dari aplikasi software yang akan didesain. Tujuan 

dari dibuatnya desain input, output, dan layout form aplikasi adalah untuk 

mempermudah peneliti dan pihak manajemen SD “X” dalam melakukan diskusi 

berkaitan dengan pengembangan program yang akan dilaksanakan. 

 

4.9 Desain Data Flow Diagram dan Entity Relationship Diagram 

Desain DFD (Data Flow Diagram) merupakan desain yang 

menggambarkan berjalannya arus data dalam suatu siklus. Sedangkan desain ERD 

(Entity Relationship Diagram) merupakan desain yang menggambarkan hubungan 

antar-entitas yang dilibatkan dalam suatu siklus. DFD dan ERD didesain dengan 

menggunakan software Visible Analist 7.6. 

 

 

 



 

114 
 

4.9.1 Desain Data Flow Diagram 

DFD terdiri atas empat elemen dasar, yaitu sumber dan tujuan data, arus 

data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Setiap elemen disajikan dalam 

DFD melalui salah satu simbol yang ditunjukkan dalam Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Simbol-simbol Data Flow Diagram 

NO. SIMBOL PENJELASAN 

1. 

 

Sumber dan tujuan data 

Simbol ini mewakili entitas atau individu 

yang mengirim atau menerima data yang 

digunakan atau dihasilkan sistem. 

2. 

 

Arus data 

Simbol ini mewakili arus data antara 

pemrosesan, penyimpanan, serta sumber dan 

tujuan data. 

3. 

 

Proses transformasi 

Simbol ini mewakili trasnformasi data. 

4. 

 

Penyimpanan data 

Simbol ini mewakili tempat penyimpanan 

data, baik secara permanen maupun 

temporer. 

Sumber: Romney dan Steinbart (2004) 
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Desain DFD siklus penerimaan kas SD “X” yang digambarkan meliputi 

desain DFD level konteks, level 0 dan level 1. Desain DFD level konteks berisi 

data mengenai alur data keseluruhan sistem secara umum, desain DFD level 0 

berisi gambaran mengenai alur data pada setiap siklus, dan desain DFD level 1 

berisi detail dari alur data setiap siklus. Tampilan DFD level konteks, level 0 dan 

level 1 dapat dilihat pada Gambar 4.9, Gambar 4.10, dan Gambar 4.11. 

4.9.2 Desain Entity Relationship Diagram 

ERD terdiri atas beberapa elemen, diantaranya entity, associative entity, 

dan attributive entity. Elemen-elemen tersebut disajikan dalam ERD melalui salah 

satu simbol yang ditunjukkan dalam Tabel 4.2. Desain ERD yang ada pada siklus 

penerimaan kas SD “X” dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

Tabel 4.2 

Simbol-simbol Entity Relationship Diagram 

NO. SIMBOL PENJELASAN 

1. 

 

Entity 

Entity adalah obyek berupa konsep 

informasi yang akan direkam. 

2. 

 

Associative Entity 

Simbol ini digunakan untuk menunjukkan 

sebuah hubungan mengenai informasi yang 

ingin disimpan. 

3. 

 

Attributive Entity 

Simbol ini digunakan untuk menunjukkan 

sebuah data yang bergantung dengan 

keberadaan suatu entitas. 

Sumber: Visible Analyst Zachman Framework Edition Tutorial (2004) 
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Gambar 4.9 Desain Data Flow Diagram Level Konteks 
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Gambar 4.10 Desain Data Flow Diagram Level 0 
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Gambar 4.11 Desain Data Flow Diagram Level 1 
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Gambar 4.12 Desain Entity Relationship Diagram 
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4.10 Desain Struktur Database dengan Menggunakan Software Microsoft 

SQL Server 2000 

4.10.1 Tabel Master 

Tabel master merupakan tabel yang menyimpan informasi master yang 

akan digunakan dalam siklus penerimaan kas SD “X”. Struktur tabel master dan 

diagram relasi antar tabel master dapat dilihat pada Gambar 4.13. 

Berikut ini adalah penjelasan dari tabel-tabel master yang sudah didesain. 

1. Tabel Siswa 

Tabel ini berisi rincian data siswa yang terdiri atas data siswa itu sendiri, 

riwayat sekolah siswa, dan data orang tua/wali siswa. Data siswa itu sendiri 

diantaranya meliputi NIS (Nomor Induk Siswa), nama, kelas, tempat lahir, 

tanggal lahir, alamat, telepon, status siswa, dan nominal BPP yang 

dibayarkan. Riwayat sekolah siswa meliputi kelas dan tanggal masuk siswa 

tersebut diterima di SD “X” serta nama dan alamat sekolah asal siswa 

tersebut. Sedangkan data orang tua/wali siswa meliputi nama, pekerjaan, 

alamat, dan teleponnya. Tabel Siswa berhubungan dengan beberapa tabel 

master lainnya seperti tabel Kelas, Pekerjaan, Status, dan Agama. Tabel ini 

juga memiliki relasi dengan tabel trxBPP pada tabel transaksi. Tabel Siswa 

dapat dilihat pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4.13 Struktur Database Tabel Master 
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Gambar 4.14 Tabel Siswa 

2. Tabel Karyawan 

Tabel ini berisi rincian data karyawan yang meliputi NIP (Nomor Induk 

Pegawai), nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, telepon, tanggal terdaftar 

sebagai karyawan, status, password, dan foto. Tabel ini berhubungan dengan 

beberapa tabel master lainnya seperti tabel Status, Agama, dan Jabatan. Selain 

itu, tabel Karyawan memiliki relasi dengan tabel trxBPP, trxOPS, dan 

trxBOS pada tabel transaksi dan tabel lpbpp, lpops, dan lpbos pada tabel 

laporan. Tabel Karyawan dapat dilihat pada Gambar 4.15. 
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Gambar 4.15 Tabel Karyawan 

3. Tabel Kelas 

Tabel ini menyimpan kode kelas dan daftar kelas yang ada di SD “X”. 

Tabel ini berhubungan dengan tabel Siswa dan trxBPP. Tabel Kelas dapat 

dilihat pada Gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16 Tabel Kelas 

4. Tabel Pekerjaan 

Tabel ini menyimpan data jenis pekerjaan atau profesi orang tua siswa. 

Tabel ini terdiri atas dua kolom yang menyimpan kode jenis pekerjaan dan 

jenis-jenis pekerjaan, seperti Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, 

ABRI/TNI/POLRI, Wiraswasta, Ibu Rumah Tangga, dan Lain-lain. Tabel ini 

berhubungan dengan tabel Siswa. Tabel Pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 

4.17. 
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Gambar 4.17 Tabel Pekerjaan 

5. Tabel Status 

Tabel ini berisi macam-macam status yang berkaitan dengan siswa dan 

karyawan, seperti Aktif, Tidak aktif, Keluar, Meninggal, dan Lain-lain. Tabel 

ini berhubungan dengan tabel Siswa dan Karyawan. Tabel Status dapat dilihat 

pada Gambar 4.18. 

 

Gambar 4.18 Tabel Status 

6. Tabel Agama 

Tabel ini menyimpan data agama yang akan digunakan dalam beberapa 

tabel master lainnya, seperti tabel Siswa dan Karyawan. Dalam tabel Agama 

ini terdapat dua kolom, yaitu kolom kode_agama yang menyimpan kode dari 

masing-masing data agama dan kolom nama_agama yang menyimpan nama-

nama agama. Tabel Agama dapat dilihat pada Gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19 Tabel Agama 
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7. Tabel Jabatan 

Tabel ini berisi jabatan-jabatan yang ada di SD “X” yang telah disesuaikan 

dengan struktur organisasi usulan peneliti beserta nomor induk karyawan 

yang menduduki jabatan tersebut. Tabel ini berhubungan dengan tabel 

Karyawan dan HakAkses. Tabel Jabatan dapat dilihat pada Gambar 4.20. 

 

Gambar 4.20 Tabel Jabatan 

8. Tabel Menu 

Tabel ini berisi kode dan nama menu atau form yang terdapat dalam desain 

aplikasi SD “X”. Tabel ini berhubungan dengan tabel HakAkses. Tabel Menu 

dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21 Tabel Menu 

9. Tabel Tombol 

Tabel ini menyimpan data tombol-tombol yang terdapat dalam desain 

aplikasi SD “X”. Tabel ini berhubungan dengan tabel HakAkses. Tabel 

Tombol dapat dilihat pada Gambar 4.22. 
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Gambar 4.22 Tabel Tombol 

10. Tabel HakAkses 

Tabel ini berisi data hak akses jabatan tertentu pada form dan tombol yang 

ada di aplikasi. Tabel ini berhubungan dengan tabel Jabatan, Menu, dan 

Tombol. Tabel HakAkses dapat dilihat pada Gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23 Tabel HakAkses 

11. Tabel Bulan 

Tabel ini menyimpan data nama-nama bulan dalam setahun yang akan 

digunakan dalam tabel trxBPP. Tabel Bulan dapat dilihat pada Gambar 4.24. 

 

Gambar 4.24 Tabel Bulan 

12. Tabel Transaksi 

Tabel ini menyimpan data nama transaksi yang dilakukan siswa. Tabel 

Transaksi terdiri atas tiga kolom, yaitu kolom kode_trx yang menyimpan 
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kode transaksi, kolom nama_trx yang menyimpan data-data seperti BPP, 

Penunggakan BPP, Penabungan, dan Pengambilan Tabungan, serta kolom fk 

yang berisi faktor pengali dengan nilai-nilai seperti 1 (transaksi tersebut 

menambah kas SD “X”), 0 (transaksi tersebut tidak menambah kas SD “X”), 

atau -1 (transaksi tersebut mengurangi kas SD “X”). Tabel ini berhubungan 

dengan tabel trxBPP. Tabel Transaksi dapat dilihat pada Gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25 Tabel Transaksi 

13. Tabel Akun 

Tabel ini menyimpan data kode dan nama akun-akun yang digunakan 

dalam prosedur pencatatan transaksi yang berkaitan dengan siklus 

penerimaan kas SD “X”. Tabel ini berhubungan dengan tabel 

detJenisTransaksi dan detJurnal. Tabel Akun dapat dilihat pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Tabel Akun 

14. Tabel JenisTransaksi 

Tabel ini berisi data jenis-jenis transaksi yang terdapat dalam siklus 

penerimaan kas SD “X”, seperti jenis transaksi penerimaan BPP, penerimaan 

dana operasional sekolah, dan penerimaan dana BOS. Tabel ini berhubungan 
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dengan tabel detJenisTransaksi, lpbpp, lpops, dan lpbos. Tabel JenisTransaksi 

dapat dilihat pada Gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27 Tabel JenisTransaksi 

15. Tabel detJenisTransaksi 

Tabel ini merupakan tabel yang menghubungkan tabel JenisTransaksi dan 

tabel Akun. Tabel ini berisi kode jenis transaksi dan kode akun yang 

terpengaruh dalam transaksi penerimaan kas SD “X” beserta posisi debet atau 

kreditnya. Tabel detJenisTransaksi dapat dilihat pada Gambar 4.28. 

 

Gambar 4.28 Tabel detJenisTransaksi 

16. Tabel Jurnal 

Tabel ini menyimpan kode jurnal yang dibuat, tanggal pembuatan jurnal, 

karyawan yang membuat jurnal, dan referensi pembuatan jurnal yang berasal 

dari tabel lpbpp, lpops, atau lpbos. Tabel ini berhubungan dengan tabel 

detJurnal. Tabel Jurnal dapat dilihat pada Gambar 4.29. 
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Gambar 4.29 Tabel Jurnal 

17. Tabel detJurnal 

Tabel ini merupakan tabel yang menghubungkan tabel Jurnal dan tabel 

Akun. Tabel ini menyimpan data rincian dari tabel Jurnal yang berisi kode 

akun yang terpengaruh dalam prosedur pencatatan transaksi yang berkaitan 

dengan siklus penerimaan kas SD “X” beserta nominalnya dalam kolom debet 

atau kredit. Tabel detJurnal dapat dilihat pada Gambar 4.30. 

 

Gambar 4.30 Tabel detJurnal 

4.10.2 Tabel Transaksi 

Tabel transaksi menyimpan data-data transaksi yang berkaitan dengan 

siklus penerimaan kas SD “X”, yaitu transaksi penerimaan BPP, penerimaan dana 

operasional sekolah, dan penerimaan dana BOS. Struktur tabel transaksi, diagram 

relasi antara tabel transaksi dan tabel master, dan diagram relasi antar tabel 

transaksi dapat dilihat pada Gambar 4.31. 
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Gambar 4.31 Struktur Database Tabel Transaksi 
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Berikut ini adalah penjelasan dari tabel-tabel transaksi yang sudah 

didesain. 

1. Tabel trxBPP 

Tabel ini menyimpan data transaksi yang dilakukan siswa, seperti BPP, 

Penunggakan BPP, Penabungan, dan Pengambilan Tabungan. Data yang 

disimpan dalam tabel ini adalah nomor bukti transaksi, tanggal terjadinya 

transaksi, Nomor Induk Siswa yang melakukan transaksi beserta kelasnya, 

kode bulan pembayaran transaksi (kecuali untuk transaksi Penunggakan BPP, 

kode bulan yang disimpan adalah kode bulan penunggakan BPP tersebut), 

kode transaksi yang dilakukan, jumlah uang yang dibayarkan, Nomor Induk 

Pegawai yang menangani transaksi tersebut, dan nomor laporan setelah 

semua transaksi dalam satu hari tersebut dijurnal. Tabel ini berhubungan 

dengan beberapa tabel master, seperti tabel Siswa, Kelas, Bulan, Transaksi, 

dan Karyawan. Tabel trxBPP dapat dilihat pada Gambar 4.32. 

 

Gambar 4.32 Tabel trxBPP 
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2. Tabel trxOPS 

Tabel ini menyimpan data transaksi penerimaan dana operasional sekolah 

yang diperoleh dari Lembaga. Data yang disimpan dalam tabel ini adalah 

nomor bukti kas masuk dana operasional sekolah, tanggal terjadinya 

transaksi, Nomor Induk Pegawai yang menangani transaksi tersebut, jumlah 

dana operasional sekolah yang diterima, dan uraian keterangan dari transaksi 

tersebut. Tabel ini berhubungan dengan tabel Karyawan. Tabel trxOPS dapat 

dilihat pada Gambar 4.33. 

 

Gambar 4.33 Tabel trxOPS 

3. Tabel trxBOS 

Tabel ini menyimpan data transaksi penerimaan dana BOS yang diperoleh 

dari Kementerian Pendidikan Nasional. Data yang disimpan dalam tabel ini 

adalah nomor bukti kas masuk dana BOS, tanggal terjadinya transaksi, 

Nomor Induk Pegawai yang menangani transaksi tersebut, jumlah dana BOS 

yang diterima, dan uraian keterangan dari transaksi tersebut. Tabel ini 

berhubungan dengan tabel Karyawan. Tabel trxBOS dapat dilihat pada 

Gambar 4.34. 
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Gambar 4.34 Tabel trxBOS 

4.10.3 Tabel Laporan 

Tabel laporan menyimpan data-data laporan yang dihasilkan berkaitan 

dengan siklus penerimaan kas SD “X”, yaitu laporan mengenai transaksi 

penerimaan BPP, penerimaan dana operasional sekolah, dan penerimaan dana 

BOS. Struktur tabel laporan, diagram relasi antara tabel laporan dan tabel master, 

dan diagram relasi antar tabel laporan dapat dilihat pada Gambar 4.35. 

Berikut ini adalah penjelasan dari tabel-tabel laporan yang sudah didesain. 

1. Tabel lpbpp 

Tabel ini menyimpan data yang berkaitan dengan laporan penerimaan kas 

harian dari transaksi penerimaan BPP. Data yang disimpan dalam tabel ini 

adalah nomor laporan, tanggal laporan, Nomor Induk Pegawai yang membuat 

laporan, total penerimaan BPP harian, total tabungan harian, dan kode jenis 

transaksi. Tabel ini berhubungan dengan tabel JenisTransaksi. Tabel lpbpp 

dapat dilihat pada Gambar 4.36. 

2. Tabel lpops 

Tabel ini menyimpan data yang berkaitan dengan laporan penerimaan kas 

dari transaksi penerimaan dana operasional sekolah. Data yang disimpan 

dalam tabel ini adalah nomor laporan, tanggal laporan, Nomor Induk Pegawai 
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yang membuat laporan, total penerimaan dana operasional sekolah harian, 

dan kode jenis transaksi. Tabel ini berhubungan dengan tabel JenisTransaksi. 

Tabel lpops dapat dilihat pada Gambar 4.37. 

 

Gambar 4.35 Struktur Database Tabel Laporan 
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Gambar 4.36 Tabel lpbpp 

 

Gambar 4.37 Tabel lpops 

3. Tabel lpbos 

Tabel ini menyimpan data yang berkaitan dengan laporan penerimaan kas 

dari transaksi penerimaan dana BOS. Data yang disimpan dalam tabel ini 

adalah nomor laporan, tanggal laporan, Nomor Induk Pegawai yang membuat 

laporan, total penerimaan dana BOS harian, dan kode jenis transaksi. Tabel 

ini berhubungan dengan tabel JenisTransaksi. Tabel lpbos dapat dilihat pada 

Gambar 4.38. 

 

Gambar 4.38 Tabel lpbos 
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Gambar 4.39 Struktur Database 
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4.10.4 Struktur Database 

Setelah menyusun tabel master, tabel transaksi, dan tabel laporan, tahap 

berikutnya adalah menghubungkan tabel-tabel tersebut agar terbentuk suatu 

struktur relational database. Tabel-tabel tersebut direlasikan dengan 

menghubungkan antara primary key dan foreign key yang ada pada masing-

masing tabel. Struktur database dapat dilihat pada Gambar 4.39. 

 

4.11 Diskusi Pembahasan Formulir Input, Laporan Output, Layout Form, 

Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, dan Struktur 

Database 

Diskusi pembahasan formulir input, laporan output, layout form, DFD 

(Data Flow Diagram), ERD (Entity Relationship Diagram), dan struktur database 

bertujuan untuk memeriksa kesesuaian antara desain formulir input, laporan 

output, layout form, DFD, ERD, dan struktur database. Berikut ini merupakan 

hasil diskusi tersebut. 

1. Desain input harus menyediakan data yang dibutuhkan oleh output. 

Desain input berupa tabel di database harus dapat menghasilkan informasi 

yang dibutuhkan manajemen SD “X”. Misalnya, manajemen SD “X” 

membutuhkan informasi berupa data siswa, seperti kelas, alamat, dan nomor 

telepon. Dengan demikian, tabel Siswa di database menyediakan data kelas, 

alamat, dan nomor telepon siswa. 
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2. Desain layout form harus sesuai dengan data yang terdapat pada tabel di 

database. 

Layout form yang ditampilkan di aplikasi merupakan media untuk 

melakukan treatment terhadap database. Salah satunya adalah treatment 

untuk menyimpan data. Layout form harus menyediakan kolom-kolom yang 

sama dengan database yang terkait agar dapat menyimpan data secara 

lengkap sesuai dengan kolom-kolom yang ada dalam database tersebut. 

3. Desain aplikasi harus dapat menyediakan laporan riwayat penunggakan BPP, 

BPP yang sudah dibayarkan oleh siswa, dan jumlah tabungan siswa. 

Laporan penunggakan BPP merupakan salah satu output yang dibutuhkan 

oleh manajemen SD “X”. Laporan ini menyediakan informasi mengenai 

siswa yang menunggak pembayaran BPP beserta kelasnya, bulan 

penunggakan BPP, dan jumlah tagihannya. Manajemen SD “X” juga 

membutuhkan laporan pendapatan BPP. Laporan ini menyediakan informasi 

mengenai siswa yang sudah melakukan pembayaran BPP beserta kelasnya, 

bulan tagihan BPP, dan jumlah tagihannya. Selain itu, manajemen SD “X” 

membutuhkan laporan tabungan siswa. Laporan ini menyediakan informasi 

mengenai siswa yang melakukan transaksi penabungan beserta kelasnya, 

bulan terjadinya transaksi penabungan, dan jumlah tabungan siswa. Semua 

informasi tersebut disediakan dalam satu tabel transaksi, yaitu tabel trxBPP. 

Dengan adanya tabel trxBPP ini, maka dapat dilihat siswa yang menunggak 

pembayaran BPP, melakukan pembayaran BPP, dan melakukan transaksi 

penabungan. 



 

139 
 

4. Desain aplikasi harus menyediakan fasilitas untuk dapat mengganti kelas 

setiap kali siswa memasuki tahun ajaran baru dan nominal BPP yang harus 

dibayarkan oleh siswa sewaktu-waktu. 

Kelas dan nominal BPP merupakan salah satu data yang dapat diubah 

sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan SD “X”. Untuk memenuhi 

kebutuhan ini, database menyediakan tabel Siswa dan desain aplikasi 

menyediakan Form Master Siswa untuk mengubah data kelas dan nominal 

BPP. Jika data kelas dan nominal BPP dalam tabel Siswa diganti, maka data 

kelas dan nominal BPP yang ada dalam tabel transaksi akan mengikuti data 

yang baru secara otomatis. 

 

4.12 Desain Aplikasi dengan Menggunakan Software Microsoft Visual Basic 

6.0 

Setelah desain formulir input, laporan output, layout form, DFD, ERD, dan 

struktur database dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi. Aplikasi 

ini memiliki berbagai macam form yang dapat menangani aktivitas yang berbeda-

beda. Form terdiri atas object-object yang dapat digunakan oleh user, antara lain  

TextBox (media untuk mengetikkan karakter), ListView (tabel untuk menampilkan 

suatu data dalam form), CommandButton (tombol untuk melakukan suatu 

aktivitas), dan object-object lainnya. 

Dengan adanya aplikasi, user tidak perlu mempelajari dan memahami 

bahasa query yang digunakan untuk berhubungan dengan database karena seluruh 

bahasa sudah diterjemahkan ke dalam bentuk object-object yang lebih mudah 
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dipahami oleh user aplikasi. Peneliti menggunakan software Microsoft Visual 

Basic 6.0 untuk membuat aplikasi ini. 

4.12.1 Proses Pembuatan Aplikasi 

Secara garis besar, proses pembuatan aplikasi terdiri atas lima tahap, yaitu 

pembuatan project, pembuatan form, mengoneksikan project dengan database, 

pembuatan menu, dan pembuatan DataReport. 

1. Pembuatan project. 

Pembuatan project dilakukan dengan memilih Standard EXE pada jendela 

New Project seperti pada Gambar 4.40. Setelah itu, klik Open dan akan 

muncul tampilan seperti pada Gambar 2.4. Setelah muncul tampilan tersebut, 

project sudah dapat disimpan dan dilanjutkan dengan pembuatan form. 

2. Pembuatan form. 

Pembuatan form dilakukan dengan menge-klik menu Project pada menu 

bar dan memilih Add Form. Setelah muncul form kosong, langkah 

selanjutnya adalah membuat desain tampilan form dengan menggunakan 

toolbox yang ada di bagian kiri project dan mengatur properties dari masing-

masing komponen toolbox tersebut sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, 

perintah-perintah program untuk menjalankan aplikasi diketikkan di code 

window. Form-form yang dibuat peneliti dibagi menjadi empat tipe, yaitu 

form menu utama, form master, form transaksi, dan form laporan. 
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Gambar 4.40 Jendela New Project 

3. Mengoneksikan project dengan database. 

Koneksi project yang telah dibuat sebelumnya dengan database dilakukan 

dengan menggunakan Data Environment dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Pilih menu Project, klik Add Microsoft Data Environment (jika tidak 

ada, pilih More ActiveX Designers lalu pilih Data Environment). 

b. Pada DataEnvironment1, beri nama DE. Caranya adalah aktifkan 

DataEnvironment1 lalu pada bagian Name di Properties diganti 

dengan DE. 
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c. Pada Connection1, beri nama Con. Caranya adalah aktifkan 

Connection1 lalu pada bagian Name di Properties diganti dengan Con. 

d. Klik kanan pada tulisan Con, pilih Properties. 

e. Pilih Microsoft OLE DB Provider for SQL Server lalu Next. 

f. Pilih nama server dan database yang akan dikoneksikan. Setelah itu, 

klik Test Connection. Jika sukses, klik OK. 

g. Pada form utama, ketikkan script seperti berikut: 

 

Script tersebut bertujuan untuk membuka koneksi database pada saat 

aplikasi dijalankan. 

4. Pembuatan menu. 

Menu merupakan menu-menu pilihan yang tampil pada form menu utama 

untuk mengakses form-form yang ada. Menu dibuat dengan menggunakan 

Menu Editor yang ada pada bagian Toolbar. Pada jendela Menu Editor, isilah 

tab Caption dan nama setiap menu sesuai dengan kebutuhan. 

5. Pembuatan DataReport. 

DataReport adalah fasilitas dalam Visual Basic yang digunakan untuk 

menampilkan data dalam format laporan. Langkah-langkah untuk membuat 

DataReport adalah sebagai berikut: 

a. Klik kanan pada Connection yang telah dibuat lalu pilih Add 

Command. 

Private Sub Form_Load() 

DE.Con.Open 

End Sub 
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b. Klik kanan pada Command yang telah dibuat dan atur properties sesuai 

dengan script yang dibutuhkan. 

c. Pada menu Project, pilih Add DataReport. Setelah itu, atur properties 

untuk merancang report sesuai dengan yang diinginkan. 

4.12.2 Rancangan Tampilan Awal 

4.12.2.1 Form Menu Utama 

Form menu utama adalah form yang langsung aktif pada saat user 

memulai aplikasi. Pada form menu utama aplikasi SD “X”, terdapat beberapa 

menu, yaitu Login, Master, Transaksi, Laporan, dan Logout, yang terletak di 

sebelah kiri atas aplikasi, tanggal dan jam yang menunjukkan tanggal dan jam 

sekarang, nama karyawan yang sedang login, dan foto karyawan yang sedang 

login. Menu-menu yang ada hanya dapat diakses setelah karyawan melakukan 

login. 

4.12.2.2 FormLogin 

Form login merupakan syarat bagi user untuk dapat memanfaatkan menu-

menu yang ada pada form menu utama di aplikasi. Menu-menu tersebut hanya 

dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan jabatan yang telah 

diatur dalam struktur organisasi usulan peneliti. Untuk itu, user harus 

memasukkan NIP (Nomor Induk Pegawai) dan password. Form Login dapat 

dilihat pada Gambar 4.41. 
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Gambar 4.41 Tampilan Login 

Jika user memasukkan NIP atau password yang salah, maka sistem akan 

menampilkan pesan seperti yang terdapat pada Gambar 4.42 dan aplikasi tidak 

dapat dijalankan sampai proses login berhasil. 

 

Gambar 4.42 Pesan Kesalahan Jika NIP atau Password Salah 

Jika user memasukkan NIP atau password yang benar, maka sistem akan 

memeriksa hak akses dari user dalam memanfaatkan menu-menu yang ada pada 

form menu utama. Jika user tidak memiliki hak akses dalam memanfaatkan menu-

menu tersebut, maka menu-menu tetap nonaktif. Jika user memiliki hak akses 

dalam memanfaatkan menu-menu tersebut, maka menu-menu akan aktif sesuai 

dengan hak akses yang sudah diatur. Hak akses dalam form menu utama dibagi 

menjadi hak akses bagi LPI “X”, Kepala Sekolah, Keuangan, dan Akuntansi. 
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Berikut ini adalah gambar form menu utama dengan login sebagai Kepala 

Sekolah, yang dalam hal ini dicontohkan dapat mengakses semua menu Laporan. 

 

Gambar 4.43 Menu Utama dengan Login sebagai Kepala Sekolah 

Berikut ini adalah gambar form menu utama dengan login sebagai 

Keuangan, yang dalam hal ini dicontohkan tidak dapat mengakses semua menu 

Laporan. 
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Gambar 4.44 Menu Utama dengan Login sebagai Keuangan 

4.12.3 Rancangan Form Master dan Form Transaksi 

4.12.3.1 Rancangan Umum Form Master dan Form Transaksi 

Form master adalah form yang memuat data utama yang berdiri sendiri, 

sedangkan form transaksi adalah form yang digunakan user untuk melakukan 

transaksi penerimaan kas. Form master dan form transaksi memiliki beberapa 

tombol yang digunakan untuk mengeksekusi aktivitas-aktivitas tertentu. Tombol-

tombol ini sudah diatur sesuai dengan hak akses yang dimiliki jabatan-jabatan 

tertentu dalam struktur organisasi usulan peneliti. Tombol-tombol tersebut adalah: 

1. Tombol tambah, yaitu tombol yang digunakan untuk menambahkan data baru 

ke dalam database. Data ini akan menambah jumlah data yang sebelumnya 

sudah tersimpan di database. 
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2. Tombol simpan, yaitu tombol yang digunakan untuk menyimpan data yang 

telah ditambah atau diubah ke dalam database. 

3. Tombol ubah, yaitu tombol yang digunakan untuk mengubah data yang sudah 

tersimpan di database dengan data yang baru. Data yang ingin diubah 

sebelumnya dipilih terlebih dahulu dalam ListView yang tersedia pada 

masing-masing form. 

4. Tombol hapus, yaitu tombol yang digunakan untuk menghapus data yang 

sudah tersimpan di database. Data yang ingin dihapus sebelumnya dipilih 

terlebih dahulu dalam ListView yang tersedia pada masing-masing form. Data 

yang terhapus akan hilang sesaat setelah tombol ini diklik dan tidak bisa 

dilakukan pengulangan (undo typing). Tombol ini umumnya hanya terdapat 

di form master. 

5. Tombol cari. Tombol cari yang ada pada aplikasi ini digambarkan dengan dua 

simbol, yaitu simbol  dan  . Kedua simbol ini sama-sama 

digunakan untuk mencari data yang tidak mudah dihafal, seperti kode atau ID 

tertentu, sehingga dibutuhkan aktivitas pencarian. Namun, simbol 

 memiliki fasilitas tambahan. Simbol ini dapat digunakan untuk 

mencetak bukti transaksi dan laporan sewaktu-waktu. Simbol ini umumnya 

hanya terdapat di form transaksi dan form tutup transaksi. 

6. Tombol cetak, yaitu tombol yang digunakan untuk mencetak data dalam 

format laporan. Tombol ini umumnya hanya terdapat di form transaksi, form 

tutup transaksi, dan form laporan. 
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Selain tombol-tombol yang sudah dijelaskan sebelumnya, form master dan 

form transaksi memiliki ListView yang digunakan sebagai alat bantu untuk 

menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam tabel di database atas 

eksekusi aktivitas-aktivitas yang dilakukan user. Di samping itu, dalam form 

master dan form transaksi terdapat ComboBox di sebelah tulisan Cari berdasarkan 

yang terletak di sebelah kanan atau kiri atas form. ComboBox ini juga digunakan 

sebagai alat bantu untuk menjalankan perintah mencari data-data tertentu 

berdasarkan kriteria tertentu yang dapat diketikkan di TextBox di sebelah 

ComboBox tersebut. Hasil pencarian data dari ComboBox akan ditampilkan di 

ListView. 

4.12.3.2 Tampilan Form Master 

Form master digunakan untuk mengelola data yang ada pada tabel master 

di database. Form-form master yang didesain peneliti didasarkan pada tabel 

master yang telah dibuatkan sebelumnya oleh peneliti. Berikut ini adalah form 

master yang berkaitan dengan siklus penerimaan kas SD “X”. 

1. Form Master Siswa 

Form Master Siswa adalah form yang digunakan untuk mengelola data-

data yang berkaitan dengan siswa. Aplikasi memberikan pengendalian akses 

berkaitan dengan aktivitas penambahan dan pengubahan data. Form Master 

Siswa dapat dilihat pada Gambar 4.45. 
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Gambar 4.45 Form Master Siswa 

2. Form Master Karyawan 

Form Master Karyawan adalah form yang digunakan untuk mengelola 

data-data yang berkaitan dengan karyawan. Aplikasi memberikan 

pengendalian akses berkaitan dengan aktivitas penambahan dan pengubahan 

data. Form Master Karyawan dapat dilihat pada Gambar 4.46. 
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Gambar 4.46 Form Master Karyawan 

3. Form Master Kelas 

Form Master Kelas adalah form yang digunakan untuk mengelola data-

data yang berkaitan dengan kelas. Aplikasi memberikan pengendalian akses 

berkaitan dengan aktivitas penambahan dan pengubahan data. Form Master 

Kelas dapat dilihat pada Gambar 4.47. 
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Gambar 4.47 Form Master Kelas 

4. Form Master Transaksi 

Form Master Transaksi adalah form yang digunakan untuk mengelola 

data-data yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan siswa. Aplikasi 

memberikan pengendalian akses berkaitan dengan aktivitas penambahan dan 

pengubahan data. Form Master Transaksi dapat dilihat pada Gambar 4.48. 

 

Gambar 4.48 Form Master Transaksi 
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5. Form Master Agama 

Form Master Agama adalah form yang digunakan untuk mengelola data-

data yang berkaitan dengan agama. Aplikasi memberikan pengendalian akses 

berkaitan dengan aktivitas penambahan dan pengubahan data. Form Master 

Agama dapat dilihat pada Gambar 4.49. 

 

Gambar 4.49 Form Master Agama 

6. Form Master Status 

Form Master Status adalah form yang digunakan untuk mengelola data-

data yang berkaitan dengan status siswa dan karyawan. Aplikasi memberikan 

pengendalian akses berkaitan dengan aktivitas penambahan dan pengubahan 

data. Form Master Status dapat dilihat pada Gambar 4.50. 
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Gambar 4.50 Form Master Status 

7. Form Master Pekerjaan 

Form Master Pekerjaan adalah form yang digunakan untuk mengelola 

data-data yang berkaitan dengan jenis pekerjaan atau profesi orang tua siswa. 

Aplikasi memberikan pengendalian akses berkaitan dengan aktivitas 

penambahan dan pengubahan data. Form Master Pekerjaan dapat dilihat pada 

Gambar 4.51. 

 

Gambar 4.51 Form Master Pekerjaan 
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8. Form Master Jabatan 

Form Master Jabatan adalah form yang digunakan untuk mengelola data-

data yang berkaitan dengan jabatan-jabatan yang ada di SD “X” yang telah 

disesuaikan dengan struktur organisasi usulan peneliti. Aplikasi memberikan 

pengendalian akses berkaitan dengan aktivitas penambahan dan pengubahan 

data. Form Master Jabatan dapat dilihat pada Gambar 4.52. 

 

Gambar 4.52 Form Master Jabatan 

9. Form Master Hak Akses 

Form Master Hak Akses adalah form yang digunakan untuk mengelola 

data-data yang berkaitan dengan hak akses jabatan tertentu pada form dan 
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tombol yang ada di aplikasi. Aplikasi memberikan pengendalian akses 

berkaitan dengan aktivitas pengubahan data. Form Master Hak Akses dapat 

dilihat pada Gambar 4.53. 

 

Gambar 4.53 Form Master Hak Akses 

4.12.3.3 Tampilan Form Transaksi 

Form transaksi adalah form yang paling sering diakses dalam aplikasi 

siklus penerimaan kas karena form transaksi memiliki peranan penting dalam 

proses penangkapan data dan menghasilkan dokumen dasar bagi proses 

pengolahan data selanjutnya. Semua form transaksi menggunakan pengkodean 

dan penomoran faktur secara otomatis. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga 
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integritas data, mengurangi risiko kesalahan input kode, dan menerapkan 

pengendalian dokumentasi dengan prenumbered document. Berikut ini adalah 

form transaksi yang berkaitan dengan siklus penerimaan kas SD “X”. 

1. Form Penagihan BPP 

Form Penagihan BPP adalah form yang digunakan untuk melakukan 

penagihan BPP siswa. Form Penagihan BPP dapat dilihat pada Gambar 4.54. 

 

Gambar 4.54 Form Penagihan BPP 

Penagihan BPP dalam aplikasi dilakukan setiap tanggal 1 atau awal bulan 

dan hanya bisa dilakukan oleh Bagian Keuangan. Jika penagihan BPP belum 

dilakukan, maka ketika form load, ListView masih dalam keadaan kosong. 

Untuk itu, Bagian Keuangan harus membuat tagihan BPP siswa dengan cara 

menge-klik tombol Tagihkan BPP. Jika penagihan BPP sudah dilakukan, 

maka ketika form load, ListView akan menampilkan data-data penagihan 

siswa seperti yang terdapat pada Gambar 4.54. Data-data tersebut akan 
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berkurang seiring dengan bertambahnya transaksi penerimaan BPP yang 

diperoleh dari siswa. 

2. Form Transaksi Penerimaan BPP 

Form Transaksi Penerimaan BPP adalah form yang digunakan untuk 

menambah, mencari, mengubah, dan mencetak data yang berkaitan dengan 

transaksi penerimaan BPP yang diperoleh dari siswa. Form Transaksi 

Penerimaan BPP dapat dilihat pada Gambar 4.55. 

 

Gambar 4.55 Form Transaksi Penerimaan BPP 
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Prosedur untuk memproses transaksi penerimaan BPP dimulai dengan 

menge-klik tombol tambah. Ketika tombol tambah diklik, nomor faktur akan 

bertambah secara otomatis, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan data-

data siswa yang melakukan transaksi, seperti NIS (Nomor Induk Siswa), 

nama siswa, dan kelas. Pencarian NIS dibantu dengan menggunakan Form 

Penunggakan BPP yang diakses dengan menge-klik tombol  di sebelah 

NIS. Form Penunggakan BPP dapat dilihat pada Gambar 4.56. 

 

Gambar 4.56 Form Penunggakan BPP 

Pada Form Penunggakan BPP, terdapat dua ListView. ListView di sebelah 

kiri menampilkan data mengenai NIS dan nama siswa. Ketika ListView di 

sebelah kiri diklik, maka ListView di sebelah kanan akan menampilkan data 

tunggakan BPP yang belum dibayar oleh siswa tersebut. Misalnya, siswa 

dengan nama Iko Maulana Arsyad masih memiliki tunggakan BPP untuk 



 

159 
 

bulan Maret dan April. Setelah itu, untuk melakukan pembayaran BPP, data 

tunggakan BPP yang akan dibayar pada ListView di sebelah kanan diklik, 

kemudian klik tombol bayar dan akan kembali ke Form Transaksi 

Penerimaan BPP. TextBox NIS, nama siswa, kelas, bulan, dan nominal secara 

otomatis akan terisi sesuai dengan inputan yang dilakukan pada Form 

Penunggakan BPP sebelumnya. Selanjutnya, user hanya perlu memilih nama 

transaksi, yaitu BPP kemudian klik tombol simpan. 

Prosedur untuk memproses transaksi penabungan sama seperti prosedur 

penerimaan BPP. Namun, pada Form Penunggakan BPP, user hanya perlu 

menge-klik ListView di sebelah kiri. Setelah itu, klik tombol bayar dan akan 

kembali ke Form Transaksi Penerimaan BPP. Selanjutnya, user memilih data 

bulan terjadinya transaksi, nama transaksi, yaitu Penabungan, dan nominal 

uang yang akan ditabung. 

Pada Form Transaksi Penerimaan BPP ini, aplikasi menyediakan fasilitas 

agar dapat mencetak Kartu BPP dan Buku Tabungan Siswa sewaktu-waktu. 

Caranya adalah dengan menge-klik tombol cari, kemudian akan muncul Form 

Cari NIS seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.57. 

Tombol cetak digunakan untuk mencetak Kartu BPP dan Buku Tabungan 

Siswa sesaat setelah transaksi dilakukan. Jika tombol cetak diklik, maka akan 

muncul Form Cetak Transaksi Penerimaan BPP seperti yang dapat dilihat 

pada Gambar 4.58. 
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Gambar 4.57 Form Cari NIS 

 

Gambar 4.58 Form Cetak Transaksi Penerimaan BPP 
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3. Form Transaksi Penerimaan Dana Operasional Sekolah 

Form Transaksi Penerimaan Dana Operasional Sekolah adalah form yang 

digunakan untuk menambah, mencari, mengubah, dan mencetak data yang 

berkaitan dengan transaksi penerimaan dana operasional sekolah yang 

diperoleh dari Lembaga. Form Transaksi Penerimaan Dana Operasional 

Sekolah dapat dilihat pada Gambar 4.59. 

 

Gambar 4.59 Form Transaksi Penerimaan Dana Operasional Sekolah 

4. Form Transaksi Penerimaan Dana BOS 

Form Transaksi Penerimaan Dana BOS adalah form yang digunakan untuk 

menambah, mencari, mengubah, dan mencetak data yang berkaitan dengan 

transaksi penerimaan dana BOS yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan 

Nasional. Form Transaksi Penerimaan Dana BOS dapat dilihat pada Gambar 

4.60. 
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Gambar 4.60 Form Transaksi Penerimaan Dana BOS 

5. Form Tutup Transaksi 

Form Tutup Transaksi adalah form yang digunakan untuk merekap, 

mencari, dan mencetak data yang berkaitan dengan transaksi-transaksi 

penerimaan kas SD “X”. Form Tutup Transaksi terdiri atas tiga form, yaitu 

Form Tutup Transaksi Penerimaan BPP, Form Tutup Transaksi Penerimaan 

Dana Operasional Sekolah, dan Form Tutup Transaksi Penerimaan Dana 

BOS. 

a. Form Tutup Transaksi Penerimaan BPP 

Form Tutup Transaksi Penerimaan BPP adalah form yang digunakan 

untuk merekap, mencari, dan mencetak data yang berkaitan dengan 

transaksi penerimaan BPP harian yang diperoleh dari siswa. Titik 

pengakuan dan penjurnalan transaksi akan diakui pada saat tombol 

simpan diklik. Form Tutup Transaksi Penerimaan BPP dapat dilihat pada 

Gambar 4.61. 
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Gambar 4.61 Form Tutup Transaksi Penerimaan BPP 

b. Form Tutup Transaksi Penerimaan Dana Operasional Sekolah 

Form Tutup Transaksi Penerimaan Dana Operasional Sekolah adalah 

form yang digunakan untuk merekap, mencari, dan mencetak data yang 

berkaitan dengan transaksi penerimaan dana operasional sekolah harian 

yang diperoleh dari Lembaga. Titik pengakuan dan penjurnalan transaksi 

akan diakui pada saat tombol simpan diklik. Form Tutup Transaksi 

Penerimaan Dana Operasional Sekolah dapat dilihat pada Gambar 4.62. 
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Gambar 4.62 Form Tutup Transaksi Penerimaan Dana Operasional Sekolah 

c. Form Tutup Transaksi Penerimaan Dana BOS 

Form Tutup Transaksi Penerimaan Dana BOS adalah form yang 

digunakan untuk merekap, mencari, dan mencetak data yang berkaitan 

dengan transaksi penerimaan dana BOS harian yang diperoleh dari 

Kementerian Pendidikan Nasional. Titik pengakuan dan penjurnalan 

transaksi akan diakui pada saat tombol simpan diklik. Form Tutup 

Transaksi Penerimaan Dana BOS dapat dilihat pada Gambar 4.63. 
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Gambar 4.63 Form Tutup Transaksi Penerimaan Dana BOS 

4.12.4 Rancangan Form Laporan 

4.12.4.1 Rancangan Umum Form Laporan 

Form laporan adalah form yang digunakan untuk menampilkan dan 

mencetak laporan pada periode tertentu. Menu laporan hanya memiliki satu 

macam aktivitas, yaitu aktivitas mencetak. Masing-masing form laporan memiliki 

beberapa jenis laporan dengan kriteria tertentu. 

4.12.4.2 Tampilan Form Laporan 

Menu Laporan di tampilan menu utama memiliki tiga pilihan menu, yaitu 

Laporan Jurnal, Laporan Manajerial, dan Laporan Master. Laporan Manajerial 

dan Laporan Master terbagi lagi menjadi beberapa jenis laporan yang terhubung 

ke form laporan yang bersangkutan. Berikut ini adalah form laporan yang 

berkaitan dengan siklus penerimaan kas SD “X”. 
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1. Form Laporan Jurnal 

Form Laporan Jurnal adalah form yang digunakan untuk menampilkan dan 

mencetak jurnal-jurnal yang ada pada siklus penerimaan kas SD “X”. Laporan 

jurnal dibagi menjadi laporan untuk semua jenis transaksi penerimaan kas, 

transaksi penerimaan BPP, transaksi penerimaan dana operasional sekolah, 

dan transaksi penerimaan dana BOS. Form Laporan Jurnal dapat dilihat pada 

Gambar 4.64. 

 

Gambar 4.64 Form Laporan Jurnal 

2. Form Laporan Pendapatan BPP 

Form Laporan Pendapatan BPP adalah form yang digunakan untuk 

menampilkan dan mencetak data mengenai pendapatan BPP. Laporan 

pendapatan BPP dibagi menjadi laporan pendapatan BPP per periode dan per 

kelas. Form Laporan Pendapatan BPP dapat dilihat pada Gambar 4.65. 
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Gambar 4.65 Form Laporan Pendapatan BPP 

3. Form Laporan Penunggakan BPP 

Form Laporan Penunggakan BPP adalah form yang digunakan untuk 

menampilkan dan mencetak data mengenai penunggakan BPP. Laporan 

penunggakan BPP dibagi menjadi laporan penunggakan BPP per periode, per 

siswa, per kelas, dan per nominal. Form Laporan Penunggakan BPP dapat 

dilihat pada Gambar 4.66. 

 

Gambar 4.66 Form Laporan Penunggakan BPP 

4. Form Laporan Tabungan Siswa 

Form Laporan Tabungan Siswa adalah form yang digunakan untuk 

menampilkan dan mencetak data mengenai tabungan siswa. Laporan 
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tabungan siswa dibagi menjadi laporan tabungan siswa per periode dan per 

kelas. Form Laporan Tabungan Siswa dapat dilihat pada Gambar 4.67. 

 

Gambar 4.67 Form Laporan Tabungan Siswa 

5. Form Laporan Penerimaan Dana Operasional Sekolah 

Form Laporan Penerimaan Dana Operasional Sekolah adalah form yang 

digunakan untuk menampilkan dan mencetak data mengenai penerimaan dana 

operasional sekolah. Laporan penerimaan dana operasional sekolah yang 

disediakan pada form ini adalah laporan penerimaan dana operasional sekolah 

per periode. Form Laporan Penerimaan Dana Operasional Sekolah dapat 

dilihat pada Gambar 4.68. 

 

Gambar 4.68 Form Laporan Penerimaan Dana Operasional Sekolah 
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6. Form Laporan Penerimaan Dana BOS 

Form Laporan Penerimaan Dana BOS adalah form yang digunakan untuk 

menampilkan dan mencetak data mengenai penerimaan dana BOS. Laporan 

penerimaan dana BOS yang disediakan pada form ini adalah laporan 

penerimaan dana BOS per periode. Form Laporan Penerimaan Dana BOS 

dapat dilihat pada Gambar 4.69. 

 

Gambar 4.69 Form Laporan Penerimaan Dana BOS 

4.12.5 Compile Aplikasi 

Tahap akhir dalam pendesainan aplikasi adalah melakukan proses compile 

menjadi file dengan format *.exe. Hal ini dilakukan agar aplikasi yang dibuat 

dapat dijalankan meskipun tanpa memiliki program Microsoft Visual Basic 6.0. 

Proses kompilasi dilakukan dengan menggunakan menu Microsoft Visual Basic 

6.0 Tools dengan langkah–langkah sebagai berikut: 

1. Pilih menu start, kemudian All Programs, Microsoft Visual Basic 6.0 

Tools, Package & Deployment Wizard. 

2. Klik Browse, kemudian memilih nama project “Project1”, klik 

Package. 
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Gambar 4.70 Package and Deployment Wizard 

3. Klik Next, pilih Standart Setup Package, kemudian tentukan peletakan 

file hasil setupnya, klik Next. 

4. Tandai semua pada bagian Name, klik Next. 

5. Pilih Single Cab, klik Next. Kemudian masukkan Installation Title 

“Aplikasi SDIA”. 

6. Klik Next dan Finish. Aplikasi telah berhasil di setup. 

 

4.13 Diskusi Pembahasan Aplikasi 

4.13.1 Diskusi Rancangan Tampilan Awal 

Pada tampilan awal aplikasi, peneliti merancang bahwa user hanya dapat 

mengakses menu-menu yang ada pada form menu utama setelah melakukan login. 
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Hal ini dimaksudkan untuk membangun pengendalian hak akses pada form utama. 

Proses login dilakukan dengan memasukkan Nomor Induk Pegawai dan 

password. Setelah itu, aplikasi akan memeriksa hak akses atas form-form dan 

tombol-tombol yang ada sesuai dengan jabatan yang telah diatur dalam struktur 

organisasi usulan peneliti. Jika user memasukkan NIP atau password yang salah, 

maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan aplikasi tidak dapat 

dijalankan sampai proses login berhasil. 

4.13.2 Diskusi Rancangan Form Master dan Form Transaksi 

4.13.2.1 Diskusi Rancangan Form Master 

Form master adalah media yang digunakan user untuk mengakses data-

data master secara langsung. Form ini didesain agar dapat menyimpan, mengubah, 

dan menghapus data-data master yang ada pada database SD “X”. Data master 

tersebut merupakan data yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan 

operasional SD “X”, sehingga perlu dibentuk suatu pengendalian hak akses atas 

form master yang telah dibuat. Form master hanya dapat diakses oleh LPI “X” 

dan Kepala Sekolah. 

Setiap tindakan yang akan dilakukan dalam form master, seperti mengubah 

atau menghapus data, akan muncul peringatan dari aplikasi untuk meyakinkan 

user atas tindakan yang akan dilakukannya. Masing-masing form master juga 

dilengkapi dengan ListView yang berguna untuk menunjukkan perubahan-

perubahan data yang terjadi dalam tabel-tabel master di database secara visual 

kepada user, seperti data yang telah tersimpan, telah berubah, atau terhapus. 
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4.13.2.2 Diskusi Rancangan Form Transaksi 

Form transaksi adalah form yang paling sering diakses dalam aplikasi 

siklus penerimaan kas. Form transaksi terdiri atas Form Penagihan BPP, Form 

Transaksi Penerimaan BPP, Form Transaksi Penerimaan Dana Operasional 

Sekolah, dan Form Transaksi Penerimaan Dana BOS. Intensitas pemakaian form 

transaksi yang cukup tinggi membuat peneliti mendesain form transaksi dengan 

warna oranye yang tidak terlalu mencolok dan huruf yang berwarna hitam agar 

user tidak mudah kelelahan ketika menggunakan aplikasi. Selain itu, form 

transaksi didesain dengan tampilan yang sederhana dan informatif sehingga 

mudah digunakan oleh user. 

Dari ketiga form transaksi yang ada, Form Transaksi Penerimaan BPP 

adalah form transaksi yang paling sering digunakan karena transaksi penerimaan 

BPP terjadi hampir setiap hari pada saat awal bulan. Form Transaksi Penerimaan 

BPP dirancang agar dapat menampilkan jumlah tagihan BPP siswa secara 

otomatis. Nominal BPP yang harus dibayarkan siswa disimpan di tabel Siswa 

pada database yang dapat diakses melalui Form Master Siswa pada aplikasi. 

Form transaksi diatur dengan hak akses atas user yang sedang login. 

Untuk mencegah akses atas form transaksi dari pihak-pihak yang tidak 

berwenang, maka dilakukan pengaktifan dan penonaktifan form-form dan tombol-

tombol tertentu sesuai dengan hak akses atas user yang sedang login. Pengaturan 

hak akses atas form dan tombol dalam form transaksi ada pada Form Master Hak 

Akses yang hanya dapat diakses oleh LPI “X” dan Kepala Sekolah. Dengan 

demikian, pengendalian hak akses atas form transaksi telah dibuat. 
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Semua form transaksi menggunakan pengkodean dan penomoran faktur 

secara otomatis. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga integritas data, mengurangi 

risiko kesalahan input kode, dan menerapkan pengendalian dokumentasi dengan 

prenumbered document. 

4.13.3 Diskusi Rancangan Form Laporan 

Form laporan adalah form yang digunakan untuk menampilkan dan 

mencetak laporan pada periode tertentu. Laporan yang dapat dihasilkan adalah 

laporan harian, laporan jurnal, laporan manajerial, dan laporan data-data master. 

Tidak semua user memiliki akses dalam menggunakan form laporan. Form 

laporan hanya dapat diakses oleh LPI “X” dan Kepala Sekolah. Pengecualian 

dilakukan pada Form Laporan Jurnal. Form ini dapat diakses oleh Bagian 

Akuntansi. Sama halnya dengan form master dan form transaksi, pengaturan hak 

akses atas form dan tombol dalam form laporan ada pada Form Master Hak 

Akses. Dengan demikian, pengendalian hak akses atas form laporan telah dibuat. 

4.13.4 Penerapan Pengendalian Aplikasi 

Penerapan pengendalian aplikasi pada rancangan aplikasi siklus 

penerimaan kas SD “X” adalah sebagai berikut: 

1. Pengendalian Masukan (Input Controls) 

Pengendalian masukan dirancang untuk memastikan bahwa data yang 

dimasukkan tepat. Jika data yang dimasukkan salah, maka aplikasi akan 

secara otomatis menolak data yang dimasukkan sehingga data yang salah 

tidak sampai masuk ke dalam sistem. Untuk menjaga sistem dari penginputan 
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data yang salah, maka peneliti menggunakan parameter tipe data. Misalnya, 

jika data yang dibutuhkan adalah angka, maka data yang harus dimasukkan 

adalah angka. Jika data yang dimasukkan tidak sesuai dengan kebutuhan, 

maka akan muncul peringatan dari aplikasi. Aplikasi juga menggunakan 

pengkodean dan penomoran faktur secara otomatis yang tidak dapat diubah 

oleh user sehingga sulit untuk melakukan manipulasi data. Penginputan data 

yang memiliki format tertentu dibantu dengan menggunakan fitur-fitur yang 

telah disediakan oleh Microsoft Visual Basic 6.0, seperti DTPicker untuk 

memasukkan data tanggal dan DataCombo untuk memasukkan data-data 

yang mengacu pada tabel atau data tertentu. 

2. Pengendalian Pemrosesan (Processing Controls) 

Pengendalian pemrosesan berfungsi untuk memastikan bahwa data yang 

dimasukkan dapat diproses secara benar dan akurat. Pengendalian 

pemrosesan diterapkan dengan menyediakan konfirmasi sebelum 

mengeksekusi aktivitas-aktivitas yang tidak dapat diulang, seperti aktivitas 

menghapus. Aplikasi juga menyediakan bentuk pemrosesan dan 

penghitungan secara otomatis dalam menghitung total penerimaan BPP dan 

tabungan pada Form Tutup Transaksi Penerimaan BPP, adanya peringatan 

dan pembatalan proses untuk prosedur yang tidak tepat, dan adanya 

penentuan user-user yang berhak mengakses pemrosesan data sehingga dapat 

memperkecil kesalahan pemrosesan data. 
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3. Pengendalian Keluaran (Output Controls) 

Pengendalian keluaran dirancang untuk memastikan bahwa output yang 

dihasilkan dari sistem harus lengkap dan didistribusikan kepada pihak yang 

tepat. Bentuk pengendalian keluaran adalah adanya batasan hak akses atas 

form laporan, review, dan cetak laporan. Misalnya, Bagian Akuntansi hanya 

dapat mengakses Form Laporan Jurnal tetapi tidak dapat mengakses Form 

Laporan Manajerial dan Menu Laporan Master. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Hasil evaluasi terhadap siklus penerimaan kas SD “X” adalah sebagai 

berikut: 

1. Belum ada job description yang tertulis sehingga batasan tugas karyawan 

kurang jelas. 

2. Adanya perangkapan jabatan pada bagian-bagian yang memiliki job 

description yang saling mengontrol dalam struktur organisasi SD “X”. 

3. Prosedur penerimaan kas belum dibuat secara tertulis. Hal ini mengakibatkan 

belum ada prosedur yang jelas mengenai teknis penerimaan kas. 

4. Formulir-formulir yang dibuat belum memiliki nomor urut yang tercetak. 

5. Belum memiliki jurnal untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. 

6. Laporan-laporan yang dihasilkan selama ini masih dibuat secara manual. Hal 

ini menyebabkan penyelesaian tugas karyawan Bagian Administrasi 

Keuangan kurang efektif dan efisien karena pembuatan laporan-laporan ini 

cukup menyita waktu. 

7. Laporan Keuangan yang dibuat kurang lengkap. Laporan Keuangan yang ada 

selama ini hanya berupa laporan yang berisi penerimaan dan pengeluaran 

dana operasional sekolah. 

8. Uang hasil penerimaan BPP dari siswa disetorkan ke bank setiap dua atau tiga 

hari sekali karena letak bank yang jauh dari sekolah. 
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9. Tidak ada password pada komputer yang digunakan untuk pemrosesan 

transaksi penerimaan BPP dan pembuatan laporan-laporan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti melakukan beberapa 

perbaikan dalam struktur organisasi, prosedur, kebijakan manajemen, dan 

kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan siklus penerimaan kas SD “X” serta 

memasukkan hasil perbaikan tersebut ke dalam aplikasi yang dibuat. Perbaikan 

yang dimasukkan ke dalam aplikasi antara lain: 

1. Adanya form yang memuat data struktur organisasi dan menyediakan form 

yang digunakan untuk mengatur hak akses dari setiap jabatan saat 

mengoperasikan aplikasi. 

2. Adanya form yang digunakan untuk menyimpan, mengubah, dan menghapus 

data-data master dengan mudah. 

3. Adanya form yang digunakan untuk menginputkan data transaksi penerimaan 

BPP, transaksi penerimaan dana operasional sekolah, dan transaksi 

penerimaan dana BOS dengan mudah. 

4. Adanya pengkodean dan penomoran faktur secara otomatis. 

5. Adanya fasilitas untuk melakukan penghitungan total pendapatan secara 

otomatis. 

6. Adanya fasilitas otomatisasi penjurnalan dan pembuatan laporan manajerial 

yang didesain untuk memenuhi kebutuhan informasi manajemen SD “X”. 

Ada beberapa tahapan dalam proses pembuatan aplikasi yang harus 

dilakukan oleh peneliti, yaitu: 
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1. Perancangan desain formulir input, laporan output, layout form, DFD (Data 

Flow Diagram), ERD (Entity Relationship Diagram), dan struktur database. 

2. Perancangan tampilan aplikasi yang terdiri atas lima tahap, yaitu: 

a. Pembuatan project, 

b. Pembuatan form, 

c. Mengoneksikan project dengan database, 

d. Pembuatan menu, dan 

e. Pembuatan DataReport. 

3. Proses compile program untuk membuat aplikasi menjadi file dengan format 

*.exe. 

 

5.2 Keterbatasan 

Beberapa keterbatasan dari evaluasi dan pendesainan aplikasi untuk siklus 

penerimaan kas SD “X” antara lain: 

1. Aplikasi yang dibuat belum mempertimbangkan efisiensi dalam pengkodean 

dan pendesainan struktur database karena keterbatasan kemampuan peneliti 

dalam bidang pemrograman software. 

2. Aplikasi yang dibuat belum terintegrasi dengan siklus lainnya sehingga masih 

ada beberapa prosedur yang terputus karena masuk pada proses siklus yang 

lain dan belum dapat menghasilkan laporan keuangan. 

3. Aplikasi yang dibuat belum masuk ke tahap implementasi sehingga masih ada 

kemungkinan aplikasi tersebut mengalami debug (error). 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

beberapa saran kepada SD “X”, yaitu: 

1. Manajemen sebaiknya mempertimbangkan masukan yang telah diberikan 

oleh peneliti, baik dalam struktur organisasi maupun prosedur pada siklus 

penerimaan kas untuk menjamin adanya pengendalian internal yang kuat. 

2. Manajemen sebaiknya menggunakan aplikasi yang didesain sesuai dengan 

aktivitas SD “X” karena setiap entitas selalu memiliki aktivitas yang unik 

yang berbeda dengan entitas lain. 
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