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Analisis dan Desain Software Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Penggajian

dengan Menggunakan Database MS. SQL Server 2000 dan bahasa

pemrograman MS. Visual Basic 6.0

(Studi Kasus Pada Rumah Sakit “YASMIN” Banyuwangi)

Disusun Oleh:

Agung Setyo Budi

Dosen Pembimbing:

Zaki Baridwan, SE.,M.Si., Ak.

Abstraksi

Salah satu tujuan dari penerapan sistem informasi akuntansi (SIA) adalah
untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas dapat
dihasilkan dari sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang ditunjang
dengan sistem pengelolaan database atau Database Management System (DBMS)
yang baik. Pada Rumah Sakit “YASMIN”, penerapan SIA yang berkaitan dengan
siklus penggajian belum berbasis DBMS sehingga membutuhkan rancangan
DBMS untuk mengelola data-data yang digunakan pada siklus penggajian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sehingga penelitian ini lebih
bersifat penjelasan terhadap situasi dan keadaan yang ada, mengevaluasinya serta
memberikan saran terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi bagaimana penerapan sistem penggajian Rumah Sakit “YASMIN”,
kemudian melakukan analisa terhadap prosedur penggajian, pemrosesan data,
proses pendistribusian gaji hingga informasi yang dihasilkan dan merancang
software akuntansi penggajian. Dalam melakukan analisis, evaluasi dan
perancangan software akuntansi penggajian selalu berdasarkan pada pengendalian
internal, baik itu pengendalian umum ataupun pengendalian aplikasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, siklus penggajian Rumah Sakit “YASMIN”
masih memiliki beberapa kelemahan yang berkaitan dengan pengendalian internal
rumah sakit. Kelemahan tersebut dapat diperbaiki dengan adanya prosedur,
kebijakan manajemen dan penggunaan software akuntansi penggajian yang
berbasis DBMS dan berdasarkan pengendalian internal yang kuat. Sehingga dapat
menghasilkan informasi yang berkualitas serta dapat memberikan tambahan nilai
bagi rumah sakit “YASMIN”.

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Siklus Penggajian, Database
Management Systems (DBMS), Software Akuntansi Penggajian
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The Analysis and The Designing of Accounting Information Systems (AIS)

Software for Payroll Using Database MS. SQL Server 2000 and

Programming Language Visual Basic 6.0

(Case Study at The “YASMIN” Hospital Banyuwangi)

Compiled By:

Agung Setyo Budi

Lecturer Counsellor:

Zaki Baridwan, SE.,M.Si., Ak.

Abstract

One of the aim of Accounting Information System (AIS) is to get a quality
information. A quality information can be produced by computer base accounting
information system that supported by Database Management System (DBMS). In
“YASMIN” Hospital, the implementation of AIS that related to payroll cycle is
not yet using database system, so it needs DBMS to manage all data that used in
payroll cycle.

This is a kind of descriptive research. So, this research will explain the
existing situation and condition, evaluate it and then give alternative solution for
problem that exist. The aim of this research is to evaluate how the implementation
of the payroll system is in “YASMIN” Hospital, then evaluate the payroll
procedure, the data processing, the salary distribution process until the
information that produced by it and create a payroll accounting software. To
analysis, evaluate and create accounting software always based on internal
control, both general control and aplication control.

Based on the result of evaluation, the payroll cycle in “YASMIN” Hospital
has several weaknesses in internal control. The weaknesses need to fixed by
creating procedure, management policy and using payroll accounting software
based DBMS and internal control. With the result can be produced  a quality
information and give additional value for the “YASMIN” Hospital.

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

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globaliasi saat ini informasi telah menjadi kebutuhan yang sangat

penting bagi setiap orang. Informasi yang cepat  dan handal menjadi hal yang

mutlak ada dalam setiap pengambilan keputusan, baik itu perorangan ataupun

perusahaan. Menurut Kendall & Kendall (2003) telah banyak pengambil

keputusan yang memahami bahwa informasi tidak hanya sekedar produk

sampingan bisnis yang sedang dijalankan, namun juga menjadi faktor kritis dalam

menentukan kesuksesan atau kegagalan suatu usaha.

Wilkinson et al. (2000) juga menyatakan bahwa informasi akan berguna

bagi perusahaan dalam mengambil keputusan dan mempengaruhi tindakan yang

akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Begitu pentingnya informasi, membuat

informasi sangat mahal dan untuk mendapatkannya harus mengeluarkan biaya

yang cukup besar. Untuk itulah, suatu informasi harus benar-benar berguna dan

dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan baik itu perorangan ataupun

perusahaan.

Informasi yang digunakan oleh orang atau perusahaan dihasilkan oleh suatu

perangkat yaitu sistem informasi. Suatu sistem informasi yang handal akan

membantu suatu perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya. Menurut Bodnar

and Hopwood (2004) sistem informasi yang dikelola dengan baik akan dapat

meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan.



2

Wilkinson et al. (2000) menyebutkan bahwa informasi yang banyak

dibutuhkan oleh sebuah perusahaan adalah informasi akuntansi.. Informasi

akuntansi merupakan produk dari sistem informasi akuntansi yang

mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan

mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan

keputusan kepada pihak-pihak luar (seperti inspeksi pajak, investor, dan kreditor)

dan pihak-pihak dalam perusahaan (terutama manajemen) (Baridwan;2002).

Wilkinson et al. (2000) juga mengungkapkan bahwa sistem informasi

akuntansi mampu memberikan tambahan nilai pada kegiatan bisnis sebuah

perusahaan. Tambahan nilai tersebut berupa peningkatan efisiensi dan efektifitas

dalam proses fisik sehingga mengurangi biaya yang dikeluarkan. Selain itu sistem

informasi akuntansi juga dapat meningkatkan keakuratan dan ketepatan di dalam

pencatatan atas seluruh kegiatan di dalam sebuah perusahaan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dunia membuat sistem informasi

akuntansi juga mengalami perubahan-perubahan. Transaksi suatu perusahaan

menjadi semakin kompleks dan rumit. James A Hall (2001) menyatakan bahwa

selama lima puluh tahun terakhir, sistem informasi akuntansi telah disajikan

dalam sejumlah model atau pendekatan yang berbeda. Setiap model yang baru

berkembang karena kelemahan dan keterbatasan model sebelumnya. Satu hal

yang menarik dalam perubahan ini adalah model-model yang lebih tua tidak

segera diganti oleh teknik-teknik yang baru. Jadi pada titik tertentu, berbagai

generasi sistem memasuki organisasi-organisasi yang berbeda dan bahkan dapat

hadir bersama-sama dalam satu perusahaan.
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  Salah satu model yang sering digunakan pada saat ini adalah pendekatan

sistem manajemen database (database management system - DBMS). James A

Hall (2001) menyatakan bahwa DBMS merupakan sistem perangkat lunak khusus

yang diprogam untuk mengetahui elemen-elemen data yang dapat diotorisasi

setiap pengguna (user) untuk diakses. Progam pengguna (user) mengirimkan

permintaan data ke DBMS), yang kemudian memvalidasi dan mengotorisasi akses

ke database sesuai dengan tingkat otoritas pemakai. Jika pengguna (user) meminta

di mana ia tidak memiliki otoritas akses atas data tersebut, maka permintaan dari

pengguna akan ditolak. Dengan penggunaan DBMS maka akan lebih mudah

dalam menerapkan pengendalian internal perusahaan karena adanya pembatasan-

pembatasan pengaksesan data oleh pengguna (user).

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

adanya integrasi data dan program aplikasi. Setiap data business event

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

sehingga beragam aplikasi dapat mengakses basis data tersebut. Perkembangan

teknologi informasi memberikan keuntungan dalam pengembangan perangkat

lunak DBMS yang digunakan. Software DBMS yang dikembangkan dengan baik

memiliki fleksibilitas yang tinggi, sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai

kebutuhan yang dikehendaki oleh perusahaan atau entitas..

Gelinas et al. (2005) juga menyatakan bahwa DBMS didesain untuk

mempermudah tugas dalam membuat, mengakses, dan mengelola data. DBMS

digunakan untuk menyimpan data, memprosesnya, dan menghasilkan suatu data

yang bermanfaat. Software DBMS yang ada saat ini relatif mudah digunakan
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karena tampilan (face) yang digunakan lebih user friendly dan penggunaan bahasa

pemrograman yang lebih mudah sehingga memungkinkan untuk dioperasikan

oleh kalangan pengguna akhir (end-user).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa dengan adanya

kemajuan teknologi, khususnya komputer akan semakin mempermudah dan

mempercepat proses bisnis suatu perusahan. Salah satunya adalah rumah sakit,

yang saat ini keberadaan rumah sakit sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Kemajuan teknologi telah mendorong rumah sakit untuk memberikan pelayanan

yang terbaik kepada pasiennya. Pelayanan tersebut dapat berupa pertolongan

medis yang cepat dan akurat, serta pelayanan administrasi yang cepat dan akurat

pula. Pelayanan medis dan administrasi yang cepat dan akurat dapat terwujud jika

terdapat sumber daya manusia atau karyawan yang handal. Untuk itulah perlu

dilakukan pengelolaan karyawan secara baik dan tepat.

Melakukan pengelolaan karyawan secara baik dan tepat merupakan suatu

persoalan yanng cukup rumit dan kompleks bagi suatu perusahaan, karena akan

memberikan kemungkinan banyak biaya, waktu, dan tenaga. Namun demikian

sumberdaya manusia yang berkualitas, mempunyai loyalitas yang tinggi dan

berprospek baik merupakan hal yang lebih berharga. Oleh karena itu, pada saat ini

banyak sekali variasi yang dikembangkan dalam kaitannya dengan model

pengelolaan sumberdaya manusia untuk menghasilkan pegawai yang diharapkan.

Salah satu unsur  yang paling utama dalam pengelolaan sumberdaya manusia

adalah dengan menerapkan kebijakan kompensasi karyawan secara baik dan tepat
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yaitu berupa segala sesuatu atas balas jasa mereka terhadap perusahaan (dalam hal

ini rumah sakit) yang sering disebut dengan istilah gaji.

Mekanisme penggajian karyawan di Rumah Sakit  merupakan persoalan

yang cukup rumit karena disamping karyawan yang berhubungan langsung

dengan masalah pasien, ada juga yang menangani masalah yang tidak langsung

antara lain mengenai administrasi, keuangan, dan sebagainya. Dengan demikian

biaya gaji merupakan salah satu biaya yang terbesar dalam rumah sakit dan salah

satu unsur yang memiliki banyak resiko kemungkinan terjadinya kesalahan,

karena banyaknya komponen dalam perhitungan gaji serta rumitnya rumus-rumus

komponen penggajian.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penggunaan perangkat lunak

(software) akan sangat membantu dalam pembuatan sistem informasi akuntansi

penggajian yang efektif dan efisien pada rumah sakit.. Dalam hal ini peneliti

menerapkan analisa desain sistem informasi akuntansi penggajian pada rumah

sakit ”YASMIN” Banyuwangi, untuk itulah dalam penelitian ini diambil judul: ”

Analisis dan Desain Software Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Penggajian

dengan Menggunakan Database MS. SQL Server 2000 dan bahasa

pemrograman MS. Visual Basic 6.0 (Studi Kasus Pada Rumah Sakit

“YASMIN” Banyuwangi).
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1.2. Masalah Penelitian

Berpedoman dari pertimbangan diatas maka perumusan masalah dalam

penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi penggajian pada

rumah sakit  ”YASMIN” Banyuwangi?

2. Bagaimana mendesain sofware sistem informasi akuntansi penggajian

pada rumah sakit ”YASMIN” Banyuwangi agar memenuhi unsur

pengendalian internal?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem  informasi akuntansi penggajian

rumah sakit ”YASMIN” Banyuwangi.

2. Untuk mendesain sofware sistem informasi akuntansi penggajian pada

rumah sakit ”YASMIN” Banyuwangi agar memenuhi unsur pengendalian

internal.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi rumah sakit ”YASMIN”

Banyuwangi dalam implementasi software sistem  informasi akuntansi

penggajian.
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2. Bagi Peneliti

a. Dapat mengembangkan teori yang sudah diperoleh di perkuliahan dan

mencoba untuk mengimplementasikannya.

b. Dapat memperluas wawasan penulis mengenai desain software sistem

informasi akuntansi yang baik

c. Dapat menambah pengalaman peneliti mengenai desain software

sistem  informasi akuntansi.

d. Dapat terlibat langsung dalam praktik desain software sistem

informasi akuntansi dan dapat mengetahui sejauh mana teori-teori

yang dipelajari dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang

dihadapi.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, informasi dan wawasan teoritis

dan praktis dalam penelitian selanjutnya guna melakukan analisa yang

lebih baik, khususnya pada topik dan permasalahan ini.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Informasi Akuntansi

2.1.1 Pengertian Sistem

Menurut pendapat Bodnar and Hopwood (2001), sistem adalah kumpulan

sumberdaya yang berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut

Wilkinson et al. (2000), sistem merupakan suatu kesatuan (entity) yang terdiri dari

bagian-bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk

mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sistem adalah kesatuan grup yang terdiri dari

bagian-bagian yang saling berhubungan yang berfungsi bersama guna mencapai

tujuan tertentu.. Sedangkan menurut Gelinas et al. (2005), mendefinisikan sistem

sebagai suatu set yang terdiri atas elemen-elemen yang saling berhubungan yang

secara terpadu digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik. Sebuah sistem

harus memiliki aspek-aspek organisasi, keterhubungan, integrasi, dan tujuan

pokok. Mulyadi (2001) lebih jauh menjelaskan bahwa sistem memiliki pengertian

sebagai berikut:

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur.

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

3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem

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

5. Sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulangkali atau terjadi secara

rutin.
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Dari kelima pokok pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

sistem adalah suatu kesatuan terdiri dari bagian-bagian (subsistem) yang

berhubungan dan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2 Pengertian Informasi

Menurut Wilkinson et al. (2000) informasi adalah sesuatu yang cerdas yang

mengandung arti dan berguna bagi seseorang yang membutuhkan atau yang

ditujukan. Sedangkan menurut Witarto (2004), informasi adalah rangkaian data

yang mempunyai sifat sementara, tergantung dengan waktu, mampu memberi

kejutan atau surprise pada yang menerimanya. Jogiyanto (2005) mendefinisikan

informasi sebagai suatu data yang diperoleh dan diolah menjadi bentuk yang lebih

berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan data adalah

kenyataan yang menggambarkan kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Hubungan

antara data dengan informasi yaitu data merupakan bentuk yang masih mentah

yang perlu diolah lebih lanjut menjadi suatu model untuk menghasilkan informasi.

Sebuah informasi tentu memiliki kualitas tertentu. Kualitas tersebutlah yang

membedakan mana informasi yang berguna dan informasi yang tidak berguna

atau informasi yang baik atau informasi yang tidak baik. Terdapat beberapa

karakteristik kualitatif dari sebuah informasi (Gelinas;2005), dimana karakteristik

yang dijelaskannya memiliki kesesuaian atau kesamaan dengan apa yang

dijelaskan di dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK per September 2007).

Karakteristik tersebut adalah :

1. Sebuah informasi dapat membantu pengambilan keputusan (decision

usefulness)
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2. Informasi harus dapat dimengerti (Undestandability).

3. Informasi harus relevan (Relevance).

4. Informasi harus tepat waktu (Timelines).

5. Informasi harus memiliki nilai prediksi dan nilai umpan balik ( Predictive

value and Feedback value).

6. Informasi harus valid (Validity).

7. Informasi harus akurat (Accuracy).

8. Informasi harus lengkap (Completeness).

9. Informasi harus netral dan bebas dari bias (Neutrality or freedom from bias)

10.  Informasi harus bisa dibandingkan (Comparability).

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi sangat penting untuk

mempertahankan kemampuan berkompetisi. Produktivitas, sebagai suatu hal yang

sangat penting agar kompetitif, dapat ditingkatkan melalui sistem akuntansi yang

lebih baik. Informasi adalah data yang diolah sehingga berguna untuk dijadikan

dasar sebagai pengambilan keputusan yang tepat.

Pengertian dari sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson et al.

(2000) adalah kerangka kerja yang terintegrasi di dalam suatu entitas yang

menggunakan sumber daya fisik untuk mengubah data ekonomik menjadi

informasi finansial untuk guna mengatur aktivitas dan operasi perusahaan serta

menyediakan informasi tentang entitas kepada berbagai pengguna yang

berkepentingan  Menurut Kieso & Weygandt (2002), sistem informasi akuntansi
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adalah sistem pengumpulan dan pemrosesan data transaksi serta penyebaran

informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Hansen & Mowen (2005) mendefinisikan sistem informasi akuntansi

sebagai suatu sistem yang menghasilkan keluaran (output) dengan menggunakan

masukan (input) dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan

tertentu. Menurut Witarto (2004), sistem informasi yang baik adalah sebuah

sistem yang menyediakan informasi yang mudah diakses oleh penggunanya serta

didasarkan pada data yang akurat dan tepat. Menurut Widjajanto (2001), sistem

informasi akuntansi adalah susunan berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk

komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan

laporan yang terkoordinasi secara erat didesain untuk mentransformasikan data

keuangan menjadi informasi keuangan.

Menurut Bodnar & Hopwood (2000), sistem informasi akuntansi

merupakan kumpulan sumberdaya seperti manusia dan peralatan, yang diatur

untuk mengubah data menjadi informasi. Data tersebut diubah baik secara manual

maupun terkomputerisasi, dan informasi yang didapat digunakan untuk

pengambilan beragam kuputusan.

Gelinas, Sutton &  Hunton (2005) juga menjelaskan bahwa sistem

informasi akuntansi adalah bagian dari sebuah manajemen sistem informasi yang

berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola dan melaporkan informasi yang

berkaitan dengan aspek keuangan atas suatu event bisnis perusahaan. Menurutnya

sistem informasi akuntansi memiliki elemen-elemen yang saling berpengaruh

dalam penyusunannya, sebagaimana digambarkan dalam gambar berikut ini:
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Gambar 2.1Sumber : Gelinas (2005)

Dengan demikian pada dasarnya sistem informasi akuntansi  merupakan

sistem buatan manusia yang berupa rangkaian aktivitas yang berisi berbagai

prosedur untuk mencapai suatu tujuan. Lebih jauh lagi Wilkinson et al.(2000)

mengelompokkan aktivitas yang dilaksanakan oleh bisnis menjadi beberapa siklus

transaksi yaitu:

1. Revenue Cycle

Siklus ini menjelaskan bagaimana order dari pelanggan diproses kemudian

bagaimana pengakuan dan manajemen piutang dan penerimaan kas dari

pelanggan. Siklus ini juga membahas pelaporan manajemen yang

dibutuhkan berkaitan dengan pendapatan, piutang dan penerimaan kas

yang dilakukan oleh bisnis.

2. Expenditure Cycle



13

Siklus ini menjelaskan bagaimana order kepada supplier, pengakuan dan

manajemen utang kepada supplier, dan pengeluaran kas kepada supplier

dan pelaporan manajemen yang dibutuhkan.

3. Human resources management cycle

Siklus ini berkaitan dengan perolehan dan maintenance atas sumber daya

manusia yang dimiliki oleh bisnis.

4. Conversion cycle

Siklus ini menjelaskan transaksi yang berkaitan dengan pengolahan bahan

baku menjadi barang jadi (produksi) dan juga perlaporan yang berkaitan

dengan produksi.

5. General ledger and financial reporting cycle

Transaksi ini menjelaskan pencatatan keseluruhan transaksi bisnis

terutama berkaitan dengan perlakukan akuntansi dari masing-masing

transaksi dan juga menghasilkan laporan baik laporan manajemen maupun

laporan keuangan yang dibutuhkan.

2.1.4 Manfaat, Tujuan, dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan definisi sistem informasi akuntansi maka tujuan sistem

informasi akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus

(Wilkinson;2000, Hall;2001, dan Bodnar & Hopwod;2004). Tujuan umum sebuah

sistem adalah :

1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan (stewardship)

Kepengurusan manajemen merujuk ke tanggungjawab manajemen untuk

mengatur sumber daya perusahaan secara benar. Sistem informasi
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menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya ke pemakai eksternal

melalui laporan keuangan tradisional dan laporan-laporan yang diminta

lainnya. Secara internal, pihak manajemen menerima informasi kepengurusan

dari berbagai laporan pertanggungjawaban.

2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.

Sistem informasi memberikan para manajer informasi yang mereka perlukan

untuk melakukan tugasnya terutama di dalam pengambilan keputusan.

3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari.

Sistem informasi menyediakan informasi bagi personel operasi untuk

membantu mereka melakukan tugas setiap hari dengan efektif dan efisien.

Adapun tujuan-tujuan khususnya adalah sebagai berikut :

1. Simplicity

Sebuah sistem yang di desain diharapkan mampu mengatasi rumit dan

kompleksnya tugas dan tanggungjawab penggunanya. Semua sistem harus

dapat memberikan kemudahan baik kemudahan untuk dipahami dan

kemudahan di dalam penggunaannya.

2. Flexibility

Sebuah sistem harus bersifat fleksibel dan mampu memfasilitasi perubahan

dan meminimalisir adanya kesulitan atas perubahan tersebut. Dengan begitu,

sistem tersebut dapat tampil sebagai pemecah masalah (problem solver).

3. Reliability

Penggunaan sebuah sistem harus mampu memberikan kenyamanan dan

kepercayaan atau terpercaya. Sistem harus bertujuan untuk memberikan
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keakuratan dan ketepatan atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan

yang diharapkan.

4. Timelines

Sebuah sistem harus mampu menampilkan atau menghasilkan keluaran

(output) sesuai dengan waktunya (on-time) sehingga dapat digunakan dengan

segera. Dengan begitu, sistem tersebut dapat lebih memberikan tambahan nilai

(value-added) kepada penggunananya.

5. Feasibility

Pendesainan sebuah sistem harus memperhatikan keuntungan dan kerugian

yang mungkin dihasilkan. Pengguna biasanya perlu mendefinisikan mana

sistem yang memang dibutuhkan dan mana yang hanya sekedar keinginan.

Dengan begitu, seharusnya sistem yang di desain dapat memberikan

keuntungan yang lebih besar melebihi biaya yang harus dikeluarkan (cost-

benefit consideration).

6. Documentation

Sebuah sistem mampu mengakomodir adanya proses pendokumentasian di

dalam setiap aktivitasnya. Dengan pendokumentasian tersebut sistem mampu

memfasilitasi proses penyimpanan atau pengarsipan yang diperlukan di dalam

sebuah pengendalian.

7. Participation

Sebuah sistem harus mampu mengakomodir pendapat dari para pengguna.

Tujuan ini harus dicapai agar nantinya sistem dapat digunakan sesuai dengan

kebutuhan para penggunanya.
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Tujuan pendesainan sebuah sistem seperti yang dijelaskan di atas

menentukan manfaat apa saja yang dihasilkan oleh penggunaan sistem informasi

akuntansi. Seperti yang dijelaskan oleh Gelinas (2005) yang mengungkapkan

bahwa terdapat lima manfaat penggunaan sistem informasi akuntansi, yaitu :

1. Sistem informasi yang dibentuk memfasilitasi kegiatan operasi perusahaan

seperti menjaga persediaan dan mencatat pelanggan dan menyediakan

dokumen-dokumen yang diperlukan.

2. Sistem memberikan kemudahan bagi manajemen untuk memantau sistem

operasional yang sedang berjalan.

3. Sistem mampu berintegrasi dengan akuntansi dalam kaitannya dengan proses

pencatatan.

4. Sistem mengarahkan manajemen untuk dapat menyediakan orang, peralatan,

kebijakan dan komponen lainnya.

5. Sistem informasi mengakomodir kebutuhan seluruh pengguna.

Sebuah sistem informasi selain memiliki tujuan dan manfaat juga memiliki

fungsi yang tidak dapat terpisahkan (Nash,1989 dan Wilkinson et al.,2000).

Fungsi tersebut dijelaskan oleh, yang mengungkapkan bahwa terdapat dua fungsi

utama dibentuknya sebuah sistem, yaitu fungsi rutin dan fungsi non-rutin Fungsi

rutin adalah fungsi yang berhubungan dengan proses pengoperasian data dan

termasuk di dalamnya adalah fungsi akuntansi secara tradisional. Sedangkan

fungsi non-rutin adalah segala hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan

dan memberikan informasi tersebut kepada para manager
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2.2 Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi

 AICPA mendefinisikan pengendalian internal sebagai sebuah pengawasan

internal yang meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang

dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk

menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran

data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga

dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Menurut Leonard et al. (1986), Hoopwood (2004), dan Gelinas (2005) dapat

disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan sebuah mekanisme yang

diciptakan untuk mengurangi risiko dari efek kesalahan yang terjadi.

Pengendalian internal yang dilakukan meliputi tiga bagian dalam perusahaan,

yaitu ; penjagaan terhadap aset perusahaan, pengefisiensian penggunaan

sumberdaya, dan pencatatan serta proses akuntansi yang tepat. Lebih dari itu,

sistem pengendalian merupakan bagian dari lingkungan sistem informasi.

Menurutnya sistem pengendalian dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

a. feedback systems

Feedback system merupakan sebuah sistem yang di desain guna memberikan

umpan balik berupa tindakan korektif atas sesuatu kesalahan yang dilakukan

(corective control)

b. feedfoward systems..

feedfoward system adalah sebuah sistem yang di desain guna memberikan

perbaikan berupa tindakan pencegahan (preventif control).
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Menurut Wilkinson et al. (2000) pengendalian juga diklasfifikasikan

berdasarkan setting antara lain:

1. Pengendalian Umum (General control)

Pengendalian Umum merupakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan

sistem informasi akuntansi dan berbagai aset bisnis dan juga melibatkan

lingkungan pengendalian internal. Pengendalian Umum dikelompokkan

menjadi:

a) Pengendalian organisasional (organizational controls).

Pengendalian ini menitikberatkan pada pemisahan tugas dan tanggung

jawab dalam struktur organisasi agar tidak terjadi perangkapan jabatan

yang memungkinkan terjadinya moral hazard. Dalam manajemen kas

perlu dipisahkan antara fungsi otorisasi, pencatatan, dan

kebendaharaan.

b) Pengendalian dokumentasi (documentation controls).

Salah satu bagian dari Pengendalian dokumentasi yaitu pembuatan

buku manual yang dijadikan pedoman oleh personel yang terlibat

dalam operasi bisnis dalam menjalankan kegiatan operasional bisnis

yang menggambarkan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan

dalam bentuk narasi, flowchart (bagan alir) dan data-flow diagram

(diagram aliran data) dan juga menjelaskan kebijakan manajemen

bisnis atas sistem operasinya. Dalam sistem informasi berbasis

komputer perlu dibuat buku manual sistem berbasis manual yang

kemudian diterjemahkan ke dalam basis komputer.
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c) Pengendalian pertanggungjawaban aset (asset accountability controls).

Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa asset-aset bisnis

dinilai pada nilai yang tepat dan dicatat pada catatan akuntansi

meliputi buku besar pembantu, rekonsiliasi, acknowledement

procedures, log dan register, dan review and reassessment. Catatan

tentang piutang pelanggan dicatat dalam masing-masing buku besar

pembantu, saldo kas selalu direkonsiliasi dengan catatan bank

(rekonsiliasi bank), adanya barang dibeli dari supplier yang sudah

diterima dilakukan acknowledgement yaitu mencatat barang yang

diterima dari supplier dalam laporan penerimaan barang, pemakaian

dan perpindahan asset bisnis dicatat dalam log atau register, review

yaitu pemeriksaan atas catatan akuntansi yang dilakukan oleh pihak

independen sedangkan reassessments yaitu penilaian kembali aktiva

tetap.

d) Pengendalian praktik manajemen (management practices controls).

Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan apakah prosedur dan

kebijakan atas sistem operasi bisnis telah dilaksanakan dengan baik

dan juga berkaitan dengan prosedur untuk mengubah kebijakan dan

prosedur pada sistem operasi bisnis.

e) Pengendalian operasional pusat data (data center operations controls).

Pengendalian ini hanya terdapat pada sistem informasi yang berbasis

komputer dan berkaitan dengan prosedur pengoperasioan komputer

serta pemeriksaan atas perangkat keras dan perangkat lunak komputer.
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f) Pengendalian otorisasi (authorization controls)

Pengendalian otorisasi  merupakan aktivitas permintaan persetujuan

(approval) kepada atasan dari personel operasional sebelum

melakukan aktivitas tertentu seperti pembayaran gaji dilakukan setelah

manajer umum menandatangani daftar gaji untuk semua poegawai.

g) Pengendalian akses (access controls).

Pengendalian akses merupakan pengendalian berupa pengaturan hak

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

yang boleh mengaksesnya.

2. Pengendalian aplikasi (application controls). pengendalian aplikasi terdiri

dari :

Pengendalian aplikasi berkaitan dengan pemrosesan transaksi atau

pengendalian transaksi. Pengendalian aplikasi terbagi atas:

1) Pengendalian masukan (input controls)

Pengendalian ini bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan

mengkoreksi kesalahan yang terjadi pada saat input data untuk

mencatat transaksi bisnis dengan lengkap dan akurat.

2) Pengendalian pemrosesan (processing controls)

Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemrosesan data

menghasilkan output yang diharapkan oleh manajemen dan semua

transaksi bisa dilacak historinya.

3) Pengendalian keluaran (output controls)
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Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan apakah output dari

pemrosesan data menghasilkan informasi yang lengkap dan akurat

serta didistribusikan kepada pihak yang tepat.

Untuk menjalankan pengendalian tersebut terdapat beragam alat dan teknik

pengendalian yang dapat digunakan oleh masing-masing organisasi, dimana alat

dan teknik tersebut harus dipilih sebagai yang terbaik bagi perusahaan untuk

diimplementasikan. Pilihan tersebut akan tergantung pada ukuran perusahaan,

banyaknya otomatisasi, dan pertimbangan penggunaan batch system atau real-

time system.

Bentuk pengendalian internal akan sangat dipengaruhi oleh tujuan dari

pengendalian internal. Menurut Wilkinson et al. (2000), tujuan pengendalian

internal adalah:

a. mengefektifkan dan mengefisiensikan kegiatan operasional

b. meningkatkan tingkat keandalan dari laporan keuangan

c. membantu penerapan peraturan dan kebijakan yang ada.

Menurut Nash (1989), Hall (2001), Bodnar & Hopwood (2004) dan juga

SAS No.78, terdapat beberapa komponen dan prinsip-prinsip di dalam

pengendalian internal. Komponen dan prinsip-prinsip tersebut dirangkum di

dalam hal-hal berikut ini :

a. Pengendalian lingkungan

Pengendalian lingkungan adalah pengendalian yang menyangkut lingkungan

sekitar organisasi baik internal maupun eksternal. Terdapat beberapa hal yang

mempengaruhi penerapan dari pengendalian internal, seperti :
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1. Integritas dan etika manajemen

2. Bentuk struktur organisasi

3. Peran dari dewan komisaris dan komite audit

4. Kebijakan dan filosofi manajemen yang dianut

5. Pendelegasian atas hak dan tanggungjawab

6. Pengukuran evaluasi kinerja

7. Pengaruh eksternal (misalnya dari pemerintah)

8. Kebijakan dan praktek manajemen sumber daya manusia

b. Penilaian risiko

Aktivitas penilaian risiko menyangkut identifikasi, analisis dan pengelolaan

risiko yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Aktivitas ini diperlukan

untuk dapat mengetahui tingkat kemungkinan kerugian yang didapat.

Aktivitas tersebut dipengaruhi oleh :

1. Perubahan lingkungan eksternal

2. Risiko dari pasar asing

3. Perkembangan dan perubahan internal

4. Adanya lini produk yang baru

5. Terjadinya restrukturisasi dan pengurangan kapasitas perusahaan

6. Perubahan atas kebijakan akuntansi

c. Pengendalian aktivitas

Pengendalian aktivitas adalah pengendalian yang dibentuk berupa aktivitas-

aktivitas yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Pengendalian aktivitas

terdiri dari :
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1. Otorisasi

2. Pembagian tugas dan tanggungjawab

Pembagian tugas dan tanggungjawab terbagi menjadi dua tergantung pada

jenis proses yang dijalankan, proses manual dan proses terkomputerisasi.

i. Proses manual

Di dalam proses manual, dapat dilakukan tiga contoh jenis pembagian

tugas dan tanggungjawab, yaitu 1) adanya pihak yang melakukan

proses pengotorisasian dalam proses transaksi, 2) pemisahan proses

pencatatan atas aset, dan 3) adanya sebuah rincian tugas dari sebuah

tugas utama (subtasks). Rincian tugas ini dikerjakan oleh pihak yang

berbeda-beda.

ii. Proses terkomputerisasi

Di dalam proses terkomputerisasi, dapat dilakukan tiga contoh jenis

pembagian tugas dan tanggungjawab, yaitu 1) adanya pihak yang

bertugas untuk membuat program pengkodeaan, 2) adanya pihak yang

bertugas untuk program pemrosesan, dan 3) adanya pihak yang

bertugas untuk pemeliharaan program.

3. Klasifikasi informasi

4. Pelaksanaan proses pencatatan transaksi

5. Akurasi data

6. Koreksi atas kesalahan (error)

d. Informasi dan komunikasi
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Sistem informasi akuntansi harus menghasilkan informasi yang tinggi

kualitasnya dan mampu dikomunikasikan dengan baik. Aktivitas tersebut

terdiri dari :

1. Mengidentifikasikan dan memastikan keandalan data transaksi

2. Menghasilkan laporan yang tepat waktu dan sesuai agar proses klasifikasi

dan pelaporan keuangan dapat berjalan dengan benar

3. Pengukuran yang akurat atas transaksi yang bernilai

4. Pencatatan yang tepat sesuai dengan periode akuntansinya

e. Pemantauan

Pengendalian intenal tidak luput dari proses pemantauan. Proses ini

merupakan tahapan akhir dari sebuah pendesainan sistem informasi.

Pemantauan tersebut terdiri dari :

1. Pengamanan sistem

Pengamanan sistem biasanya dilakukan berupa penggunaan password

(kata kunci) yang berkaitan dengan hak akses.

2. Pengamanan data

Pengamanan data biasanya dilakukan dengan adanya sistem backup data

(data cadangan). Sistem ini mampu mengatasi kemungkinan kehilangan

data penting di dalam sebuah perusahaan.

3. Pengembangan sistem

Pengembangan sistem adalah salah satu aktivitas pemantauan guna

memastikan bahwa sistem yang diterapkan dapat memfasilitasi kebutuhan

operasional perusahaan.
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4. Pendokumentasian

Pemantauan yang telah dilakukan harus mencakup seluruh bagian

termasuk sistem pendokumentasian.

5. Penjagaan aset secara fisik

Pada tahapan ini adalah tahapan yang memastikan bahwa sistem informasi

yang dibentuk telah mampu mejaga aset-aset yang ada di perusahaan.

Dari keseluruhan komponen dan prinsip di atas dapat digunakan dan

dikembangkan menjadi lebih spesifik di berbagai macam bentuk atau jenis

organisasi dan juga dapat diterapkan pada sistem informasi yang berbasis manual

ataupun yang terkomputerisasi.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

pengendalian internal sangatlah penting untuk dijadikan salah satu prinsip di

dalam mendesain sebuah sistem infomasi akuntansi. Hubungan keduanya terlihat

dari salah satu tujuan sistem informasi akuntansi, yaitu untuk dapat memastikan

bahwa setiap data ekonomis dapat tercatat dengan benar dan sesuai. Dengan

begitu, tanpa adanya desain pengendalian internal yang benar, maka hal tersebut

tidak dapat diwujudkan.

2.3. Sistem Informasi Akuntansi Penggajian

2.3.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Penggajian

Bagian penggajian merupakan salah satu bagian dibawah fungsi

kepegawaian, prosedur penggajian dan kepegawaian (payroll and personnel)
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meliputi penggunaan tenaga kerja dan pembayaran ke semua pegawai, tanpa

memperhatikan klasifikasi atau metode penentuan kompensasi. Prosedur ini

menjadi penting dengan beberapa alasan, yaitu : pertama, gaji, upah dan pajak

penghasilan pegawai dan beban pegawai lainnya merupakan komponen utama

pada kebanyakan perusahaan, kedua, beban tenaga kerja (labour) merupakan

pertimbangan penting dalam penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur

dan kontruksi, dimana klasifikasi dan alokasi beban upah yang tidak semestinya

dapat menyebabkan salah saji laba bersih secara material, dan terakhir, penggajian

merupakan bidang yang menyebabkan pemborosan sejumlah besar sumberdaya

perusahaan karena inefisiensi atau pencurian melalui fraud.

 Gelinas (2005) menyatakan bahwa penggajian merupakan bagian dari

siklus manajemen sumberdaya manusia, dan memasukkan penggajian sebagai

aktivitas keuangan (payroll function)  dari pengelolaan sumber daya manusia.

Gelinas (2005) menjelaskan lebih lanjut bahwa aktivitas keuangan (payroll

function) adalah aktivitas yang menyangkut bagaimana sumber daya manusia

tersebut diberikan penghargaan berupa gaji atau upah, bonus dan hal lainnya.

Aktivitas ini biasa dikenal dengan siklus atau proses penggajian. Aktivitas ini

mempertimbangkan seberapa besar uang yang perlu dikeluarkan untuk setiap

pegawainya dengan memperhatikan latarbelakang pendidikan, pengalaman

bekerja, dan lain sebagainya. Selain itu, aktivitas lainnya seperti penentuan bonus

dan komisi yang diberikan guna meningkatkan kualitas kerja pegawai juga

termasuk di dalamnya. Selain itu, terdapat pula aktivitas yang menyangkut

pencatatan dan pelaporan keuangan atas sumber daya manusia tersebut.
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2.3.2 Dokumen Yang Digunakan Dalam Sistem Informasi Akuntansi

Penggajian

Menurut Mulyadi (1997,2001) dokumen yang digunakan dalam sistem

akuntansi penggajian adalah :

1. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji

Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian

berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Seperti

misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat,

penurunan  pangkat, pemberhentian sementara dari pekrejaan (skorsing),

pemindahan, dan lain sebagainya. Tembusan dokumen-dokumen ini

dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji untuk kepentingan pembuatan

daftar gaji.

2. Kartu Jam Kerja

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencata waktu untuk mencatat jam

hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat

berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi

dengan mesin pencatat waktu.

3. Kartu Jam Hadir

Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh

tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu.

Dokumen oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar

gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir,

sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap
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jenis produk atau pesanan. Dalam perusahaan yang berproduksi massa,

karyawan pabrik mengerjakan yang sama dari hari ke hari, sehinggan tidak

diperlukan data untuk melakukan distribusi biaya tenaga kerja langsung

pabrik. Semua biaya tenaga kerja langsung dalam perusahaan dibebankan

langsung kepada produk yang sama.

4. Daftar Gaji

Dokumen ini berisi jumalh gaji setiap karyawan, dikurangi potonga-

potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi

karyawan dan lain sebagainya.

5. Rekap Daftar Gaji

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji per departemen, yang dibuat

berdasarkan daftar gaji. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan oleh

fungsi akuntansi biaya dengan dasark rekap daftar gaji dan upah.

6. Surat Pernyataan Gaji

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji bersamaaan dengan

pembuatan daftar gaji atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan

daftar gaji. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan

mengenai rincian gaji yang diterima setiap karyawan beserta berbagai

potongan yang menjadi beban setiap karyawan.

7. Amplop Gaji

Uang gaji karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop

gaji. Di halaman muka amplop gaji setiap karyawan ini berisi informasi
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mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan dan jumlah gaji

bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu.

8. Bukti kas keluar

Dakumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh

fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam

daftar yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji.

2.3.3. Fungsi Yang Terkait Dalam Sistem Informasi Akuntansi Penggajian

Menurut Mulyadi (1997,2001) fungsi yang terkait dengan sistem informasi

akuntansi penggajian adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Kepegawaian

fungsi ini bertanggungjawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi

calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat

keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan

gaji, mutasi karyawan dan pemberhentian karyawan.

Sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan, jajaran

personalia (kepegawaian) memberikan file data personalia yang memuat

lengkap mengenai setiap karyawan perusahaan. Catatan tersebut antara

lain terdiri dari :

a. karakteristik fisik karyawan

b. informasi gaji dasar

c. evaluasi kuantitatif dan kualitatif pengalamannya di masa lalu

d. keterangan kesehatan dan riwayat medis karyawan

e. hasil berbagai tes mengenai kemampuan dan sikap, dan lai-lain
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jika disusun secara baik dan benar, data personalia ini dapat pula

dipergunakan untuk menyusun rencana kebutuhan tenaga kerja perusahaan

secara keseluruhan. Informasi lain yang dikembangkan oleh jajaran

personalia antara lain :

a. Spesifikasi kerja, yang merinci progam pelatihan dan

pengalaman yang diperlukan untuk menjelaskan setiap

pekerjaan dalam organisasi.

b. Statistik keamanan dan kecelakaan kerja

c. Prakiraan kebutuhan tenaga kerja menurut kategori pekerjaan

dalam organisasi dan

d. Catatan statistik mengenai progam kepelatihan, layanan

kesehatan, lembaga kredit karyawan, serta layanan lainnya

untuk karyawan (Wijayanto, 2001 :393-394)

2. Fungsi Pencatatan Waktu

fungsi ini bertanggungjawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir

bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian intern yang baik

mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh

dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji.

Fungsi ini biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu pencatat waktu hadir

dan pencatat waktu kerja.

3. Fungsi Pembuat Daftar Gaji

fungsi ini bertanggungjawab untuk membuat daftar gaji yang berisi

penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi
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beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Daftar gaji

diserahkan oleh fungsi pembuat daftar  gaji kepada fungsi akuntansi guna

pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk  pembayaran

4. Fungsi Akuntansi

fungsi ini bertanggungjawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam

hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan. (misalnya utang gaji

karyawan, utang pajak, utang dana pensiun). Fungsi akuntansi yang

menangani sistem akuntansi penggajia berada ditangan :

a. Bagian Utang

bagian ini memegang fungsi pencatat utang yang dalam sistem

akuntansi penggajian bertanggugjawab untuk memproses

pembayaran gaji seperti tercantum dalam daftar gaji. Bagian ini

menerbitkan bukti kas keluar yang memberi otorisasi kepada

fungsi pembayar gaji untuk membayarkan gaji kepada karyawan

seperti yang tercantum dalam daftar gaji tersebut.

b. Bagian Kartu Biaya

bagian ini memegang fungsi akuntansi biaya yang dalam sistem

akuntansi penggajian bertanggungjawab untuk mencatat distribusi

biaya kedalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya

berdasarkan rekap daftar gaji dan kartu jam kerja (untuk tenaga

kerja langsung pabrik)

c. Bagian Jurnal
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bagian ini memegang fungsi pencatat jurnal yang

bertanggungjawab untuk mencatat biaya gaji jurnal umum

5. Fungsi Keuangan

fungsi ini bertanggungjawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan

menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian

dimasukkan ke dalam amplop gaji setiap karyawan, untuk selanjutnya

dibagikan kepada karyawan yang berhak.

2.3.4. Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi Penggajian

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

pengendalian yang dapat dilakukan pada siklus penggajian yaitu:

a. Pengendalian umum (general controls). Pengendalian umum terbagi

atas:

1. Pengendalian organisasional (organizational controls).

Pengendalian organisasional pada siklus penggajian, menitikberatkan

pada penentuan pola pemisahan tugas dan tanggung jawab pada

bagian-bagian yang terkait di dalam siklus ini. Pengendalian ini perlu

dilakukan agar antara bagian-bagian yang terlibat di dalam siklus

penggajian, tidak terjadi perangkapan jabatan atau peran yang dapat

menimbulkan kemungkinan adanya terjadinya moral hazard. Bagian-

bagian yang harus dipisahkan di dalam struktur organisasinya adalah

fungsi perhitungan, otorisasi, pencatatan, dan pembayaran uang secara

fisik atau melalui bank.

2. Pengendalian dokumentasi (documentation controls).
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Pengendalian ini mengharuskan dijalankannya proses

pendokumentasian di dalam siklus penggajian. Di dalam setiap proses

penggajian diperlukan sebuah pendesainan dokumen-dokumen.

Dokumen tersebut nantinya harus dibuat secara lengkap, tepat waktu

dan memiliki isi yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat saling

mengecek (cross-check). Pada siklus penggajian, dokumen yang

terlibat adalah adalah dokumen sumber dari bukti-bukti transaksi (data

transaksi dan data master ), jurnal, buku besar, dan laporan.

3. Pengendalian pertanggungjawaban aset (asset accountability controls).

Pengendalian ini merupakan pengendalian yang dijalankan untuk

menjamin aset yang dimiliki oleh perusahaan digunakan dengan layak

dan dicatat dengan tepat. Pada siklus penggajian, jumlah besar gaji

atau upah yang dibayarkan harus sesuai dengan ketetapan atau

kesepakatan di awal kontrak kerja ditambah dengan besarnya alokasi

bonus yang diberikan.

4. Pengendalian praktik manajemen (management practices controls).

Pengendalian ini merupakan pengendalian yang dijalankan untuk

menjamin jikalau aktivitas di dalam perusahaan, terutama yang

berhubungan dengan siklus penggajian dapat dilakukan dengan benar.

Untuk itu, diperlukan sebuah upaya seperti merekrut pegawai dengan

kualifikasi yang tepat dan melakukan training terhadap pegawai

tersebut. Lebih dari itu, penerapan kebijakan-kebijakan manajemen
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yang berkaitan proses penggajian juga merupakan bagian dari praktik

manajemen.

5. Pengendalian operasional pusat data (data center operations controls).

Pengendalian ini merupakan pengendalian yang dijalankan pada siklus

penggajian berupa pengelolaan data dengan menggunakan teknologi

komputer. Pengelolaan data yang dimaksud adalah pengelolaan data

dengan menggunakan pusat data sebagai pusat pengendali, penyimpan,

dan pengelolah data. Penggunaan pusat data tersebut harus dilakukan

dengan baik melalui perencanaan yang memadai, prosedur yang

teratur, dan supervisi. Selain itu, dengan pusat data tindakan pencurian

atas data penting dapat lebih teratasi.

6. Pengendalian akses (access controls).

Pengendalian ini merupakan pengendalian yang dijalankan agar suatu

informasi tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak

berkepentingan. Poin utama dalam pengendalian ini adalah aspek

pengamanan. Artinya orang asing di luar haknya tidak dapat

mengakses data yang ada di dalam perusahaan.

7. Pengendalian otorisasi (authorization controls)

Pengendalian ini merupakan pengendalian yang dijalankan agar

aktivitas didalam siklus penggajian yang dilakukan dapat berjalan

sesuai dengan yang diharapkan. Pengendalian ini merupakan bentuk

persetujuan atas aktivitas-aktivitas tertentu sehingga proses operasional

selanjutnya dapat dijalankan. Dengan pengendalian ini, tindakan
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penyelewengan menjadi lebih sulit terjadi kecuali ada tindakan kolusi

antara beberapa bagian yang terlibat.

b. Pengendalian aplikasi (application controls). pengendalian aplikasi terdiri

dari :

1. Pengendalian masukan (input controls)

Pengendalian ini dilakukan guna memastikan bahwa data yang

dimasukkan harus sesuai dengan ketentuan. Jika data yang dimasukkan

tidak sesuai, maka sistem akan secara otomatis menolak data yang

dimasukkan tersebut. Pengendalian ini biasanya dapat dirancang

melalui sistem yang digunakan. Misalnya saja, seorang pegawai

sedang memasukkan biodata pegawai, dimana di dalam database

pegawai terdapat kolom-kolom data yang tidak boleh kosong. Pada

saat sedang memasukkan data, pegawai tersebut tidak memasukkan

beberapa data yang tidak boleh kosong (not null), maka dengan segera

sistem akan memberian peringatan agar data tersebut harus diisi

terlebih dahulu dan proses tidak akan dijalankan sampai data tersebut

terisi.

2. Pengendalian pemrosesan (processing controls)

Pengendalian ini adalah pengendalian yang dibentuk untuk menjaga

agar data yang telah dimasukkan dapat diproses dengan benar.

Pengendalian proses ini melakukan cross-check pada tiap proses yang

dilaluinya. Pengendalian ini memastikan bahwa setiap proses yang

dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah dibuat
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sehingga menghasilkan keluaran yang tepat. Misalnya saja, sebuah

program aplikasi di desain untuk memproses perhitungan beban gaji.

Oleh karena itu, programmer yang terlibat harus memastikan bahwa

proses tersebut berjalan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan.

3. Pengendalian keluaran (output controls)

Pengendalian ini adalah pengendalian yang diciptakan guna

memastikan bahwa hasil keluaran dapat sesuai dengan ketentuan, dan

tingkat kepercayaan hasil yang tinggi serta dapat didistribusikan

kepada pihak yang benar. Misalnya saja, pada sistem proses

penggajian, dilakukan pengecekan dan pendesainan atas laporan yang

diperlukan.

 James A.Hall (2001) menambahkan beberapa aktivitas pengendalian

akuntansi yang dapat dilakukan di dalam siklus penggajian. Aktivitas

pengendalian tersebut adalah :

a. Adanya pemisahan tugas antara beberapa orang yang terllibat di dalam

proses penggajian seperti pengendalian di dalam pencatatan waktu,

pengendalian dalam perhitungan beban gaji atau upah dan juga

pengendalian dalam pembayarannya.

b. Menjaga data pegawai, pengesahan jumlah gaji atau upah yang diberikan

dan pembaharuan data dan status pegawai harus dilakukan oleh

departemen kepegawaian bukan dilakukan oleh departemen pembayaran

gaji.
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c. Seluruh informasi yang menyangkut mengenai data karyawan hanya bisa

di dapat dari departement kepegawaian/personalia (kontrol akses).

d. Diperlukan sebuah pengawasan dalam proses pencatatan transaksi (akses

transaksi).

e. Pencatatan waktu dan kehadiran pekerja di catat dalam satu prosedur di

masing-masing bagian atau departemen yang terhubung secara langsung

dengan bagian pembayaran gaji atau upah.

f. Pegawai pembayar gaji seharusnya tidak memiliki hubungan dengan

bagian yang mengurusi pengangkatan dan pemecatan pegawai.

g. Pembayaran gaji atau upah sebaiknya dengan cek (jika perlu) atau

verifikasi independen.

h. Cek pembayaran gaji yang tidak diambil tidak diserahkan ke bagian yang

mempersiapkan gaji dan menyerahkan gaji.

i. Pengendalian harus meliputi penjagaan seluruh aktivitas pembayaran gaji

untuk proses audit.

j. Dilakukan perputaran di dalam pegawai yang mengurusi pembayaran gaji.

k. Adanya perubahan penyebaran gaji atau upah dengan cara yang berbeda

dan tidak seperti keadaan normalnya.

l. Adanya supervisi dari atasan atau dari pegawai yang berpengalaman

kepada bawahan atau pegawai yang masih baru bekerja. Misalnya saja

adanya pengawasan guna memastikan tidak adanya pegawai yang

melakukan ”titip absen”.
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m. Dilakukan pencatatan akuntansi atas beban gaji dengan sesuai dan

mendapatkan otorisasi dari manager keuangan.

2.3. Laporan Manajemen

Laporan Manajemen merupakan keluaran (output) yang dihasilkan oleh

sistem yang dapat digunakan oleh Manajemen dalam pengambilan keputusan.

Laporan Manajemen merupakan bentuk dari sistem akuntansi

pertanggungjawaban. Wilkinson (1993,2001) menyatakan bahwa sistem

pelaporan pertanggungjawaban yang disebut sistem akuntansi

pertanggungjawaban adalah sistem yang menyajikan seperangkat laporan yang

berhubungan yang dipersiapkan bagi para manajer di berbagai pusat

pertanggungjawaban. Laporan ini mengumpan informasi  akuntabilitas kearah

atas melalui tingkatan manajerial laporan tersebut mengikhtisarkan atau

menyaringkan atau menyaring hasil-hasil yang dicapai pada tingkatan manajerial

lebih rendah.

2.4 Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer

Gelinas (2005) menyatakan bahwa sistem informasi dapat menggunakan

dua cara, yaitu dengan cara manual dan dengan cara terkomputerisasi. Perbedaan

diantara keduanya hanya terletak pada bagaimana cara data diproses dan dikelola.

Sistem yang terkomputerisasi banyak menggantikan peran dari yang sebelumnya

dilakukan oleh manusia (manual), kemudian digantikan oleh mesin (komputer).
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 Seiring dengan perkembangan teknologi dunia membuat sistem informasi

akuntansi menjadi semakin kompleks. Sistem informasi akuntansi manual mulai

tergeser dengan sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer. Hal ini

sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Hopwood (2003). Menurutnya, sistem

informasi biasanya menggunakan teknologi komputer di dalam pengoperasiannya.

Sistem ini merupakan sistem yang terdiri dari kumpulan hardware dan software

yang desain untuk memindahkan dan mengelola data guna menghasilkan

informasi yang berguna.

Stair (1992) dan  Gelinas (2005) juga mengungkapkan bahwa sistem

informasi berbasis komputer adalah sistem yang menggunakan sistem komputer,

peralatan, dan teknologinya. Sistem tersebut terdiri dari hardware, software,

database, telekomunikasi, orang/manusia, dan prosedur. Penggunaan sistem

informasi berbasis komputer tentu didasarkan pada pertimbangan akan manfaat

yang akan didapat. Wilkinson et al. (2000) menjabarkan beberapa keuntungan

yang mampu diberikan atas penerapan teknologi komputer dalam sistem

informasi akuntansi. Keuntungan tersebut antara lain :

a. Pemrosesan data dapat dilakukan dengan lebih cepat, baik data transaksi

maupun data lainnya.

b. Mampu menghasilkan tingkat keakuratan yang lebih tinggi dalam

perhitungan dan perbandingan data.

c. Biaya yang diperlukan dalam pemrosesan di tiap transaksi menjadi lebih

murah.



40

d. Waktu yang digunakan untuk menyiapkan laporan dan keluaran lainnya

menjadi lebih cepat dan efisien.

e. Penyimpanan data menjadi lebih ringkas, dengan tingkat pengaksesan

yang tinggi pada saat diperlukan.

f. Pilihan yang lebih banyak untuk memasukkan data dan menghasilkan

keluaran.

g. Produktivitas pimpinan dan pegawai (manajemen yang menggunakan

sistem komputer) meningkat.

Di dalam sistem informasi akuntansi berbasis komputer dibagi menjadi dua

kelompok besar cara sistem pemrosesan yaitu sistem batch dan sistem real-time

(Hall,2001). Berikut ini ditampilkan bagaimana perbedaan diantara keduanya :

Metode pemrosesan dataKarakteristik yang
membedakan

Batch Real-time

Kerangka waktu
informasi

Sumber daya

Efisiensi

Jangka waktu terjadi di
antara terjadinya peristiwa
eonomi dan ketika
peristiwa itu di cetak.

Pada umumnya,
membutuhkan lebih
sedikit sumber daya
(perangkat keras,
program, pelatihan).

Sejumlah transasksi
diproses dengan sedikit
sumber daya

Pemrosesan dilakukan
ketika peristiwa
ekonomi terjadi.

Lebih banyak
membutuhkan sumber
daya dari pemrosesan
batch.

Sumber daya yang
lebih besar dibutuhkan
per unit output.

Sumber : Hall (2001) Tabel 2.1
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2.5. Sistem Database

2.5.1. Pengertian Database

 Menurut Fatansyah (2001), database adalah kumpulan data yang saling

berhubungan yang dikelompokkan dan disimpan sedemikian rupa  tanpa ada

pengulangan (redudansi) yang tidak perlu, atau kumpulan file atau arsip atau tabel

yang saling berhubungan yang disimpan oleh media penyimpanan elektronik guna

memenuhi berbagai kebutuhan. Database bukan hanya sekedar penyimpanan data

secara elektronik, tetapi harus ada pemilihan/pengelompokan data yang disimpan

susuai fungsi/jenisnya, pemilihan/pengelompokan data ini dapat berbentuk

sejumlah file/tabel terpisah atau dalam bentuk kolok-kolom data dalam setiap

tabel.

 Menurut James A.Hall (2001) database adalah sebuah tempat

penyimpanan fisik data keuangan dan non-keuangan. Database dapat berupa

filing cabinet atau sebuah disket komputer. Tanpa memperhatikan bentuk fisik

dari database, pada dasarnya di dalam database terdiri dari tingkatan-tingkatan

hirarki data, antara lain :

a. Atribut Data. Atribut data merupakan bagian berpotensi menjaga data

yang berguna dalam database. Sebuah atribut merupakan karakeristik

yang logis dan relevan dari sebuah entities tentang apa yang ditangkap

sebuah perusahaan dari data.

b. Record. Sebuah record merupakan satu rangkaian atribut yang lengkap

untuk satu peristiwa dalam satu kelas entitas. Misalnya, nama, alamat dan

saldo dari pelanggan tertentu. Record biasanya bersifat unik.
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c. File. Sebuah file merupakan satu rangkaian record yang lengkap dari

sebuah kelas identik. Misalnya, semua record hutang gaji dari organisasi

membentuk file hutang gaji.

Sedangkan menurut Kanter (1984), Parker (1989), McLeod (1990), dan

Wilkinson et al (2000) database adalah data yang dapat dibagi, yang

tersentralisasi dan memiliki hubungan atau relasi satu sama lainnya serta mudah

untuk diambil atau diperoleh kembali. Relasi atau hubungan antara satu data

dengan data yang lain terdiri dari 3 jenis yaitu, relasi one to one, one to many, dan

many to many.

Sebuah database menawarkan data yang relevan, akurat, tepat waktu, dan

lengkap bisa menjadi salah satu sumber daya yang diperlukan oleh manajer.

Tanpa sebuah data, maka manager tidak dapat menghasilkan informasi yang

dibutuhkannya guna mengambil keputusan. Hall (2001) mengungkapkan bahwa

manajemen database memiliki tiga tugas mendasar, yaitu penyimpanan,

perbaikan dan penghapusan.

2.5.2    Tujuan Database

Tujuan database adalah untuk memenuhi :

a. Kecepatan dan kemudahan (Speed)

b. Pemanfaatan database memungkinkan kita untuk dapat menyimpan data

atau melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau

menampilkan data tersebut dengan lebih cepat dan mudah.

c. Efisiensi ruang penyimpanan (Space)
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d. Dengan database, efisiensi/optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan

dapat dilakukan, karena kita dapat melakukan penekanan jumlah redudansi

data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan

membuat relasi-relasi (dalam bentuk file) antar kelompok data yang saling

berhubungan.

e. Keakuratan (Accuracy)

f. Dilakukan dengan pemanfaatan pengkodean atau pembentukan relasi antar

data bersama dengan penerapan aturan/batasan tipe data, domain data,

keunikan data secara ketat.

g. Ketersediaan (Availability)

h. Tidak semua data kita butuhkan, data yang sudah jarang atau bahkan tidak

pernah lagi kita gunakan, dapat kita atur untuk dilepaskan dari system

database yang sedang aktif (menjadi off-line) baiik dengan cara

penghapusan atau dengan memindahkannya ke media off-line (seperti

removable disk atau tape).

i. Kelengkapan (Completeness)

j. Untuk mengakomodasi kebutuhan kelengkapan data yang semakin

berkembang, maka kita tidak hanya dapat menambah record-record data,

tetapi juga dapat melakukan perubahan struktur dalam database, baik

dalam bentuk penambahan objek baru (table) atau dengan penambahan

field-field baru pada suatu table.
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k. Keamanan (Security)

l. Untuk system yang besar dan serius kita dapat menerapkan aspek

keamanan dengan menentukan siapa-siapa (pemakai) yang boleh

menggunakan database dan menentukan operasi-operasi apa saja yang

boleh dilakukan.

m. Kebersamaan Pemakaian (Sharability)

n. Pemakai database tidak terbatas pada satu pemakai saja, tetapi terdapat

database yang dikelola oleh sistem (aplikasi) yang mendukung lingkungan

multiuser dengan menghindari inkonsistensi data (data yang sama diubah

oleh banyak pemakai secara bersamaan) atau kondisi deadlock (karena ada

banyak pemakai yang menunggu untuk menggunakan data).

Berdasarkan tujuan database diatas maka James A.Hall (2001)

menjelaskan bahwa  terdapat beberapa manfaat dan kerugian yang mungkin

didapat dari penggunaan database di dalam sebuah sistem informasi :

a. Keuntungan penggunaan database

1. Tidak terjadinya pengulangan data (no data redudancy). Sebuah

data hanya dicatat untuk satu kali.

2. Single update. Artinya adalah dikarenakan sebuah data hanya

terletak di satu tempat, maka ini memerlukan sebuah satu prosedur

perubahan. Hal tersebut dapat menghemat waktu dan biaya yang

diperlukan.
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3. Mampu menampilkan nilai atau informasi data yang terbaru.

Artinya database memberikan informasi yang terakhir

diperbaharui oleh pengguna.

4. Mampu memberikan informasi atau laporan yang baru dibutuhkan.

b. Kerugian penggunaan database

1. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat

diimplementasikan.

2. Pada kondisi dimana terdapat perbedaan sistem operasi yang

digunakan oleh perangkat komputer di sebuah perusahaan, maka

sebuah sistem database hanya bisa diterapkan dengan disesuaikan

dengan sistem operasi yang ada di perusahaan tersebut.

3. Dikarenakan kompleksnya penggunaan database ini, maka

diperlukan sebuah proses pelatihan bagi para penggunanya.

2.5.3. Sistem Manajemen Database (Database Management Systems / DBMS)

Menurut McLeod & Schell (2004) DBMS pada dasarnya merupakan suatu

bentuk suatu set perangkat lunak (software) yang bertujuan untuk mengelola data

dalam suatu database yang terkomputerisasi. DBMS memungkinkan penciptaan

database dalam penyimpanan akses acak komputer, pemeliharaan isinya, dan

penyediaan atau pemenggilan isi tersebut. Gelinas et al. (2005) juga menyebut

DBMS adalah satu set program terintegrasi  yang di desain untuk memudahkan

tugas membuat (creating), mengakses (accesing) dan mengelola suatu database.

Sedangkan menurut Bodnarc & Hopwood (2004) DBMS sebagai suatu program

komputer yang membantu pengguna agar dapat membuat dan merubah file,
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memilih dan mendapatkan data, serta menghasilkan berbagai macam keluaran dan

laporan.

Di dalam sebuah database terdapat tiga komponen umum untuk mengolah

dan mengorganisasi data (Hall;2001). Komponen-komponen tersebut antara lain :

a. Data Description Language (DDL)

DDL adalah sebuah bahasa pemograman yang mendefinisikan bentuk

struktur database agar dapat membentuk sebuah DBMS. DDL biasanya

menyangkut nama dari elemen data tersebut, tipe data tersebut, dan letak

posisi data tersebut. DDL juga mengidentifikasi nama dan hubungan dari

seluruh elemen yang ada, proses pencatatan, dan dokumen yang berkaitan

dengan database. DDL terdiri dari 3 viewing level yaitu internal view,

conceptual view, dan user view.

b. Data Manipulation Language (DML)

DML terdiri dari perintah memperbaharui, mengubah, memanipulasi, dan

mengelompokkan data. Biasanya DML dapat dipergunakan di seluruh

program yang ada seperti misalnya COBOL, dan FORTRAN.

c. Data Query Language (DQL)

DQL adalah sebuah bahasa pemrograman yang memudahkan pengguna

untuk mendapatkan informasi dari database tanpa harus membutuhkan

program yang konvensional. Ms.SQL adalah salah satu bentuk dari DQL.

Database terkomputerisasi maupun DBMS bukanlah suatu prasyarat

pemecahan masalah, namun memberikan dasar komputerisasi dalam suatu sistem

informasi bagi para pemakai informasi tersebut. Oleh karena itu yang terpenting
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dalam pengambilan keputusan penggunaan DBMS adalah telah

mempertimbangkan keuntungan maupun kerugian penggunaan  DBMS itu

sendiri, yang terdiri dari :

a. Keuntungan

DBMS memungkinkan perusahaan atau pemakai individu untuk:

1. Mengurangi pengulangan data.

2. Idependensi data tercapai. Sebab setiap spesifikasi data telah tersimpan

pada masing-masing program aplikasi, sehingga perubahan tidak

mempengaruhi program dalam mengakses data.

3. Mengintegrasikan data dari beberapa file. Kaitan logis dan beberapa

bahasa aplikasi memudahkan pengguna dalam mengintegrasikan suatu

data.

4. Mengambil data dan informasi dengan sangat cepat. Kaitan logis, data

manipulation language (DML) dan query language memungkinkan proses

pemanggilan data atu informasi dalam hitungan detik.

5. Meningkatkan keamanan. Keamanan dapat ditingkatkan dengan adanya

password, directory pemakai,dan bahasa sandi (encryption).

b. Kerugiaan

Keputusan penggunaan DBMS mengikat pengguna untuk:

1. Memperoleh perangkat lunak (software) yang mahal.

2. Memperoleh konfigurasi perangkat keras (hardware) yang besar. Sebab

DBMS seringkali membutuhkan kapasistas memori penyimpanan yang

cukup besar.
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3. Memperkerjakan dan mempertahankan database administrator (DBA).

DBMS membutuhkan keahlian khusus dalam pengelolaannya, sehingga

umumnya dibutuhkan staf khusus yang memiliki keahlian itu. Orang yang

memiliki keahlian tersebut biasa disebut dengan database administrator

(DBA). DBA bertugas merawat, mengelola dan memodifikasi database.

2.5.4.Relational  DBMS (RDBMS)

Menurut Hoffer, Prescott & McFadden (2005) relational DBMS (RDBMS)

adalah suatu program yang mengontrol, mengatur, mengorganisasi, penyimpanan

dan pengambilan data pada suatu database yang mengacu pada model relasional

dalam pendefinisian pengambilan data dalam suatu database. McLeod and Schell

(2001) menjelaskan bahwa hubungan dalam relational database adalah bersifat

implisit yaitu ketika terdapat satu kolom umum di antara dua tabel, baris dari

kedua tabel dapat digabungkan ketika nilai data dari kolom umum di kedua tabel

adalah sama. Relational DBMS (RDBMS) memiliki beberapa kelebihan antara

lain:

a. Kemudahan dalam migrasi aplikasi database dengan sistem database.

b. Kecepatan akses sangat tinggi.

c. Kapasitas penyimpanan sangat tinggi, sebab yang menjadi batasan

adalah kapasitas perangkat keras (hardware) komputer  yang digunakan.

d. Sangat mendukung penggunaan structured query languange (SQL).

Menurut Gelinas et al. (2005), data di dalam RDBMS terdapat hubungan

secara logis antar tabel, sehingga masing-masing fakta ataupun tipe informasi

dikelompokkan pada tabel tersendiri yang berbeda-beda. RDBMS dapat
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memberikan  menggunakan lebih dari satu table yang dapat menghasilkan

informasi yang berbeda bagi para penggunanya (users) secara fleksibel. Menurut

Martina (2004) database relational mengolah data mentah dalam dunia nyata.

Untuk itu diperlukan sebuah proses yang disebut dengan normalisasi.

Normalisasi adalah reduksi bertahap yang dilakukan pada sekumpulan

table. Prosedur normalisasi bersifat reversible, artinya hasil dari normalisasi selalu

dapat dikembalikan ke keadaan awal. Reversibel sangat penting karena berarti

tidak ada informasi yang hilang. Database relational selalu menggunakan field

kunci untuk mendefinisikan relasi antar tabel. Semakin banyak tabel yang

dimiliki, semakin banyak relasi yang diperlukan untuk menghubungkan semua

tabel. Sebuah tabel tidak harus langsung berhubungan dengan setiap tabel lain,

tetapi setiap tabel dalam database terhubung antara satu sama lain (tidak ada tabel

yang berdiri sendiri). Jadi tabel dapat berhubungan dengan setiap tabel lain

dengan hubungan langsung atau tidak langsung.

Di dalam RDBMS terdapat beberapa komponen, antara lain:

a. Tabel yaitu tempat yang disediakan untuk menyimpan data.

b. Queries yaitu suatu alat yang digunakan untuk pengguna dan

programmer untuk mengakses data dari berbagai tabel.

c. Forms yaitu apa yang tampak dalam layar untuk mempresentasikan

data dalam tabel dan yang dikumpulkan melalui suatu queries dari satu

atau lebih tabel.
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d. Reports yaitu berupa daftar (list) data yang akan dicetak ataupun

kesimpulan data yang di-store ke tabel maupun yang dikumpulkan dari

satu tabel atau lebih.

Di dalam mendesain sebuah RDBMS memerlukan enam tahapan di dalam

prosesnya (Hall;2001). Tahapan tersebut antara lain:

a. Identifikasi entitas

1. Mendefinisikan entitas utama yang ada di organisasi.

2. Mendesain model data dan relasinya.

b. Membangun model data yang sesuai dengan entitas

1. Mempertimbangkan hubungan dengan entitas.

2. Membangun model yang sesuai dengan entity-relational diagram

(misalnya flowchart atau Data Flow Diagram).

c. Terdapat data yang dijadikan kunci utama (primary keys) dan atribut

di dalam model yang di desain.

1. Menentukan primary keys di dalam model data sebagai data yang

unik.

2. Menentukan atribut yang diperlukan.

d. Menormalisasikan model data dan menambahkan foreign keys.

1. Menyingkirkan data-data yang berulang.

2. Menentukan foreign keys guna menghubungkan dengan tabel yang

lainnya.
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e. Membentuk fisik database

1. Membuat fisik database.

2. Mendesain tabel yang diperlukan untuk mencatat data.

f. Mempersiapkan akses pengguna (user view)

1. Penormalisasian tabel harus dapat memfasilitasi seluruh user view.

2. Pendesainan user view memberikan batasan bagi pengguna untuk

dapat mengakses data yang tidak boleh diakses.

RDBMS masih memiliki kelemahan utama terutama  masih belum mampu

menggunakan aplikasi yang melibatkan gambar. Namun pemanfaatan relational

DBMS memiliki beberapa kelebihan antara lain:

a. Kemudahan dalam migrasi aplikasi database dengan sistem database

b. Kecepatan akses sangat tinggi

c. Kapasitas penyimpanan sangat tinggi, sebab yang menjadi batasan

adalah kapasitas perangkat keras (hardware) komputer  yang digunakan.

d. Sangat mendukung penggunaan structured query languange (SQL)

2.6. Pemodelan Sistem Informasi

Menurut Gelinas dan Sutton (2002) terdapat tiga pemodelan sistem

informasi yang bertujuan untuk menggambarkan aspek proses bisnis (sistem

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

diagram. Ketiga alat tersebut menggambarkan aspek proses sistem operasional

secara grafis yang bertujuan unttuk melihat peta dari sistem dan menganalisis
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semua aktivitas, input, dan output dan juga mempermudah dalam

pengkomunikasian sistem informasi.

2.6.1. System Flowcharts

System Flowcharts menggambarkan proses yang terjadi dalam sebuah

sistem secara fisik maupun yang dilakukan oleh komputer sehingga memberikan

gambaran yang lengkap dengan mempertimbangkan aspek fisik dan aspek logic

dari sebuah sistem. Simbolisasi System Flowcharts diklasifikasikan menjadi enam

komponen yaitu input, processing, output, data stores, connectors, dan

miscelanous. Berikut adalah simbol-simbol yang dipakai dalam System

Flowcharts:

Gambar 2.2 daftar simbol pada system flowcharts

    Inputs      processing               output  data stores  connectors

Document /
report

Manual
input

Punch
cards

Proses
komputer

Manual
process

Offline
process

display

General
purpose
input
output

tape

disk

paper

Start/stop
/external entity

On page
connector

Off page
connector

miscelanous

Logic flow

annotation
barang

Communication link
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2.6.2. Data Flow Diagram (DFD)

 Menurut Mc Leod (1995), Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu

gambaran praktis dari suatu  sistem yang menggunakan sejumlah bentuk simbol-

simbol untuk menggambarkan bagaimana data mengalir melalui suatu proses

yang saling berkaitan.

 DFD digunakan untuk menggambarkan sistem yang dikembangkan secara

logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir

(misalnya lewat telpon, surat) atau lingkungan fisik dimana data tersebut akan

disimpan (misalnya hard disk, tape, disket).

2.6.2.1. Diagram Konteks (Context Diagram)

 Diagram konteks merupakan aliran yang memodelkan hubungan antara

sistem dengan kesatuan luar sistem, yang direpresentasikan dengan lingkaran

tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Aliran dalam diagram konteks

memodelkan masukan ke sistem dan keluaran dari sistem. Aliran data hanya

digambarkan untuk mendeteksi kejadian dalam lingkungan sistem dan sistem

harus memberikan respon untuk menggambarkan transportasi  antara sistem dan

entitas luar.

2.6.2.2. Data Flow Diagram (DFD) level n

 DFD level n merupakan suatu diagram level rendah yang berfungsi

menjabarkan secara detail diagram konteks (diagram level tinggi) pada suatu

sistem. Huruf  n menggambarkan diagram arus data level tertentu dan proses

setiap lingkaran. Level tertinggi dalam DFD hanya mempunyai sebuah proses
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yang memodelkan seluruh sistem. Pemberian nomor pada setiap proses dalam

DFD berguna untuk memudahkan penurunan DFD pada level yang lebih rendah.

2.6.2.3. Simbol-simbol DFD

  Simbol- simbol yang digunakan di DFD yaitu :

1. External entity (kesatuan luar) atau boundary (batas sistem)

Kesatuan luar (external entity) merupakan kesatuan (entity) di lingkungan

luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang

berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima

output dari sistem. Simbol kesatuan luar berupa kotak sebagai berikut :

Gambar 2.3  Kesatuan Luar

2. Data flow (arus data)

Arus data (data flow) ini menunjukkan arus dari data yang dapat berupa

masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem dan diberi simbol

panah.

nama arus data

Gambar 2.4 Arus Data

Nama
entitas
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3. Process (proses)

Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin atau komputer

dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan

arus data yang akan keluar dari proses. Beberapa hal yang harus dihindari

dalam menggambarkan suatu proses adalah :

1. Proses yang memiliki masukan tetapi tidak memiliki keluaran

(black hole).

2. Proses yang menghasilkan keluaran tetapi tidak mendapatkan

masukan atau proses menghasilkan keluaran lengkap dengan data

terbatas (miracle).

3. Proses yang menghasilkan keluaran lengkap tetapi masukan tidak

cukup untuk diproses menjadi keluaran (grey hole).

Proses dinotasikan dalam bentuk lingkaran.

Gambar 2.5  Proses

4. Data store (simpanan data)

Simpanan data (data store) merupakan simpanan dari data yang dapat

berupa file, arsip, kotak tempat data, tabel acuan manual, dan agenda Data

store diberi simbol berupa garis sejajar.

nama file
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Gambar 2.6  Simpanan data

2.6.3. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual yang

menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas sebagai pembentuk sistem

(Leman, 1998). Pada dasarnya ada tiga macam simbol yang digunakan untuk

menggambarkan struktur dan hubungan antar entitas yaitu:

a. Entitas

Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat

dibedakan dari sesuatu yang lain. Idealnya entitas yang dilibatkan dalam

ERD adalah entitas kuat (strong entity) yaitu entitas yang kemunculannya

tidak tergantung dari entitas lain (dapat berdiri sendiri). Biasanya entitas

ini memiliki atribut yang berfungsi sebagai key. Entitas lemah

kemunculannya tergantung pada eksistensinya dalam relasi terhadap

entitas lain (strong entity). Entitas lemah biasanya tidak memiliki atribut

yang berfungsi sebagai key, yang benar-benar dapat menjamin keunikan

entitas didalamnya. Entitas kuat digambarkan menggunakan persegi

panjang, sedangkan entitas lemah digambarkan dengan persegi panjang

dengan sisi-sisinya ganda.
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        Entitas kuat                          Entitas lemah

Gambar 2.7 Entitas

b. Atribut

Atribut adalah elemen-elemen yang dimiliki entitas untuk

mendiskripsikan karakteristik entitas. Ada dua macam atribut, yaitu :

atribut sebagai key dan atribut sebagai deskripsi. Atribut sebagai key

berfungsi sebagai ciri khusus (unik) suatu entitas yang dapat membedakan

dengan entitas lain.Untuk atribut sebagai deskripsi adalah atribut-atribut

yang tidak menjadi anggota primary key. Letak atribut ditunjukkan pada

gambar 2.2.

Gambar 2.8  Atribut

c. Relasi (hubungan)

Relasi menunjukkan adanya hubungan antar entitas dalam sistem. Relasi

digambarkan dalam bentuk garis.

d. Kardinalitas

Atribut  Key

Atribut Deskripsi
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Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat

berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas yang

terjadi diantara dua himpunan entitas dapat berupa :

1. Satu ke satu (one to one), setiap entitas pada suatu himpunan

entitas berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan

entitas yang lain. Contohnya setiap ketua jurusan mengepalai satu

jurusan dan setiap jurusan dikepalai oleh satu ketua jurusan.

Gambar 2.9  Hubungan 1 ke 1

2. Satu  ke banyak (one to many), satu entitas berhubungan dengan

banyak entitas pada himpunan entitas yang lain. Contohnya setiap

jurusan mempunyai banyak kelas dan setiap kelas hanya

mempunyai satu jurusan.

Gambar 2.10 Hubungan 1 ke n

3. Banyak ke banyak (many to many), setiap entitas pada suatu

himpunan entitas dapat berhubungan dengan banyak pada

himpunan entitas yang lain dan juga sebaliknya. Contohnya satu

jurusan kelas
mempunyai

dipunyai

Ketua jurusan jurusan
mengepalai

dikepalai
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M a ha sisw a Kulia hD eta ilKulia h
memiliki

dim ili ki dimiliki

memi lik i

mahasiswa mengikuti banyak mata kuliah dan satu mata kuliah

diikuti banyak mahasiswa.

Gambar 2.11 Hubungan n ke n

Untuk hubungan banyak ke banyak (many to many) harus dibuat

entitas perantara karena tidak dapat dihubungkan secara langsung,

sehingga bentuk hubungannya digambarkan sebagai berikut:

      Gambar 2.12 Hubungan n ke n yang disertai entitas perantara

2.7.  Microsoft SQL Server 2000

SQL Server 2000 adalah mesin database client atau server yang berbeda

dengan database komputer tunggal tradisional yang memakai sistem pemakaian

file secara bersama-sama (misalnya dBase, Microsoft Visual Fox Pro, Visual

Basic 6.0). SQL Server 2000 memakai sejumlah proses server untuk

memanipulasi data, dan mengharuskan proses client untuk berhubungan dengan

proses server.

SQL Server 2000 memakai sebuah tipe database yang dinamakan database

relational. Database relational adalah database yang mengorganisasikan data

dalam bentuk tabel. Tabel dibentuk dengan mengelompokkan data yang

mempunyai subjek yang sama. Tabel berisi bari-beris dan kolom –kolom

informasi.  SQL Server 2000 memberikan bahasa dan antar muka yang baik untuk

mahasiswa kuliahmengikuti

diikuti
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pemprograman dan komunikasi pada server. Transact SQL adalah bahasa

pemrograman server yang merupakan superset dari ANSI-SQL. ANSI-SQL

mendefinisikan empat perintah dasar untuk memanipulasi data yaitu select, insert,

update, delete dan sejumlah perintah untuk mendefinisikan stuktur database

(Martina,2004).

Dalam SQL Server, database bukanlah sebuah file tetapi merupakan sebuah

konsep logis yang berisi sekumpulan objek-objek yang berhubungan. Misalnya

sebuah database berisi data struktur database, index, sekuritas, view, dan stored

procedure. Objek-objek dalam sebuah database (Martina,2004):

1. Tabel. Objek yang berisi tipe-tipe data dan data mentah

2. Kolom. Sebuah tabel berisi kolom-kolom untuk menampung data. Kolom

mempunyai sebuah tipe dan nama yang unik

3. Tipe data. Sebuah kolom mempunyai sebuah tipe data. Tipe data yang

dipilih adalah karakter, numerik, tanggal, bolean, dan lain-lain.

4. Stored Procedure. Merupakan perintah-perintah SQL yang membentuk

makro. Dengan menjalankan stored procedure berarti anda menjalankan

perintah-perintah SQL di dalam sebuah procedure.

5. Trigger. Trigger adalah stored procedure yang diaktifkan pada saat data

ditambahkan, diubah atau dihapus dari database. Trigger dipakai untuk

menjamin aturan integritas di dalam database. Misalnya, sebuah trigger

dapat menjamin bahwa setiap mahasiswa mempunyai NPM yang sesuai

dengan peraturan.
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6. Rule. Rule diberlakukan pada kolom sehingga data yang dimasukkan harus

sesuai dengan aturan.

7. Kunci utama (primary key). Kunci utama menjamin setiap baris data unik,

dapat dibedakan dari data yang lain.

8. Kunci tamu (foreign key). Kunci tamu adalah kolom-kolom yang mengacu

kunci utama atau konstrain unik pada tabel lain. Kunci utama dan kunci

tamu dipakai untuk menghubungkan sebuah tabel dengan tabel lain.

9. Konstrain. Konstrain adalah mekanisme integritas data yang berbasis server

dan diimplementasikan oleh sistem.

10. Default. Default dinyatakan pada field (kolom) sehingga jika kolom tersebut

tidak diisi data, maka diisi dengan nilai default.

11. View. View adalah query yang memakai beberapa tabel, dan disimpan di

dalam database. View dapat memilih beberapa kolom dari sebuah tabel atau

menghubungkan beberapa tabel. View dapat dipakai untuk menjaga

keamanan data.

12. Index. Index membantu mengorganisasi data sehingga query menjadi lebih

cepat.

2.7.1. Reliabilitas dan Konkurensi

Martina (2004) menyatakan bahwa SQL Server 2000 memakai konsep

transakai dan logging transaksi untuk menjamin konsistensi dan kemampuan

recover informasi yang disimpan di dalam database. Transaksi adalah unit kerja

terkecil yang dapat berupa sebuah operasi INSERT atau UPDATE tunggal, atau

berupa sekumpulan operasi yang ada di dalam pernyataan BEGIN dan COMMIT
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TRANSACTION. Jika transaksi berisi beberapa operasi, transaksi haruslah selesai

semua atau batal semua. Misalnya dalam sebuah transaksi yang terdiri atas lima

operasi, dua transaksi pertama berhasil dikerjakan tetapi transaksi ketiga gagal,

maka kedua transaksi pertama yang sudah selesai harus dibatalkan.

SQL Server menjamin setiap unit kerja bersifat konsisten. Hal ini

dilakukan dengan cara menulis data sebelum dan sesudah transaksi pada sebuah

log transaksi. Log tersebut dapat dipakai untuk me-restore database ke keadaan

konsisten jika sebuah aplikasi melakukan proses rollback (membatalkan operasi

yang sudah dikerjakan karena transaksi gagal) atau aplikasi akan merecover data

karena kegagalan sistem. SQL Server mendukung Microsoft Distributed

Transaction Coordinator (MS DTC) sehingga integrasi transaksi dapat

diaplikasikan pada operasi terdistribusi yang mempengaruhi beberapa instalasi

SQL Server dengan memakai cara commit dua fasa.

Pengontrolan konkurensi pada SQL Server diperbarui dengan

mengimplementasikan konsep locking dinamis. Konsep ini menganalisis strategi

locking untuk setiap transaksi. SQL Server memakai beberapa tipe locking untuk

dipakai pada sebuah record atau sekumpulan record atau sebuah tabel. Dengan

locking dinamis, SQL server dapat memilih tipe locking yang dipakai berdasarkan

operasi yang terlibat. Misalnya sebuah transaksi yang dilakukan oleh apliaksi

untuk memasukkan data order akan memakai locking per record untuk

menambahkan sebuah record baru pada tabel. Lock per record menyebabkan

locking data dengan ukuran terkecil dan memperkecil kemungkinan user lain

gagal mengakses data (disebut collision). Dalam lingkungan multiuser, collision
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diusahakan seminim mungkin karena collision mengakibatkan kegagalan

pengaksesan.

2.7.2. Teknologi Backup

SQL Server mendukung backup secara online. File-file data yang dipakai

pada aplikasi database dibuka secara eksklusif oleh proses server. Oleh sebab itu

melakukan backup pada file secara individu tidak memungkinkan, kecuali server

diberhentikan dulu. Backup server database melibatkan sejumlah proses backup di

dalam server database. Backup database dapat dilakukan meskipun ada transaksi

yang aktif. Jika sebuah database direstore dari sebuah backup, data dan kedaan

akan sama dengan pada saat proses backup dimulai. Setelah operasi restore

selesai, database akan menjalani proses recovery. Transaksi aktif yang dicommit

pada log transaksi tetapi datanya belum disimpan akan dikerjakan, dan transaksi

yang belum dicommit dan sedang dijalankan pada saat awal backup akan di-

rollback. Proses ini akan menjamin database konsisten.

SQL Server mempunyai tiga strategi backup:

• Backup seluruh database. Cara ini mem-backup seluruh database dan

cocok untuk database kecil sehingga proses restore tidak rumit.

• Backup database secara bertahap. Cara ini mengombinasikan backup

seluruh database dengan backup reguler dari log transaksi. Cara ini cocok

untuk lingkungan produksi yang proses backup harus dilakukan setiap

interval waktu tertentu. Backup keseluruhan dapat dilakukan pada saat

kosong, sedangkan backup log transaksi dapat dilakukan lebih sering pada
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saat jam sibuk. Restore database pada cara ini meliputi pemanggilan

backup seluruh database dilajutkan dengan pemanggilan backup log

transaksi. Cara backup ini sangat fleksibel, tetapi menigkatkan

kompleksitas. Pengelolaan backup secara bertahap dapat membingungkan

dan memerlukan waktu cukup banyak.

• Backup database secara selektif. Cara ini dapat dilakukan setelah backup

keseluruhan dan berisi informasi mengenai tabel dan index yang telah

berubah sejak backup terakhir. Cara ini lebih sederhana dan lebih cepat

dari backup keseluruhan. Proses restore dari backup ini terdiri atas dua

proses. Pertama, backup database keseluruhan direstore. Kedua, merestore

backup selektif.

2.7.3. Alokasi Disk Otomatis

SQL Server menyimpan tabel dan index di dalam file database. Informasi

log transaksi yang dipakai untuk proses recover disimpan di file log yang terpisah.

File-file tersebut dapat berkembang secara otomatis jika data bertambah, dan

mengecil jika data berkurang. Alokasi disk otomatis mengurangi waktu untuk

pemeliharaan database. SQL Server mempunyai kemampuan untuk

mengalokasikan tempat penyimpanan secara manual pada saat diperlukan.

2.7.4. Optimasi Query

SQL Server database merupakan server database yang ‘cerdk’. SQL

Server mempunyai fungsi utama untuk memproses query dan transaksi database

yang diberikan oleh aplikasi client dengan performansi yang baik. Aplikasi hanya

perlu memberikan selkumpulan perintah SQL, tanpa peduli akan implementasi
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fisik dari tabel. SQL Server akan menentukan cara yang paling baik dan efisien

untuk memproses perintah-perintah tersebut dengan sebuah teknik yang

dinamakan Cost-Based Query Optimization.

Untuk menghasilkan rencana eksekusi yang secara teliti menunjukkan

jumlah dan distribusi data dalam database, SQL Server memakai statistik

distribusi. Statistik distribusi adalah sejenis histogram yang menggambarkan

distribusi data pada sebuah index dan kolom. Pada SQL Server versi sebelumnya

statistik distribusi ini memerlukan pemeliharaan rutin.

Dalam SQL Server 2000, pemeliharaan statistik distribusi bersifat

otomatis. SQL Server secara otomatis mendeteksi adalah statistik distribusi yang

telah kadaluarsa dan mengaktifkan sebuah proses background untuk

mengumpulkan statistik baru. Dengan mamakai teknik sampel statistik (bukan

membaca semua data), SQL Server membut statistik yang teliti dengan waktu

yang cepat. Hal ini juga mengurangi biaya pemeliharaan.

SQL Server memberikan beberapa mekanisme pemakaian ulang rencana

query dan juga memakainya secara bersama-sama diantara beberapa user.

2.7.5. Integritas Data

SQL Server dapat menjaga integritas data sehingga konsistensi dan

pengontrolan terpusat dapat dijaga oleh server database, bukan oleh program

aplikasi client. Jika aplikasi client yang melakukan pengecekan integritas,

konsistensi sulit terjamin karena setiap aplikasi client dapat berbeda.
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Dalam hal sekuritas, SQL Server mempunyai kemampuan untuk menagani

konstrain pada objek database dan fungsi-fungsi administratif dan dikerjakan oleh

mesin database bukan oleh program aplikasi. Dengan penanganan sekuritas oleh

database, Anda dapat yakin bahwa sekuritas tetap terjaga meskipun beberapa

aplikasi client yang memakai sebuah database bersama-sama. Model client/server

ini akan memberikan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan model dalam

sistem database yang dipakai secara bersama-sama pada jaringan.

SQL Server memakai perintah-perintah ANSI standar yaitu GRANT dan

REVOKE untuk mengontrol pengaksesan pada tabel dan stored procedure pada

database. Misalnya seorang administrator dapat memakai perintah GRANT untuk

mengizinkan sekumpulan user menjalankan perintah SELECT pada sebuah tabel,

tetapi mereka tidak dapat mengubah atau menghapus data.

SQL Server juga memberikan konsep role sekuritas. Dengan sebuah role,

sebuah desainer aplikasi atau administrator database dapat menangani sekumpulan

hak yang dapat berhubungan dengan user dan group dari windows, atau account

user standar SQL Server. Administrator dan disainer aplikasi dapat

mendefinisikan aturan untuk mengontrol pengaksesan objek database dalam

aplikasinya. Aturan-aturan yang didefinisikan tersebut dapat berhubungan dengan

user dan group tertentu pada saat proses instal.
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2.8 Microsoft Visual Basic 6.0

2.8.1 Pengertian Visual Basic

Menurut Supriyono (2008) Visual Basic adalah bahasa pemrograman

tingkat tinggi yang merupakan pengembangan dari bahasa BASIC versi DOS.

Menurut Senn (1990) dan Supriyono (2008) bahasa BASIC (Beginners

Allpurpose Symbolic Instruction Code) yang dikembangkan pada tahun 1964 di

Dartmouth College (didanai oleh National Science Foundation) merupakan

bahasa pemrograman yang mudah untuk dipelajari. Lebih jauh Supriyono (2008)

mengatakan  bahwa Visual Basic memiliki bahasa yang mirip dengan penggunaan

bahasa sehari-hari. Visual Basic berbeda dengan bahasa BASIC karena bahasa

BASIC masih berorientasi pada text dan program dieksekusi secara berurutan,

untuk itu bahas BASIC disebut sebagai interpreter. Sedangkan dalam Visual

Basic  program mempunyai kode tersendiri dan dapat dieksekusi sendiri pada saat

bersamaan yang dapat digabungkan menjadi satu. Menurut O’Brien (2004) Visual

Basic merupakan pemrograman berorientasi objek (Object Oriented

Programming) yang saat ini menjadi salah satu favorit untuk pemrograman

berorientasi objek bagi pengembang software selain C++ dan Java.

Supardi (2005) menjelaskan pengertian dari Object Oriented

Programming (OOP) sebagai cara berpikir atau pandangan baru untuk

membuat/memodifikasi sistem atau program. Lebih lanjut Supardi (2005)

mengatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan pada perancangan program

berorientasi  objek  adalah untuk menentukan objek dan mengklasifikasikan objek

dengan tepat itu dalam kelas-kelasnya.
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2.8.2. Tinjauan Tentang Visual Basic 6.0

Secara komersial telah banyak software yang mendukung pemrograman

Object Oriented Programming seperti Visual Basic, Visual FoxPro, Borland

Delphi, C++, Builder, Java, dan lain-lain. Untuk pembahasan dan pengembangan

software DBMS yang peneliti lakukan, peneliti menggunakan Visual Basic 6.0

sebagai Object Oriented Programming (OOP) karena dapat mendukung

penggunaan program client/server.

2.8.3. Utilitas Visual Basic 6.0

Ramadhan (2004) menjelaskan bahwa ada beberapa utilitas Visual Basic

6.0, antara lain:

a. Tittle Bar, yaitu bar yang menunjukkan nama project. Project adalah

program aplikasi yang sedang dibuat.

b. Menu Bar, yaitu berisi menu-menu utama yang dimiliki Visual Basic.

Menu-menu tersebut antara lain menu File, Edit, View, Project, Run, dan

lain-lain.

c. Main Toolbar, yaitu toolbar utama yang berisi ikon-ikon yang dapat diklik

untuk melakukan suatu perintah khusus secara cepat.

d. Form, yaitu tempat yang digunakan untuk merancang aplikasi yang sedang

dibuat. Form dapat diibaratkan ‘kanvas’ untuk ‘melukis’ user interface.

e. Project Explorer Window, yaitu jendela untuk menampilkan project-

project, form-form atau modul-modul yang terlibat dalam proses

pembuatan aplikasi.
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f. Properties Window, yaitu jendela untuk menampilkan dan mengubah

properti-properti yang dimiliki sebuah objek. Ada dua pilihan tampilan,

yaitu Alphabetic (urut berdasarkan abjad) dan Categorized (urut

berdasarkan kelompok).

g. Toolbox, yang terdiri atas beberapa class objek yang dapat digunakan

dalam proses pembuatan aplikasi.

h. Code Window, yaitu jendela yang digunakan untuk menampilkan atau

mengetikkan kode program. Setiap Form dalam Visual Basic memiliki

satu buah Code Window sendiri.

i. Form Layout Window, yaitu jendela yang menunjukkan posisi relatif form

terhadap layar monitor.

2.8.4. Kontrol Grafik Visual Basic 6.0

Supriyono (2008) menjelaskan bahwa ada beberapa kontrol-kontrol grafik

dalam  Visual Basic 6.0 antara lain : (1) Label, (2) Text Box, (3) Command

Button, (4) List Box,   (5) Combo  Box,   (6) Check Box,   (7) Option Button,   (8)

Frame, (9) Picture Box.
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BAB III

METODE  PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode

penelitian deskriptif. Adapun pengertian penelitian deskriptif adalah penelitian

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau

lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan

variabel lain (Sugiyono, 2001). Penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

(Nasir,1999)

Adapun jenis penelitian deskriptif yang digunakan adalah penelitian studi

kasus. Maxfield dalam Nasir (1999) memberikan pengertian penelitian studi kasur

yaitu penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari

keseluruhan  personalitas. Tujuan penelitian studi kasus adalah untuk memberikan

gambaran secara terperinci atau mendetail tentang latar belakang sifat-sifat serta

karakter-karakter yang khas maupun status dari individu yang kemudian dari sifat-

sifat itu akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah bagian penggajian dan bagian-bagian lain yang

terkait dengan sistem informasi akuntansi penggajian di Rumah Rumah Sakit
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”YASMIN” Banyuwangi. Rumah sakit ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena

manajemen rumah sakit ingin menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis

komputer yang terintregrasi dan memiliki pengendalian internal  yang baik. Selain

itu manajemen rumah sakit juga menginginkan laporan manajerial yang selama ini

masih belum dapat dihasilkan dari sistem informasi akuntansi penggajian karena

penggunaan MS excel sebagai satu-satunya alat dalam penghitungan dan

penyimpanan gaji karyawannya.

3.3. Fokus Penelitian

Saat ini sistem penggajian yang digunakan rumah sakit “YASMIN”

termasuk baru dan masih menggunakan sistem manual dalam penghitungan gaji

karyawannya. Oleh sebab itu penelitian ini difokuskan dalam pembuatan dan

pengelolaan database penggajian yang terintregrasi dengan siklus-siklus lainnya

dalam rumah sakit (Database Management System / DBMS). Selain itu penelitian ini

dibatasi pada siklus penggajian yang pembayarannya bersifat bulanan, karena

komponen-komponen gaji seperti bonus, insentif, dan tunjangan dihitung

berdasarkan kinerja karyawan secara bulanan.

3.4. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbanagan dalam

penentuan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data primer. Data Primer merupakan data penelitian yang

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara). Data-data
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primer diperoleh melalui wawancara antara peneliti dengan bagian-bagian yang

terkait dengan sistem informasi akuntansi penggajian. Data-data primer dalam

penelitian ini berupa :

a. Sejarah Rumah Sakit

b. Stuktur Organisasi Rumah Sakit

c. Sistem informasi akuntansi penggajian

d. Sistem pengendalian internal untuk Sistem informasi akuntansi penggajian

e. Bagian-bagian yang terkait dengan sistem informasi akuntansi penggajian.

f. Data-data pendukung lainnya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dan standar untuk

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan

data yang digunakan adalah :

1. Studi Lapangan (Field Study)

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari

obyek yang akan diteliti guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dan

gambaran permasalahan yang sesungguhnya terjadi di dalam perusahaan.

Terdapat tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang terdiri

dari :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei

yang menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian. Dalam
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hal ini, wawancara dilakukan peneliti dengan bagian pemberdayaan,

bagian keuangan  serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan sistem

informasi akuntansi penggajian rumah sakit ”YASMIN”..

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara

mencatat dokumen-dokumen yang diperoleh dari perusahaan. Dalam

hal ini, peneliti mengumpulkan data-data Rumah Sakit ”YASMIN”

yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi penggajian yang

berupa catatan, laporan, formulir, dan sebagainya.

3. Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek (orang),

objek (benda), atau kejadian sistematis tanpa adanya pertanyaan atau

komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

3.6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Adapun

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

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan, menggolongkan dan meringkas

data yang diperoleh terkait dengan sistem informasi akuntansi penggajian

di Rumah Sakit ”YASMIN” Banyuwangi. Hal tersebut dilakukan melalui

dokumentasi dan wawancara.

2. Tahap analisis sistem informasi akuntansi penggajian rumah sakit, yaitu:
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a) Mengamati bagian-bagian (fungsi-fungsi) apa saja yang terkait

dengan sistem informasi akuntansi penggajian beserta tugas

masing-masing bagian.

b) Mengamati dan mencatat sistem informasi akuntansi penggajian

Rumah Sakit ”YASMIN” Banyuwangi.

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

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

sistem informasi akuntansi penggajian.

d) Menganalisiss informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi

akuntansi penggajian, apakah sudah sesuai dengan keinginan dan

kebutuhan pihak manajemen Rumah Sakit.

e) Menganalisiss laporan yang dihasilkan dalam sistem informasi

akuntansi penggajian.

f) Mengetahui pemanfaatan informasi akuntansi pengajian oleh pihak

manajemen atas informasi yang diperoleh dan dihasilkan.

3. Tahap analisis pengendalian internal sistem informasi akuntansi

penggajian

a) Menganalisis pengendalian internal untuk bagian-bagian yang

mempunyai fungsi yang vital dalam sistem informasi akuntansi

penggajian.

b) Menganalisis kecukupan dan kelengkapan kegiatan dokumentasi

serta mengamati pendistribusian dokumen (formulir, laporan, dan

catatan) dalam sistem informasi akuntansi penggajian.
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c) Menganalisis penomoran dokumen-dokumen terkait (nomor

tercetak pada dokumen), dengan melihat isi formulir dan laporan

yang digunakan Rumah Sakit.

d) Mengamati dokumentasi kebijakan manajemen, apakah sudah

dicatat secara jelas, dan lengkap.

e) Mengamati proses validasi dan otorisasi formulir-formulir

penggajian, beserta bagian-bagian yang mempunyai wewenang

atas hal tersebut.

f) Mengamati kecukupan formulir-formulir yang digunakan, apakah

sudah menggunakan rangkap ganda beserta pengarsipannya.

g) Menganalisis pemisahan tanggung jawab yang terkait dalam sistem

informasi akuntansi penggajian, dengan melihat stuktur organisasi

dan tugas masing-masing bagian.

4. Tahap desain sistem informasi akuntansi penggajian

a) Menelaah struktur organisasi dan tugas masing-masing bagian

dalam Rumah Sakit.

b) Membuat flowchart untuk semua prosedur pada sistem informasi

akuntansi penggajian.

Flowchart dibuat meliputi prosedur operasional yang sekarang

diterapkan maupun prosedur operasional hasil evaluasi yang

merupakan hasil dari analisis atas sistem informasi akuntansi

penggajian.
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c) Membuat Data Flow Diagram (DFD)

Dari flowchart yang telah dibuat kemudian diterjemahkan dalam

DFD yang menggambarkan eksternal entity apa saja yang terlibat,

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

tempat penyimpanan data (data store) dalam sistem informasi

akuntansi penggajian. DFD yang dibuat bukan berbasis proses fisik

melainkan berbasis logic yang menggambarkan aturan bisnis yang

dijadikan pedoman dalam perancangan software terutama pada

proses-proses yang terjadi dalam software.

d) Membuat entity relationship diagram (ERD)

Entity yang termuat dalam ERD bersumber dari data store yang

termuat dalam DFD yang kemudian pada tahap ini setiap entity

didefinisikan berbagai attribute untuk masing-masing entity beserta

tipe data, length, dan relasi antar entity.

e) Membuat database

Pembuatan database berdasar pada ERD yang merupakan model

konseptual dari database yang dirancang.

f) Mendesain tampilan (interface application).

Pendesainan tampilan (interface application) berdasarkan pada

database yang telah dirancang. Selain itu pembuatan interface

(tampilan) ini harus dikaitkan dengan flowchart dan DFD yang

telah dibuat sebelumnya.
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g) Mengkompilasi semua komponen tampilan (interface) menjadi

sebuah aplikasi independen yang siap untuk diinstal dan dapat

digunakan untuk dalam mendukung sistem informasi akuntansi

penggajian rumah sakit
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Rumah Sakit “YASMIN”

4.1.1 Sejarah dan Latar Belakang Rumah Sakit “YASMIN”

Rumah Sakit “YASMIN” adalah sebuah rumah sakit yang terletak di pusat

kota Banyuwangi tepatnya di Jl. Letkol Istiqlah 82-84  Banyuwangi. Rumah Sakit

“YASMIN” telah berdiri sejak tahun 1986 yang pada awal pendiriannya bernama

Klinik Yasmin yang hanya memiliki 9 tempat tidur. Perkembangan klinik Yasmin

sendiri selama beberapa tahun cenderung tidak mengalami kemajuan. Pada tahun

2000 (dalam usia 14 tahun) Klinik Yasmin menambah jumlah tempat tidur

menjadi 25 buah dan berubah status menjadi rumah sakit Khusus. Tingkat hunian

Rumah Sakit “YASMIN”  dari tahun ke tahun ke tahun sangat rendah.

Melihat tingkat hunian yang masih rendah rendah pihak manajemen

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

sakit memformulasikan strategi dan taktik pemasaran yang kemudian

diimplementasikan sejak tahun 2004. Implementasi dan strategi pemasaran

menunjukkan hasil yang baik, terbukti dengan meningkatnya angka hunian (BOR)

dari rerata 36,25% ditahun 2003 menjadi 78,98% pada tahun 2008. Namun

ternyata masih ada permasalahan dalam implementasi tersebut, yaitu terkait

people dan marketing mix.

Rumah Sakit “YASMIN” menilai bahwa differensiasi yang harus diangkat

pada aspek people adalah keramahan dalam pelayanan. Untuk itulah maka dibuat
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sistem imbalan atau gaji dan hukuman yang kondusif menumbuhkan nilai “beda”

yang didasarkan pada keramahan dalam pelayanan. Jika dibuat pembagian

segmen terhadap aspek people (orang-orang yang terlibat dalam proses produksi

di rumah sakit) maka secara umum ada dua kelompok, yaitu :

1. Karyawan rumah sakit, yaitu kelompok orang yang terikat perjanjian kontrak

kerja sebagai karyawan rumah sakit, baik sebagai karyawan tetap maupun

sebagai karyawan kontrak.

2. Non karyawan rumah sakit, yaitu kelompok orang yang terikat perjanjian

kontrak kerja (atau bahkan tidak memiliki kontrak kerja?) sebagai tenaga

paruh waktu, termasuk dalam kelompok ini adalah dokter spesialis ”tamu”,

perawat anastesi, dan perawat instrumen kamar operasi.

Dari dua kelompok tersebut yang dapat dikelola lebih optimal oleh Rumah Sakit

“YASMIN” adalah kelompok karyawan rumah sakit. Untuk itulah maka mulai

akhir tahun 2007, diberlakukan sistem remunerasi yaitu sebuah sistem yang

mengakomodasi dan menitikberatkan diferensiasi (keramahan) dalam penilaian

performance (kinerja) karyawan.

  Untuk mencapai tujuan tersebut maka rumah sakit “YASMIN” memiliki visi

dan misi. Visi Rumah Sakit “YASMIN” yaitu  menjadi Rumah Sakit  yang

memiliki  mutu  layanan kesehatan yang prima, rasa peduli yang tinggi, asri,

dan islami. Dalam mewujudkan visinya Rumah Sakit Yasmin memakai motto

“KAMI LEBIH PEDULI”. Dalam bekerja Rumah Sakit Yasmin membiasakan

budaya jujur, ramah, cepat, cakap, tanggap, dan ikhlas.
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4.1.2 Fasilitas dan Layanan Rumah Sakit “YASMIN”

Dalam operasinya Rumah Sakit “YASMIN” memiliki beberapa fasilitas

dan layanan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu :

a. Layanan Medis. Layanan ini antara lain :

1. Poli Umum

2. Poli Anak

3. Poli Bedah

4. Poli Bedah Tulang

5. Poli Gigi

6. Poli Jantung

7. Poli Kandungan & Kebidanan

8. Poli Kulit & Kelamin

9. Poli Mata

10. Poli Paru

11. Poli Penyakit Dalam

12. Poli Saraf

13. Poli THT

b. Layanan Penunjang Medis. Layanan ini antara lain :

1. Layanan Apotek

2. Layanan Rawat Inap, Perinatal & Kamar Bayi

3. Layanan Gizi & Nutrisi

4. Layanan Kamar Operasi

5. Layanan Laboratorium
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6. Layanan Radiologi

7. Layanan UGD

8. Layanan Garden Café

9. Layanan Laundry

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

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

yaitu:

1. Layanan Garden Café

2. Taman dan hiburan

4.1.3 Struktur Organisasi Rumah Sakit “YASMIN”

Struktur organisasi merupakan salah satu dasar dalam penentuan tujuan

dan desain dari sistem informasi akuntansi. Struktur organisasi rumah sakit

“YASMIN” dibagi menjadi 2 aktivitas, yaitu medis dan non-medis. Aktivitas

medis merupakan aktivitas utama rumah sakit dalam memberikan layanan kepada

pihak luar dalam hal ini pasien. Sedangkan aktivitas non-medis merupakan

seluruh aktivitas rumah sakit selain aktivitas medis, seperti: administrasi,

akuntansi, dan penggajian. Aktivitas medis dipimpin oleh direktur medis dan

aktivitas non-medis dipimpin oleh direktur umum. Kedua direktur tersebut

langsung dibawah koordinasi direktur utama sebagai pimpinan utama dalam

rumah sakit. Berikut bentuk struktur organisasi rumah sakit “YASMIN”:
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Gambar 4.1     Struktur Organisasi Rumah Sakit “YASMIN”
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Berikut gambaran tugas dan wewenang pada masing-masing bagian dalam rumah

sakit “YASMIN”:

a. Direktur Utama

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Yayasan.

2. Bersama Direktur Umum dan Direktur Medis memimpin dan

mengkoordinasi operasional perusahaan.

3. Melakukan investasi sebagai usaha pengembangan perusahaan.

4. Menerima dan bertanggung jawab atas laporan hasil kegiatan usaha

setiap bulan dari masing-masing divisi sebagai dasar pengambilan

keputusan dan menentukan perencanaan jangka panjang.

5. Memutuskan dan bertanggung  atas segala kebijakan yang berlaku di

perusahaan.

b. Direktur Medis

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

2. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional divisi medis.

3. Mengevaluasi kinerja operasional divisi medis.

4. Menyusun perencanaan operasional divisi medis.

5. Bertanggung jawab terhadap tindakan perawatan atas pasien.

c. Direktur Umum

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama.



85

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

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

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

5. Bertanggung jawab terhadap tindakan non-medis Rumah Sakit.

d. Komite Medis & Komite Keperawatan

Tugas dan Wewenang:

1. Membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medis dan

memantau pelaksanaannya.

2. Melaksanakan pembinaan etika profesi.

3. Mengatur kewenangan profesi anggota, staf medis fungsional.

4. Mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta

kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan medis.

5. Memimpin dan mengkoordinasi operasional perusahaan.

e. Konsultan

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

2. Membantu direktur utama berkaitan dengan penerapan segala kebijakan

perusahaan terutama kebijakan keuangan dan sistem informasi.

3. Memantau adanya penyimpangan atas kebijakan perusahaan.

f. Manajer Departemen Medis & Keperawatan

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Direktur Medis.
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2. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional departemen medis &

keperawatan.

3. Mengevaluasi kinerja operasional departemen medis & keperawatan.

4. Menyusun perencanaan operasional departemen medis & keperawatan.

g. Unit Medis

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Medis & Keperawatan.

2. Memberikan pelayanan medis  terhadap pasien.

3. Input jenis tindakan pelayanan perawatan pasien.

4. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

h. Unit Rawat Jalan & Rekam Medis

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Medis & Keperawatan.

2. Memberikan pelayanan medis  terhadap pasien.

3. Input informasi pelayanan medis untuk pasien.

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

dibebankan pada resep.

5. Membuat laporan rekam medis pasien.

6. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

i. Unit UGD-Kamar Operasi & Ambulance

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Medis & Keperawatan.
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2. Memberikan pelayanan medis  terhadap pasien (sesuai dengan kategori

untuk UGD).

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

dibebankan pada resep.

4. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

j. Unit Rawat Inap-Perin & Kamar Bersalin

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Medis & Keperawatan.

2. Bertanggung jawab atas pasien rawat inap.

3. Memberikan pelayanan medis kepada pasien.

4. Membuat laporan rekam medis setiap pasien rawat inap.

5. Input jenis tindakan pelayanan perawatan pasien.

6. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

k. Manajer Departemen Penunjang Medis

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Direktur Medis.

2. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional departemen penunjang

medis.

3. Mengevaluasi kinerja operasional departemen penunjang medis.

4. Menyusun perencanaan operasional departemen penunjang medis.

l. Unit Laboratorium

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Penunjang Medis.
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2. Memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium kepada pasien rawat

inap dan rawat jalan medis.

3. Input informasi pelayanan pemeriksaan medis untuk pasien disertakan

hasil pemeriksaanya.

4. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

m. Unit Radiologi

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Penunjang Medis.

2. Memberikan pelayanan pemeriksaan radiologi kepada pasien rawat inap

dan rawat jalan medis.

3. Input informasi pelayanan pemeriksaan medis untuk pasien disertakan

hasil pemeriksaannya.

4. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

n. Unit Gizi & Nutrisi

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Penunjang Medis.

2. Memberikan pelayanan pemeriksaan gizi & nutrisi kepada pasien rawat

inap dan rawat jalan medis.

3. Input informasi pelayanan pemeriksaan medis untuk pasien disertakan

hasil pemeriksaanya.

4. Bertanggung jawab terhadap bagian analisis gizi berkaitan dengan

pemenuhan gizi untuk pasien.

5. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.
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o. Unit Logistik Medis

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Penunjang Medis.

2. Bertanggung jawab atas penerimaan dan mutasi persediaan barang habis

pakai medis, dan membuat laporan penerimaan dan pemakaian barang.

3. Bertanggung jawab atas persediaan linen untuk pemakaian pasien dan

rumah sakit.

4. Melakukan pengawasan terhadap persediaan barang habis pakai medis.

5. Mengajukan permintaan pembeliaan untuk persediaan pada titik order

kembali.

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

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

8. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

p. Unit Apotek

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Penunjang Medis.

2. Bertanggungjawab atas pelayanan penjualan farmasi untuk umum,

pasien rawat inap dan rawat jalan.

3. Memberikan informasi yang berkaitan dengan operasional dalam unit

apotek.

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

5. Mengawasi persediaan tidak sampai expired date.

6. Meminta adanya pembelian persediaan.
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7. Melaporkan jumlah penjualan tiap pergantian shift kepada Kasir dan Kas

kecil.

8. Bertanggung jawab atas kas kecilnya (untuk uang pengembalian

penjualan).

9. Setiap adanya pemasukan dan pengeluaran persediaan dicatat dalam

kartu barang.

10. Menginput data pemasukan dan pengeluaran persediaan.

11. Melakukan stock opname persediaan dengan TPS untuk mencocokkan

jumlah persediaan dengan fisik.

12. Menginspeksi penerimaan pembelian farmasi.

13. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

q. Unit Laundry

  Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Penunjang Medis.

2. Bertanggungjawab atas pelayanan laundry untuk umum, pasien rawat

inap dan rawat jalan.

3. Memberikan informasi yang berkaitan dengan operasional dalam unit

laundry.

4. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

r. Manajer Departemen Keuangan-Administrasi-Akuntansi

  Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Direktur Umum.

2. Melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan.
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3. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional departemen keuangan-

administrasi-akuntansi.

4. Mengatur kebijakan strategi yang berkaitan dengan keuangan untuk

jangka panjang (investasi) dan jangka pendek perusahaan.

5. Menganalisis laporan keuangan perusahaan.

6. Merumuskan dan menyusun anggaran keuangan perusahaan.

7. Melakukan otorisasi atas seluruh transaksi keuangan.

8. Melakukan penilaian atas anggaran dan realisasi setiap periode tahun

berjalan.

s. Unit Pajak & Akuntan

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Keuangan-

Administrasi-Akuntansi.

2. Melakukan penjurnalan transaksi keuangan perusahaan.

3. Melakukan posting buku besar.

4. Membuat laporan keuangan perusahaan meliputi Neraca, laporan

laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas

laporan keuangan, serta laporan manajemen.

5. Melakukan koordinasi dengan masing-masing unit untuk melakukan

stock opname terhadap persediaan dan aktiva tetap perusahaan dengan

pihak-pihak yang terkait.

6. Melakukan perhitungan pajak yang menjadi beban perusahaan baik

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

perusahaan pada Kantor Pajak.

7. Melakukan verifikasi transaksi keuangan perusahaan.

8. Melakukan verifikasi terhadap input penerimaan, pengeluaran dan

pemakaian persediaan yang dijual dan persediaan habis pakai.

9. Membuat laporan rekonsiliasi bank.

10. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

t. Unit Administrasi, Umum & Keuangan

Tugas dan Wewenang :

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Keuangan-

Administrasi-Akuntansi.

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

rekam medis, resume medis dan sebagainya.

3. Melakukan pencatatan hari kerja karyawan.

4. Membuat daftar gaji.

5. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

u. Unit Sistem Informasi Akuntansi

Tugas dan Wewenang :

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Keuangan-

Administrasi-Akuntansi.

2. Bertanggung atas terselenggaranya pelaksanaan komputerisasi sistem

akuntansi.

3. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.
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v. Kas Besar

Tugas dan Wewenang :

4. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Keuangan-

Administrasi-Akuntansi.

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

6. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

w. Manajer Departemen Marketing-Hospitaltainment & Edukasi

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Direktur Umum.

2. Melakukan pengembangan pelayanan medis maupun usaha penunjang

medis.

3. Melakukan pemasaran atas usaha perusahaan untuk meningkatkan

pendapatan perusahaan, dengan media promosi baik melalui media

elektronika, media cetak maupun media lainnya.

x. Unit Pemasaran – Customer Service - Front Office & Office Boy

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Marketing-

Hospitaltainment & Edukasi.

2. Melakukan pemasaran atas usaha perusahaan untuk meningkatkan

pendapatan perusahaan, dengan media promosi baik melalui media

elektronika, media cetak maupun media lainnya.

3. Memberikan informasi yang berkaitan dengan operasional Rumah Sakit.

4. Bertanggungjawab atas layanan Office Boy.
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5. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

y. Unit Humas & Legal

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Marketing-

Hospitaltainment & Edukasi.

2. Bertanggungjawab atas layanan Humas dan Hukum Rumah Sakit.

3. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

z. Unit Edukasi & Teknologi Informasi

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Marketing-

Hospitaltainment & Edukasi.

2. Bertanggungjawab atas layanan Edukasi Rumah Sakit.

3. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

aa. Unit Café, Taman & Hiburan

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Marketing-

Hospitaltainment & Edukasi.

2. Bertanggungjawab atas layanan Café, Taman dan Hiburan.

3. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

bb. Manajer Departemen Human Capital

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Direktur Umum.
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2. Bertanggung jawab kepada direktur berkaitan dengan sumber daya

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

dengan keindahan, keamanan, kebersihan di lingkungan Rumah Sakit.

cc. Unit Pemberdayaan

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Human Capital.

2. Melakukan rekruitmen karyawan.

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

4. Menetapkan jabatan staf.

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

staf tetap serta menentukan berbagai tunjungan, insentif serta

perhitungan gaji staf.

6. Melakukan evaluasi kinerja staf untuk promosi.

7. Melakukan pengaturan tentang shift pekerjaan dan petugasnya.

8. Penyediaan informasi berkaitan dengan turn over staf.

9. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

dd. Unit Rumah Tangga & Pemeliharaan

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Human Capital.

2. Bertanggung jawab atas kebersihan, keindahan dan keamanan Rumah

Sakit Yasmin.

3. Bertanggung jawab atas mutasi persediaan RT dan membuat laporan

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

5. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

ee. Unit Cleaning Service-Parkir-Satpam

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Human Capital.

2. Bertanggungjawab atas layanan Cleaning Service Rumah Sakit.

3. Bertanggungjawab atas layanan Parkir Rumah Sakit.

4. Bertanggungjawab atas layanan Satpam Rumah Sakit.

5. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

4.1.4 Gambaran Siklus Penggajian Rumah Sakit “YASMIN”

Siklus penggajian yang saat ini dijalankan oleh rumah sakit “YASMIN”

merupakan kebijakan yang baru diterapkan oleh rumah sakit. Hal ini setelah

adanya sistem remunerasi dalam menentukan imbalan atau gaji bagi setiap

karyawannya. Dalam sistem remunerasi, rumah sakit mengkhususkan pada pola

remunerasi untuk kelompok karyawan rumah sakit “YASMIN”, yaitu sebuah

sistem yang mengakomodasi dan menitikberatkan diferensiasi (keramahan) dalam

penilaian kinerja (performance) karyawan..

Adanya kebijakan baru dalam penentuan imbalan atau gaji bagi karyawan

membuat operasional siklus penggajian rumah sakit untuk sementara waktu masih

dipegang oleh jajaran direksi yaitu direktur utama dan direktur umum yang

dibantu oleh departemen human capital dan departemen keuangan. Sehingga

bagian-bagian yang berhubungan dengan penggajian dalam struktur organisasi

masih belum berfungsi sesuai dengan tanggung jawabnya.
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Dalam operasionalnya, sistem penggajian rumah sakit “YASMIN” masih

menggunakan MS excel untuk penghitungan gaji karyawan. Sehingga hampir

seluruh dokumen dan laporan penggajian disimpan dalam file excel. Sistem

penggajian rumah sakit saat ini dibagi dalam beberapa prosedur yang saling

berkaitan yaitu: prosedur lembur, prosedur insentif, dan prosedur pembuatan

daftar gaji dan pembayaran gaji.

4.1.4.1 Prosedur lembur

 Prosedur ini merupakan prosedur yang hanya dapat dilakukan apabila

karyawan membutuhkan waktu khusus (lembur) dalam menyelesaikan pekerjaan

rumah sakit. Ada dua macam lembur yaitu lembur jam kerja (JK) dan lembur luar

jam kerja (LJK), lembur JK merupakan lembur yang dilakukan sesaat setelah jam

kerja karyawan lembur selesai, sedangkan lembur LJK dilakukan diluar jam kerja

karyawan dimana jam lembur tidak langsung menyambung dengan jam kerja

karyawan. Lembur hanya dapat dilakukan oleh karyawan yang berada dibawah

jajaran manajer departemen. Berikut narasi prosedur lembur:

a. Supervisor unit mengajukan memo lembur karyawan bawahannya setelah

melakukan lembur kepada unit pemberdayaan.

b. Berdasarkan memo lembur, tiap akhir bulan Unit Pemberdayaan membuat

SPL (SPL) yang merupakan rekap lembur tiap unit sebanyak rangkap 2:

1. SPL (lembar 1) untuk Unit Administrasi Umum Dan Keuangan

2. SPL (lembar 2) untuk arsip.
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c. SPL kemudian ditandatangani oleh Supervisor unit yang bersangkutan dan

diotorisasi oleh Manajer Dept. Human Capital.

d. SPL yang telah ditandatangani oleh supervisor unit dan Manajer Dept

Human Capital diserahkan kepada Unit Administrasi Umum dan

Keuangan

e. SPL kemudian diotorisasi oleh Manajer Keuangan-Administrasi-

Akuntansi.

f. Berdasarkan SPL, Unit Administrasi Umum dan Keuangan membuat

Rekap Lembur  sebanyak rangkap 2.

1. Rekap Lembur (lembar 1) untuk Direktur Utama,

2. Rekap Lembur (lembar 2) diarsip.

g. SPL yang telah ditandatangi oleh Supervisor Unit, Manajer Dept. Human

Capital dan Manajer Keuangan-Administrasi-Akuntansi diberikan kepada

Unit Pajak dan Akuntan untuk diarsip.

h. Rekap Lembur (lembar 1) diberikan kepada Direktur Utama sebagai salah

satu dasar dalam pembuatan Daftar Gaji..
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Gambar 4.2 Flowchart prosedur lembur
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4.1.4.2 Prosedur insentif

Prosedur ini merupakan prosedur dalam penentuan insentif karyawan yang

dihitung berdasarkan kinerja proses, sehingga menghasilkan nilai yang tidak tetap

karena tergantung pada kinerja (performance) masing-masing individu. Prosedur

ini terdiri dari dua proses, yaitu: 1. proses penghitungan insentif berdasarkan

penghasilan yang diperoleh baik perorangan atau per unit, dan  2. proses penilaian

kinerja (performance) karyawan. Kedua proses tersebut akan menghasilkan

insentif yang diterima karyawan yang meliputi insentif individu, insentif dari unit,

dan pundi kebersamaan. Berikut narasi prosedur insentif:

a. Setiap hari seluruh unit menyerahkan Laporan Penjualan Unit (LPU)

beserta kwitansi/bukti Transaksi (BT) kepada Unit Administrasi, Umum &

Keuangan.

b. Unit Administrasi, Umum & Keuangan kemudian mengecek kebenaran

LPU dengan kwitansi/BT yang diterima dari masing-masing unit atau

yang langsung diterima oleh Unit Administrasi, Umum & Keuangan.

c. Kwitansi/BT yang diterima langsung oleh unit administrasi umum dan

keuangan berasal dari Radiologi, Laborat, Treadmil, Rawat inap,

d. Kwitansi/BT yang diberikan beserta LPU berasal dari Kafe dan  Apotek,

untuk kwitansi/BT dari unit Rawat Jalan dan UGD diberikan oleh Unit

Apotik karena pembayaran dilakukan di Apotik.

e. Setiap akhir bulan, Unit Administrasi, Umum & Keuangan membuat

Rekap Penjualan Unit (RPU) rangkap 2.

1. RPU (lembar 1) untuk Direktur Utama
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2. RPU (lembar 2) untuk arsip

f. Tiap akhir bulan, Unit Pemberdayaan menyerahkan RPU kepada Direktur

Utama sebagai salah satu dasar dalam pembuatan Daftar Gaji.

g. Pada periode yang sama Unit Pemberdayaan melakukan proses penilaian

untuk insentif berdasarkan :

1. Jabatan,

2. Kompetensi,

3. Resiko kerja,

4. Beban kerja,

5. Status,

6. Performance,

7. Keramahan.

h. Berdasarkan proses penilaian untuk insentif, unit pemberdayaan membuat

Faktor Penilaian Insentif per Individu.

i. Berdasarkan Faktor Penilaian Insentif per Individu, Unit Pemberdayaan

membuat Rekap Penilaian Insentif (RPI) seluruh karyawan sebanyak

rangkap 2.

1. RPI (lembar 1) untuk Direktur Utama

2. RPI (lembar 2) diarsip.

j. Tiap akhir bulan, Unit Pemberdayaan menyerahkan RPI kepada Direktur

Utama sebagai salah satu dasar dalam pembuatan Daftar Gaji.
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Gambar 4.3 Flowchart prosedur insentif
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4.1.4.3 Prosedur  pembuatan daftar gaji dan pendistribusian gaji

Prosedur ini merupakan penghitungan total gaji yang diterima oleh

karyawan setelah dikurangi potongan-potongan. Penghitungan komponen gaji

(gaji pokok, tunjangan, insentif dan  bonus) berdasarkan Performance Related

Pay (PRP). Gaji masing-masing individu dihitung berdasarkan kinerja input,

menghasilkan nilai yang tetap (gaji pokok dan tunjangan tetap) dan tidak tetap

(tunjangan tidak tetap dan insentif). Mengingat penghitungan gaji berdasarkan

Performance Related Pay (PRP) masih baru maka pelaksanaan prosedur ini masih

dipegang oleh pihak direksi yaitu direktur umum dan direktur utama yang dibantu

oleh unit pemberdayaan dan unit administrasi umum dan keuangan. Berikut

narasi prosedur pembuatan daftar gaji dan pendistribusian gaji:

a. Setiap akhir bulan, Unit Pemberdayaan menyiapkan dokumen pendukung

perubahan gaji yang dapat berupa surat keputusan pengangkatan karyawan

baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif gaji, penurunan pangkat,

pemberhentian karyawan dan skor faktor gaji pokok masing-masing

karyawan.

b. Tembusan dokumen-dokumen pendukung dalam perubahan daftar gaji

tersebut diberikan kepada direktur utama sebagai salah satu dasar

pembuatan daftar gaji. Pada periode yang sama Unit Administrasi, Umum

& Keuangan menyiapkan bukti-bukti potongan untuk masing-masing

karyawan.

c. Bukti-bukti potongan diberikan kepada Direktur Utama sebagai salah satu

dasar pembuatan daftar gaji.
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d. Berdasarkan Dokumen pendukung perubahan gaji, Rekap Lembur, Rekap

Penjualan Unit (RPU), Rekap Penilaian Insentif (RPI), dan Bukti

Potongan Direktur Utama membuat DG sebanyak  rangkap 2.

1. DG (lembar 1) untuk Direktur Utama

2. DG (lembar 2) untuk Arsip

e. DG lembar 1 diserahkan kepada Direktur Umum untuk kemudian

diserahkan kepada Kas Besar.

f. Kas Besar menerima DG kemudian menyiapkan uang sebesar yang tertera

dalam DG.

g. Kas Besar memberikan uang gaji kepada Direktur Umum untuk dilakukan

pembayaran gaji.

h. Direktur umum menerima uang gaji  kemudian membuat Slip Gaji (SG)

sebanyak rangkap 2.

1. SG (lembar 1) untuk Karyawan,

2. SG (lembar 2) Unit Pajak & Akuntansi.

i. Direktur umum kemudian memasukkan uang gaji, slip gaji (lembar 1)

beserta bukti-bukti potongan ke dalam amplop gaji.

j. Amplop gaji diserahkan kepada tiap manajer departemen untuk

didistribusikan kepada masing-masing karyawan dibawahnya.
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Gambar 4.4 Flowchart prosedur pembuatan daftar gaji dan pendistribusian gaji



4.1.4.4  Formulir yang Digunakan dan Informasi yang Dihasilkan dalam

Siklus Penggajian

Didalam siklus penggajian rumah sakit terdapat beberapa formulir yang

digunakan (input) dan informasi yang dihasilkan (output). Formulir yang

digunakan  dalam siklus penggajian kebanyakan berupa file excel yang saling

berhubungan. Formulir yang digunakan dalam siklus penggajian antara lain :

a. Memo Lembur.

b. Surat Perintah Lembur.

c. Rekap lembur.

d. Laporan Penjualan Unit.

e. Rekap Penjualan unit.

f. Faktor Penilaian Insentif per Individu.

g. Rekap Penilaian Insentif.

h. Bukti Potongan.

i. Daftar Gaji.

j. Slip Gaji.

 Seluruh informasi yang dihasilkan (output) dalam siklus penggajian

berupa file excel yang menjadi satu dengan inputan dan saling berhubungan,

sehingga cukup sulit untuk membedakan antara inputan dengan hasil (output).

Informasi tersebut oleh peneliti dibedakan menjadi beberapa laporan yaitu:

laporan gaji per departemen, laporan penilaian karyawan, laporan insentif, laporan

tunjangan, dan laporan potongan.
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4.2 Evaluasi Terhadap Siklus Penggajian Rumah Sakit “YASMIN”

Berdasarkan uraian deskripsi yang peneliti ungkapkan mengenai siklus

penggajian rumah sakit ”YASMIN’ diatas, maka dilakukan evaluasi atas

kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan pengendalian internal dalam siklus

penggajian tersebut. Evaluasi dilakukan pada struktur organisasi dan  siklus

penggajian secara keseluruhan.

4.2.1 Evaluasi Terhadap Struktur Organisasi dan Job Description

Evaluasi terhadap struktur organisasi dan job description dalam siklus

penggajian sangat penting. Hal ini karena struktur organisasi memiliki pengaruh

yang sangat besar dalam pembentukan sistem informasi penggajian yang memiliki

pengendalian internal yang kuat. Sistem informasi penggajian rumah sakit

“YASMIN’ memiliki beberapa kelemahan karena kurang mencerminkan sistem

pengendalian organisasional yang memadai. Berikut evaluasi terhadap

kelemahan-kelemahan dalam struktur organisasi rumah sakit:

a. Adanya perangkapan jabatan pada fungsi yang memiliki tugas dan

wewenang yang saling mengontrol

Perangkapan jabatan diperbolehkan selama tidak meniadakan kontrol yang

ada antara dua jabatan yang memiliki tugas dan wewenang untuk saling

mengontrol. Pada Rumah Sakit “YASMIN” dikarenakan terbatasnya

sumber daya manusia terdapat beberapa jabatan yang dirangkap oleh orang

yang sama. Namun ada perangkapan jabatan antara dua jabatan yang saling

mengontrol.
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Perangkapan jabatan ini terjadi di unit penting dalam organisasi rumah sakit,

yaitu di dalam Unit Pemberdayaan dan Manajer Dept Human Capital masih

dipegang oleh satu orang. Padahal unit pemberdayaan merupakan  unit yang

memiliki wewenang untuk mengelola karyawan mulai dari penerimaan

karyawan, menetapkan tarif gaji untuk lembur dan part timer serta gaji

pokok untuk staf tetap serta menentukan berbagai tunjungan, insentif serta

perhitungan gaji staf. Dan kegiatan unit pemberdayaan yang seharusnya

dikontrol oleh manajer Dept.Human Capital tidak dapat diterapkan karena

kedua jabatan tersebut dirangkap oleh satu orang.

b. Adanya ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab dalam praktek

operasional Rumah Sakit.

Dalam prakteknya, banyak wewenang dan tanggung jawab yang ada pada

masing-masing unit tidak sesuai dengan job description yang ada. Hal

tersebut terlihat pada siklus penggajian dimana aktivitas utama penggajian

masih dilakukan oleh pihak direksi. Hal ini terjadi karena adanya

pemberlakuan sistem remunerasi dalam perhitungan gaji sehingga

tanggungjawab dalam pelaksanaan siklus penggajian tidak sesuai dengan

struktur organisasi yang ada.

Penghitungan gaji yang masih ditangani oleh pihak direksi sangat rawan

dengan kecurangan, karena pihak direksi merupakan pimpinan tertinggi

dalam rumah sakit sehingga tidak ada yang mengontrol jika terjadi

kecurangan. Selain itu wewenangnya direksi sebagai koordinasi seluruh



109

109

operasional rumah sakit sekaligus pembuat kebijakan rumah sakit dapat

terganggu apabila direksi mengurusi bagian operasional.

4.2.2 Evaluasi Terhadap Operasional Siklus Penggajian Rumah Sakit

“YASMIN”

 Berdasarkan analisis terhadap siklus penggajian rumah sakit yang ada saat

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

kelemahan dalam siklus penggajian rumah sakit:

a. Tidak adanya pengecekan terhadap karyawan yang melakukan

lembur

Pada prosedur lembur saat ini, lembur dilakukan terlebih dahulu oleh

karyawan setelah itu supervisor unit baru membuat memo lembur yang

diberikan kepada unit pemberdayaan. Sehingga tidak dapat dilakukan

pengecekan pada saat karyawan melakukan lembur. Hal ini sangat

berbahaya karena supervisor unit dapat bekerja sama dengan

bawahannya  untuk memanipulasi data lembur, apalagi supervisor unit

juga dapat melakukan lembur sehingga kemungkinan dapat terjadi

manipulasi sangat besar

b. Kurang memadainya pendokumentasian terhadap arsip-arsip

yang digunakan

Selama ini rumah sakit “YASMIN” lebih banyak menggunakan

aplikasi excel dalam penghitungan gaji karyawan. Sehingga hampir

keseluruhan dokumen-dokumen yang digunakan berupa file excel dan

data-data yang disimpan juga dalam bentuk excel. Hal ini sangat
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berbahaya karena tidak ada dokumen tercetak sehingga apabila file

excel rusak maka rusak juga dokumennya.

c. Tidak ada laporan yang benar-benar dihasilkan dalam siklus

penggajian

Penggunaan MS excel dalam penghitungan gaji membuat hampir

seluruh dokumen berbentuk file excel. Sehingga sulit dibedakan

apakah ini formulir ataukah laporan karena semuanya berada dalam

satu kesatuan file.

d. Tidak adanya otorisasi dalam daftar gaji dan pengeluaran kas.

Dalam siklus penggajian rumah sakit, pembuatan daftar gaji dilakukan

oleh direktur utama sehingga tidak otorisasi ataupun pengecekan  lebih

lanjut mengenai kebenaran data dalam daftar gaji. Hal ini juga terjadi

dalam pengeluaran kas untuk pembayaran gaji sehingga sangat

berbahaya karena menyangkut aset rumah sakit.

e. Tidak adanya bukti dalam pengeluaran kas untuk pembayaran

gaji

Tidak adanya bukti dalam pengeluaran kas untuk pembayaran gaji

merupakan hal yang sangat fatal dalam siklus penggajian. Hal ini

terjadi karena uang yang dikeluarkan oleh kas besar langsung

diserahkan kepada direktur umum untuk kemudian didistribusikan

kepada karyawan. Hal ini sangat berbahaya karena pembayaran gaji

merupakan biaya yang sangat besar dalam rumah sakit sehingga jika
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ada kesalahan pembayaran tidak dapat dilakukan pengecekan karena

tidak adanya bukti yang digunakan

f. Tidak adanya sanksi yang jelas apabila tidak melaksanakan

kebijakan manajemen.

Kebijakan manajemen yang diterapkan pada siklus penggajian

seharusnya menyertakan sanksi yang akan diterima oleh pegawai

apabila tidak mematuhinya, karena akan menciptakan rasa takut

kepada pegawai untuk melakukan moral hazard.

4.3  Usulan Prosedur Manual Siklus Penggajian Rumah Sakit “YASMIN”

4.3.1 Usulan Prosedur lembur

Berdasarkan evaluasi atas siklus peggajian rumah sakit, khusunya untuk

prosedur lembur, maka ada beberapa perubahan yang diusulkan untuk menutupi

kelemahan-kelemahan dari prosedur lembur sebelumnya. Berikut narasi usulan

prosedur lembur:

a. Supervisor Unit membuat Surat Pengajuan Lembur sebelum melakukan

lembur yang diserahkan kepada Unit Pemberdayaan.

b. Unit Pemberdayaan melakukan konfirmasi pada atasan langsung karyawan

lembur mengenai lembur yang akan dilakukan oleh karyawan :

1. Jika tidak disetujui  maka lembur yang diajukan batal

2. Jika disetujui maka bagian pemberdayaan entri data lembur sementara

pada komputer dan menyerahkan surat pengajuan lembur kepada unit

yang bersangkutan.
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c. Supervisor Unit memerintahkan karyawan dibawahnya untuk melakukan

lembur berdasarkan Surat Pengajuan Lembur.

d. Setelah melakukan lembur, Supervisor Unit mengisi Surat Pengajuan

Lembur sesuai dengan jam lembur yang dilakukan

e. Surat Pengajuan Lembur yang telah diisi kemudian ditandatangani oleh

masing-masing karyawan yang melakukan lembur  dan diotorisasi oleh

atasan langsung dari karyawan yang bersangkutan.

f. Surat Pengajuan Lembur diberikan kepada Unit Pemberdayaan.

g. Unit Pemberdayaan mengecek Surat Pengajuan Lembur yang sudah

diotorisasi dengan Surat Pengajuan Lembur yang sudah diinputkan

sebelumnya:

1. Jika tidak cocok maka melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak

yang terkait.

2. Jika cocok maka setiap akhir bulan Unit Pemberdayaan membuat

Rekap Lembur sebanyak rangkap 2.

• Rekap Lembur (lembar 1) untuk Unit Pajak & Akuntan.

• Rekap Lembur (lembar 2) diarsip.

h. Rekap lembur diotorisasi oleh Manajer Dept. Human Capital.

i. Rekap Lembur yang telah diotorisasi digunakan sebagai salah satu dasar

dalam pembuatan Daftar Gaji.
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Gambar 4.5 Flowchart prosedur lembur (usulan)
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Untuk menunjang pengendalian internal yang tertuang dalam prosedur ataupun

yang belum tertuang maka dibentuklah kebijakan manajemen. Kebijakan

manajemen yang dibentuk dari usulan prosedur lembur yaitu:

a. Semua formulir yang dihasilkan dalam siklus penggajian menunjukkan

tanggal cetak formulir..

b. Surat pengajuan lembur diajukan oleh supervisor unit sebelum karyawan

melakukan lembur. Jika supervisor unit yang bersangkutan berhalangan

maka pengajuan lembur dapat dilakukan oleh jenjang di atas supervisor.

c. Apabila ada jenjang diatas supervisor memerintahkan bawahannya untuk

melakukan lembur maka harus tetap mengikuti prosedur lembur.

d. Kegiatan Lembur tidak dapat dilakukan untuk jenjang manajer dan direksi.

e. Untuk unit-unit tertentu yang telah ditetapkan manajemen Rumah Sakit

“YASMIN” tidak dapat melakukan lembur, seperti unit administrasi dan

perin maka akan dianggap sebagai Cito.

f. Persetujuan lembur dilakukan secara berjenjang artinya bila lembur

dilakukan oleh karyawan maka harus disetujui oleh supervisornya. Apabila

supervisor unit yang melakukan lembur maka harus disetujui oleh manajer

departemennya.

g. Apabila atasan langsung karyawan lembur sedang dalam halangan maka

persetujuan dapat dilakukan via telepon atau alat komunikasi lainnya.

h. Surat Pengajuan Lembur harus diisi dan diserahkan pada unit pemberdayaan

paling lambat 1 hari setelah melakukan lembur.
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i. Lembur terdiri dari 2 macam yaitu lembur Jam Kerja (JK) dan Lembur Luar

Jam Kerja (LJK) , dasar dari perhitungan masing-masing jenis lembur

sebagai berikut:

1. Lembur Jam Kerja (JK) = Gaji Pokok / 25 x jam kerja lembur x 1,5

2. Lembur Luar Jam Kerja (LJK) = Gaji Pokok / 25 x jam kerja lembur x

2

j. Lembur dalam jam kerja maksimal 2 jam sehari dan selebihnya dianggap

lembur diluar jam kerja

k. Lembur luar jam kerja maksimal 5 jam sehari.

l. Tarif lembur tetap sama pada hari-hari besar kecuali ada ketentuan lain dari

pihak manajemen.

m. Sanksi akan diberikan apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen yang

sama sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 1 tahun.

n. Sanksi apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen :

1. Untuk pelanggaran pertama kali pihak maka manajemen Rumah Sakit

“YASMIN” akan memberikan teguran.

2. Untuk pelanggaran kedua kali maka manajemen Rumah Sakit

“YASMIN” akan mengeluarkan Surat Peringatan.

3. Untuk pelanggaran ketiga kali maka manajemen Rumah Sakit

“YASMIN” berhak untuk memberikan tindakan yang lebih tegas

berupa Pemutusan Hubungan Kerja.
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4.3.2 Usulan Prosedur insentif

Berdasarkan evaluasi atas siklus penggajian rumah sakit, khususnya untuk

prosedur insentif, maka ada beberapa perubahan yang diusulkan untuk menutupi

kelemahan-kelemahan dari prosedur insentif sebelumnya. Berikut narasi usulan

prosedur insentif:

a. Setiap hari Seluruh Unit membuat laporan  penjualan/jasa unit dan

menyerahkan Laporan penjualan/jasa unit kepada  Unit Administrasi,

Umum & Keuangan.

b. Unit Administrasi, Umum & Keuangan kemudian mengecek kebenaran

Laporan penjualan/jasa dengan Bukti Transaksi yang diterima dari

masing-masing unit atau yang langsung diterima oleh Unit Administrasi,

Umum & Keuangan.

c. Berdasarkan pengecekan tersebut :

1. Jika tidak cocok maka melakukan konfirmasi dengan pihak yang

terkait.

2. Jika cocok maka setiap akhir bulan, Unit Administrasi, Umum &

Keuangan membuat Rekap Penjualan/Jasa.

d. Rekap penjualan/Jasa dibuat rangkap 2 :

1. Rekap penjualan/Jasa (lembar 1) untuk Unit Pemberdayaan

2. Rekap penjualan/Jasa (lembar 2) untuk arsip

e. Rekap penjualan/Jasa diotorisasi oleh Manajer Keuangan-Administrasi-

Akuntansi.
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f. Pada periode yang sama Unit Pemberdayaan melakukan proses penilaian

untuk insentif berdasarkan :

2. Jabatan,

3. Kompetensi,

4. Resiko kerja,

5. Beban kerja,

6. Status,

7. Performance,

8. Keramahan.

g. Berdasarkan proses penilaian diatas, unit pemberdayaan membuat Faktor

Penilaian Insentif per Individu.

h. Berdasarkan Faktor Penilaian Insentif per Individu, Unit Pemberdayaan

membuat Rekap Penilaian Insentif seluruh karyawan.

i. Unit Pemberdayaan menerima Rekap Penjualan/Jasa dari Unit

Administrasi, Umum & Keuangan.

j. Berdasarkan Rekap Penilaian Insentif dan Rekap Penjualan/Jasa, Unit

Pemberdayaan membuat Rekap Insentif sebanyak 2 rangkap.

1. Rekap Insentif (lembar 1) untuk Unit Pajak & Akuntan,

2. Rekap Insentif (lembar 2) diarsip.

k. Rekap insentif diotorisasi oleh Manajer Dept.Human Capital.

l. Rekap insentif yang telah diotorisasi digunakan sebagai salah satu dasar

pembuatan daftar gaji.
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Gambar 4.6 Flowchart prosedur insentif (usulan)
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Untuk menunjang pengendalian internal yang tertuang dalam prosedur ataupun

yang belum tertuang maka dibentuklah kebijakan manajemen. Kebijakan

manajemen yang dibentuk dari usulan prosedur insentif yaitu:

a. Semua formulir yang dihasilkan siklus penggajian menunjukkan tanggal

cetak formulir.

b. Seluruh pegawai baik tetap,  kontrak,  atau percobaan mendapatkan

insentif gaji baik insentif individu dari unit, insentif individu pelaku dan

insentif kebersamaan.

c. Laporan penjualan/jasa yang dilaporkan merupakan laporan penjualan atau

tindakan pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing unit.

d. Perhitungan Insentif merupakan insentif tanggal 26 bulan sebelumnya

sampai dengan tanggal 25 bulan perhitungan gaji dan dibayarkan pada saat

pembayaran gaji.

e. Tarif untuk insentif akan ditentukan melalui kebijakan Manajemen Rumah

Sakit Yasmin.

f. Sanksi akan diberikan apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen yang

sama sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 1 tahun.

g. Sanksi apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen :

1. Untuk pelanggaran pertama kali pihak maka manajemen Rumah Sakit

“YASMIN” akan memberikan teguran.

2. Untuk pelanggaran kedua kali maka manajemen Rumah Sakit

“YASMIN” akan mengeluarkan Surat Peringatan.
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3. Untuk pelanggaran ketiga kali maka manajemen Rumah Sakit

“YASMIN” berhak untuk memberikan tindakan yang lebih tegas

berupa Pemutusan Hubungan Kerja.

4.4.4 Usulan Prosedur pembuatan daftar gaji dan pendistribusian gaji

Berdasarkan evaluasi atas siklus peggajian rumah sakit, khusunya untuk

prosedur pembuatan daftar gaji dan pendistribusian gaji, maka ada beberapa

perubahan yang diusulkan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dari prosedur

pembuatan daftar gaji dan pendistribusian gaji sebelumnya. Berikut narasi usulan

prosedur pembuatan daftar gaji dan pendistribusian gaji:

a. Setiap akhir bulan, Unit Pemberdayaan menyiapkan dokumen pendukung

perubahan gaji yang dapat berupa surat keputusan pengangkatan karyawan

baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif gaji, penurunan pangkat,

pemberhentian karyawan dan skor faktor gaji pokok masing-masing

karyawan.

b. Tembusan dokumen-dokumen pendukung dalam perubahan daftar gaji

tersebut sebagai salah satu dasar pembuatan daftar gaji.

c. Pada periode yang sama Unit Administrasi, Umum & Keuangan

menyiapkan bukti-bukti potongan gaji untuk masing-masing karyawan.

Bukti potongan gaji dapat berupa piutang karyawan yang berasal dari tiap-

tiap unit.

d. Bukti-bukti potongan gaji kemudian diserahkan kepada Unit

Pemberdayaan.
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e. Unit  Pemberdayaan membuat rekap potongan gaji yang berasal dari bukti-

bukti potongan dari unit administrasi dan bukti-bukti potongan lainnya

yang ada pada Unit Pemberdayaan sebanyak rangkap 2:

1. Rekap Potongan (lembar 1) untuk Unit Pajak & Akuntan,

2. Rekap Potongan (lembar 2) diarsip.

f. Rekap Potongan diotorisasi oleh Manajer Dept.Human Capital.

g. Berdasarkan Daftar Gaji sebelumnya, Dokumen pendukung perubahan

gaji, Rekap Insentif, Rekap Potongan dan Rekap Lembur,  Unit

Pemberdayaan membuat Daftar Gaji sebanyak rangkap 2.

1. Daftar Gaji (lembar 1) untuk Unit Pajak & Akuntan ,

2. Daftar Gaji (lembar 2) untuk  diarsip.

h. Setelah membuat Daftar Unit Pemberdayaan membuat Slip Gaji sebanyak

rangkap 2.

i. Daftar Gaji diotorisasi oleh Manajer Dept.  Human Capital, Direktur

Umum dan Direktur Utama

j. Setelah Daftar Gaji diotorisasi, Daftar Gaji (lembar 1 dan 2), Slip Gaji

beserta bukti-bukti pendukungnya diserahkan kepada Kas Besar untuk

dilakukan pendistribusian gaji kepada karyawan.

k. Kas Besar menyiapkan pembayaran sebesar yang tertera dalam Daftar Gaji

dengan membuat Bukti Kas Keluar sebanyak rangkap 3.

1. Bukti Kas Keluar (lembar 1) untuk Unit Pajak & Akuntan,

2. Bukti Kas Keluar (lembar 2) untuk Unit Pemberdayaan,

3. Bukti Kas Keluar (lembar 3) untuk Arsip.
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l. Bukti Kas Keluar diotorisasi oleh Manajer Keuangan, Administrasi dan

Akuntansi.

m. Kas Besar mendistribusikan gaji beserta slip gaji (lembar 1) kepada

karyawan dan meminta tandatangan karyawan pada slip gaji (lembar 1 dan

2).

n. Slip gaji (lembar 2) diarsip oleh kas besar.

o. Bukti Kas Keluar (lembar 2), dan Daftar Gaji (lembar 2) diserahkan

kepada Unit Pemberdayaan untuk arsip.

p. Bukti Kas Keluar (lembar 1), Daftar Gaji (lembar 1), Rekap Insentif

(lembar 1), Rekap Lembur (lembar 1), dan Rekap Potongan (lembar 1)

diserahkan kepada Unit Pajak & Akuntan sebagai dasar penjurnalan gaji.
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Gambar 4.7 Flowchart prosedur pembuatan daftar gaji dan
pendistribusian gaji (usulan)
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Gambar 4.8 Lanjutan Flowchart prosedur pembuatan daftar gaji dan
pendistribusian gaji (usulan)
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Untuk menunjang pengendalian internal yang tertuang dalam prosedur ataupun

yang belum tertuang maka dibentuklah kebijakan manajemen. Kebijakan

manajemen yang dibentuk dari usulan prosedur pembuatan daftar gaji dan

pembayaran gaji yaitu:

a. Semua formulir yang dihasilkan dalam siklus penggajian menunjukkan

tanggal cetak formulir.

b. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki

surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang

ditandatangani oleh Direktur Utama.

c. Setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan

tarif gaji,  harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Utama.

d. Gaji dibayarkan setiap tanggal 1 setelah bulan penggajian, apabila

tanggal 1 merupakan hari libur maka gaji dibayarkan pada hari

berikutnya yang tidak libur.

e. THR (Tunjangan Hari Raya) dibayarkan x hari sebelum hari raya.

f. Sanksi akan diberikan apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen

yang sama sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 1 tahun.

g. Sanksi apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen :

1. Untuk pelanggaran pertama kali pihak maka manajemen Rumah

Sakit “YASMIN” akan memberikan teguran.

2. Untuk pelanggaran kedua kali maka manajemen Rumah Sakit

“YASMIN” akan mengeluarkan Surat Peringatan.
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3. Untuk pelanggaran ketiga kali maka manajemen Rumah Sakit

“YASMIN” berhak untuk memberikan tindakan yang lebih tegas

berupa Pemutusan Hubungan Kerja.

Selain kebijakan manajemen juga dibentuk kebijakan akuntansi yang

digunakan sebagai dasar penjurnalan pada siklus penggajian. Berikut kebijakan

akuntansi prosedur pembuatan daftar gaji dan pendistribusian gaji:

a. Pengakuan beban gaji manggunakan Accrual Basic

b. Pengukuran gaji berdasarkan jumlah bruto.

c. Beban gaji dan utang gaji diakui pada saat daftar gaji diterbitkan.

Setelah dibentuk kebijakan akuntansi maka dibuat jurnal yang berkaitan

dengan diklus penggajian. Berikut jurnal untuk prosedur pembuatan daftar gaji

dan pendistribusian gaji

a. Jurnal pengakuan beban gaji dan utang gaji

Jurnal ini dibentuk karena adanya pengakuan beban gaji dan utang gaji

pada pada saat penerbitan daftar gaji. Jurnal ini dibuat secara otomatis oleh

software akuntansi penggajian karena sifatnya yang berulang-ulang dan

nilainya dapat ditentukan dengan pasti. Berikut jurnal yang dibuat:

 Beban Gaji      xxx

   Utang PPh  21       xxx

   Utang Gaji       xxx
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b. Jurnal pembalik dan pengeluaran kas

Jurnal ini dibuat oleh bagian akuntansi jika pada saat tutup buku belum ada

pembayaran gaji atau bukti kas keluar belum diterbitkan, maka bagian

akuntansi harus membuat jurnal pembalik.

 Utang Gaji      xxx

 Utang PPh 21      xxx

   Beban  Gaji        xxx

  Beban Gaji      xxx

   Utang PPh pasal 21      xxx

   Kas         xxx

c. Jurnal pelunasan piutang karyawan pada saat pembayaran gaji

Jurnal ini dibuat oleh bagian akuntansi sebagai pengakuan adanya

pembayaran piutang karyawan karena adanya potongan gaji yang berasal

dari piutang karyawan tersebut. Berikut jurnal yang dibuat:

 Kas        xxx

   Piutang pada karyawan     xxx

d. Jurnal untuk cadangan THR (Tunjangan Hari Raya)

Jurnal ini dibuat oleh bagian akuntansi sebagai pengakuan adanya THR

per periode gaji yang ditanggung oleh rumah sakit dan belum dibayarakan

kepada karyawan. Berikut jurnal yang dibuat:

 Beban THR      xxx

   Utang THR       xxx
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e. Jurnal pada saat pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya)

Jurnal ini dibuat oleh bagian akuntansi pada saat dilakukan pembayaran

THR kepada karyawan yang dianggap sebagai pelunasan utang rumah

sakit kepada karyawan  Berikut jurnal yang dibuat:

 Utang THR      xxx

   Kas         xxx
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4.4  Diskusi Pembahasan Siklus Penggajian Rumah Sakit “YASMIN”

 Berdasarkan evaluasi atas siklus penggajian rumah sakit serta usulan yang

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

mengenai kelemahan-kelemahan yang ada pada siklus penggajian serta bagaimana

cara mengatasi kelemahan tersebut sehingga dapat tercipta pengendalian internal

yang kuat. Dalam kajian ini peneliti akan meninjau kelemahan-kelemahan yang

ada berdasarkan 7 pengendalian umum yang harus dibentuk dalam siklus

penggajian rumah sakit.

Kelemahan pertama adalah adanya perangkapan jabatan pada fungsi

yang memiliki tugas dan wewenang yang saling mengontrol. Dalam siklus

penggajian perangkapan jabatan terjaadi pada unit pemberdayaan dan manajer

dept.Human Capital  Perangkapan jabatan ini terjadi karena terbatasnya sumber

daya manusia yang ada. Hal ini mengakibatkan lemahnya pengendalian

organisasional dan pengendalian praktik manajemen karena tidak adanya

saling kontrol antara kedua jabatan tersebut, sehingga peluang terjadinya moral

hazard cukup besar. Untuk itulah diperlukan penambahan karyawan untuk

mengisi jabatan yang dirangkap dan saling mengontrol. Namun jika penambahan

karyawan sulit untuk dilakukan maka dapat menempatkan karyawan lain yang

kompeten dan tidak mempunyai fungsi saling mengontrol.

Kelemahan kedua adalah adanya ketidakjelasan wewenang dan

tanggung jawab dalam praktik operasional siklus penggajian rumah sakit.

Dalam siklus penggajian rumah sakit pelaksanaan penghitungan gaji masih

dilakukan oleh jajaran direksi yaitu direktur umum dan direktur utama. Hal ini
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terjadi karena adanya pemberlakuan sistem  remunerasi dalam penghitungan gaji

karyawan sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tugas dan

wewenang dalam struktur organisasi yang ada. Adanya  ketidakjelasan wewenang

dan tanggung jawab tersebut menunjukkan lemahnya pengendalian

organisasional dan pengendalian praktek manajemen karena tidak adanya

pengecekan kebenaran penghitungan gaji karena pelaksanaannya dilakukan oleh

jajaran direksi yang merupakan manajemen puncak. Untuk mengatasi hal itu

sebaiknya pelaksanaan penghitungan gaji tidak dilakukan oleh jajaran direksi,

karena jajaran direksi merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap seluruh

operasional rumah sakit. Selain itu jajaran direksi lebih baik memikirkan rencana

strategi jangka panjang rumah sakit daripada mengurusi operasional rumah sakit.

Kelemahan ketiga adalah tidak adanya pengecekan terhadap

karyawan yang melakukan lembur. Pada prosedur lembur yang ada, supervisor

unit membuat memo lembur kepada unit pemberdayaan untuk melaporkan bahwa

ada karyawannya yang melakukan lembur. Memo lembur ini dibuat setelah

karyawan melakukan lembur. Sehingga tidak dapat dilakukan pengecekan apakah

karyawan benar-benar melakukan lembur atau tidak. Hal ini merupakan

kelemahan dalam pengendalian dokumentasi, pengendalian otorisasi dan

pengendalian praktik manajemen. Dokumen yang ada, dalam hal ini memo

lembur yang diserahkan setelah melakukan lembur sangat rawan dengan

manipulasi karena supervisor unit dapat bekerja sama dengan karyawan

bawahannya untuk manipulasi data lembur tanpa adanya pengecekan dari unit

pemberdayaan. Apalagi supervisor unit yang bertanggungjawab terhadap memo
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lembur juga dapat melakukan lembur dan tidak ada otorisasi dari atasannya

sehingga kemungkinan untuk terjadi praktik manipulasi data lembur sangat besar.

 Untuk menerapkan pengendalian tersebut maka memo lembur harus dibuat

sebelum karyawan melakukan lembur. Memo lembur dan surat perintah lembur

dalam usulan ini diganti dengan nama surat pengajuan lembur agar lebih dapat

mencerminkan isi dari dokumen tersebut. Selain itu apabila karyawan melakukan

lembur maka harus mendapat persetujuan dari jenjang diatasnya, sehingga apabila

yang melakukan lembur adalah supervisor unit maka harus ada persetujuan dari

manajer diatasnya.

Kelemahan keempat adalah kurang memadainya pendokumentasian

terhadap arsip-arsip yang digunakan. Dalam  siklus penggajian rumah sakit

hampir seluruh perhitungan gaji dilakukan dengan menggunakan MS excel,

sehingga hampir keseluruhan dokumen-dokumen yang digunakan dan diarsip

berbentuk file excel. File excel ini dimiliki oleh masing-masing unit yang

berhubungan dengan siklus penggajian. Hal ini sangat berbahaya karena tidak ada

dokumen tercetak dan apabila file excel rusak maka tidak ada dokumen lainnya.

Apalagi MS excel memiliki keterbatasan dalam penyimpanan data sehingga

apabila data yang disimpan terlalu banyak dapat mengakibatkan komputer yang

digunakan menjadi lambat. Hal ini merupakan kelemahan pengendalian

dokumentasi  dan pengendalian operasional pusat data.

 Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka dokumen-dokumen yang

penting dalam siklus penggajian harus dicetak dan diarsip oleh masing-masing

unit yang terkait. Untuk menciptakan pengendalian pusat data maka diusulkan
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menggunakan DBMS (database management system) sehingga seluruh data

terpusat pada komputer server yang lebih tinggi tingkat keamanan dan

penyimpanannya. Dalam usulan ini peneliti menggunakan MS SQL server 2000

sebagai software DBMS karena memiliki tingkat keamanan yang handal dan

penyimpanan yang cukup besar.

Kelemahan kelima adalah tidak adanya laporan yang benar-benar

dihasilkan dalam siklus penggajian. Penggunaan MS excel penghitungan gaji

karyawan membuat sulit untuk membedakan antara dokumen atau laporan karena

semua berada dalam satu file excel yang saling berhubungan. Hal ini merupakan

kelemahan dalam pengendalian praktik manajemen karena manajemen

mengalami kesulitan dalam menganalisis laporan yang digunakan untuk

menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penggajian karyawan. Untuk itulah

dalam usulan ini dibuat laporan-laporan berkitan dengan gaji yang nantinya dapat

digunakan manajemen untuk menentukan kebijakan mengenai penggajian.

Laporan-laporan yang dibuat dalam usulan ini dibuat per periode, per unit dan per

departemen.

Kelemahan keenam adalah tidak adanya otorisasi dalam pembuatan

daftar gaji. Dalam siklus penggajian rumah sakit, pembuatan daftar gaji

dilakukan oleh direktur utama sebagai pimpinan tertinggi dalam rumah sakit

sehingga tidak ada otorisasi ataupun pengecekan  lebih lanjut mengenai kebenaran

data dalam daftar gaji. Hal ini merupakan kelemahan dalam pengendalian

otorisasi dan pengendalian organisasional yang sangat berbahaya karena gaji

merupakan salah satu komponen beban yang terbesar dalam rumah sakit. Untuk
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itulah pelaksanaan operasional gaji khususnya pembuatan daftar gaji harus

didelegasikan kepada pihak lain yang kompeten. Dalam usulan ini pembuatan

daftar gaji diserahkan kepada unit pemberdayaan sehingga daftar gaji dapat

diotorisasi oleh jenjang diatasnya yaitu manajer dept. human capital direktur

umum dan direktur utama. Adanya otorisasi pada daftar gaji akan memperkecil

tingkat kesalahan penghitungan gaji dan terjadinya moral hazard karena daftar

gaji tersebut diperiksa oleh pihak lain yaitu direktur umum dan direktur utama.

Kelemahan ketujuh adalah tidak adanya bukti dalam pengeluaran

kas untuk pembayaran gaji. Tidak adanya bukti/dokumen dalam pengeluaran

kas untuk pembayaran gaji merupakan hal yang sangat fatal dalam siklus

penggajian. Hal ini terjadi karena uang yang dikeluarkan oleh kas besar langsung

diserahkan kepada direktur umum untuk kemudian didistribusikan kepada

karyawan. Hal ini merupakan kelemahan dalam pengendalian dokumentasi dan

pengendalian pertanggungjawaban aset karena pembayaran gaji merupakan

biaya yang sangat besar dalam rumah sakit sehingga jika ada kesalahan

pembayaran tidak dapat dilakukan pengecekan disebabkan tidak adanya bukti

yang digunakan. Selain itu kas besar memiliki peluang yang sangat besar untuk

melakukan moral hazard karena tidak adanya bukti yang digunakan dalam

pembayaran gaji. Untuk itulah perlu dibuatkan dokumen dalam pengeluaran kas

untuk pembayaran gaji, oleh peneliti dokumen tersebut dinamakan Bukti Kas

Keluar.

Kelemahan terakhir yang ditemukan adalah tidak adanya sanksi yang

jelas apabila tidak melaksanakan prosedur yang ditetapkan. Dalam siklus
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penggajian sebelumnya belum ada sanksi yang jelas apabila karyawan melanggar

prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan kelemahan dalam

pengendalian praktek manajemen karena setiap karyawan memiliki

kecendrungan untuk melakukan moral hazard sehingga diperlukan sanksi yang

tegas apabila terjadi kesalahan yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja.

Untuk itu dalam setiap prosedur yang diusulkan selalu ada sanksi apabila tidak

mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil diskusi diatas maka peneliti telah memberikan saran

atas kelemahan-kelemahan yang ada pada siklus penggajian rumah sakit. Saran-

saran tersebut peneliti gambarkan dalam bentuk prosedur dan kebijakan

manajemen dalam usulan siklus penggajian rumah sakit. Diharapkan  dengan

saran-saran tersebut dapat tercipta pengendalian internal yang kuat dalam siklus

penggajian rumah sakit.

4.5  Desain Software Akuntansi Penggajian Rumah Sakit “YASMIN”

Dalam mendesain software akuntansi, perlu diperhatikan dan dicermati

aktivitas apa saja yang akan ditangani oleh software mengingat tidak semua

aktivitas dapat ditangani oleh software. Peneliti telah memperhatikan dan

mencermati beberapa aktivitas yang harus ditangani oleh software antara lain:

1. Penyimpanan data-data master yang digunakan dalam siklus penggajian..

2. Transaksi penggajian, meliputi perhitungan lembur, insentif, tunjangan, bonus

dan potongan gaji .
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3. Aktivitas di dalam siklus akuntansi seperti penjurnalan dan pelaporan

keuangan.

4. Otorisasi daftar gaji oleh pihak-pihak yang berwenang

5. Dokumentasi internal dan penyediaan laporan manajerial.

Berdasarkan aktivitas yang ditangani di atas, maka software yang dirancang

oleh peneliti harus memiliki beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu:

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

siklus penggajian, seperti data karyawan, data komponen penambah gaji (gaji

pokok, insentif, tunjangan, dan bonus), data potongan gaji, . Data master

berguna sebagai dasar untuk melakukan aktivitas transaksi.

2. Adanya fasilitas hak akses dan penggunaan password didalam software.

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

data yang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen.

4. Software memiliki kemampuan untuk meminimalkan penggunaan kertas

untuk aktivitas dokumentasi (paperless based).

5. Software mampu melakukan aktivitas akuntansi secara otomatis seperti

aktivitas penjurnalan. Peneliti hanya membatasi rancangan software dalam hal

kemampuan menghasilkan laporan keuangan hanya sampai tahap penjurnalan

saja karena fokus penelitian yang dilakukan hanya pada siklus penggajian.

Tahap penjurnalan disediakan, untuk diintegrasikan dengan siklus general

ledger ketika software ini nantinya disatukan dengan siklus yang lainnya.
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  Setelah menganalisis hal-hal  apa saja yang harus disediakan oleh software

penggajian, struktur organisasi, serta prosedur manual yang diusulkan maka tahap

selanjutnya adalah perancangan software akuntansi penggajian, yang meliputi:

a. pembuatan DFD (Data Flow Diagram)

b. pembuatan ERD (Entity Relationship Diagram)

c. pembuatan DBMS (Database Management System)

d. pembuatan tampilan (interface application).

4.5.1 Pembuatan DFD (Data Flow Diagram)

Pembuatan DFD menggambarkan bagaimana data-data yang digunakan

dalam siklus penggajian mengalir melalui proses yang saling berkaitan. Dalam

DFD aliran data digambarkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan

fisik dimana data tersebut mengalir. Pembuatan DFD sangat membantu dalam

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

Dalam tahapan pembuatan Data Flow Diagram ini peneliti membuat diagram

level context hingga diagram level 2.

a. Diagram Level Konteks (Context Diagram)

DFD level konteks digambarkan dengan lingkaran tunggal yang mewakili

sistem informasi akuntansi penggajian rumah sakit “YASMIN”. Pada level

konteks ini ada empat entitas yaitu bagian penggajian, karyawan,

manajemen dan administrator. Gambar DFD konteks ditunjukkan pada

gambar 4.8
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b. Diagram Level 1

Data Flow Diagram level 1 merupakan penjabaran dari level konteks. Pada

level ini terdapat empat subsistem yaitu login, maintenance data, olah data,

dan laporan. Gambar DFD konteks ditunjukkan pada gambar 4.9.

Gambar 4.8 DFD level konteks
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Gambar 4.9 DFD level 1



c. Diagram Level 2

Pada level ini, masing-masing proses dari level 1 akan dijabarkan lagi

dalam proses-proses yang lebih rinci kecuali maintenance data yang sudah rinci

pada level sebelumnya. Berikut   penjabaran dari diagram level 2:

§ DFD Level 2 Proses login

Level ini menjelaskan tentang proses login, yang merupakan proses

pertama sebelum masuk ke proses yang lain. Gambar DFD level ini

ditunjukkan pada gambar  4.10.

§ DFD Level 2 Proses Laporan

Level ini menjelaskan tentang pembuatan laporan. Gambar DFD

level ini ditunjukkan pada gambar 4.11

§ DFD Level 1 Proses Olah Data

Proses ini menjelaskan tentang proses pengolahan data-data. Gambar

DFD level ini ditunjukkan pada gambar 4.12

Gambar 4.10 DFD level 2 Proses Login
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Gambar 4.11 DFD level 2 Proses Olah Data
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Gambar 4.12 DFD level 2 Proses Laporan
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4.5.2 Pembuatan Entity Relationship Diagram

Tahapan yang kedua dalam desain database adalah tahapan pembuatan

Entity Relationship Diagram. Tahapan ini berguna untuk menggambarkan

struktur database relasional yang akan dibuat beserta dengan atributnya.



Gambar 4.13 Entity Relationship Diagram
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Gambar 4.14 Entity Relationship Diagram (Lanjutan)



4.5.3 Pembuatan Database

Tahapan yang ketiga dalam desain database adalah tahapan pembuatan

Database. Tahapan ini merupakan tahapan akhir dan merupakan database yang

akan digunakan dalam pengembangan tampilan (interface software).
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Gambar 4.15    Database Sklus Penggajian Rumah Sakit “YASMIN”
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Gambar 4.16     Lanjutan Database Sklus Penggajian Rumah Sakit
“YASMIN”



Pada desain database software ini, ada beberapa tabel master yang harus

dibentuk terlebih dulu yaitu:

a. Tabel FaktorGapok (Gaji Pokok)

Tabel ini berisi faktor-faktor yang mempengaruhi penghitungan gaji

pokok seperti  masa kerja, pengalaman, dll . Struktur tabel Faktor

Gapok (Gaji Pokok)  ditunjukkan pada gambar 4.17

  Gambar 4.17   Tabel FaktorGapok

b. Tabel PenilaianInsentif

Tabel ini berisi faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian insentif

karyawan. Struktur tabel penilaianinsentif ditunjukkan pada gambar

4.18.

Gambar 4.18   Tabel PenilaianInsentif

c. Tabel GolonganBonus
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Tabel ini berisi golongan karyawan dalam pembagian bonus. Struktur

tabel golonganbonus ditunjukkan pada gambar 4.19.

  Gambar 4.19   Tabel GolonganBonus

d. Tabel Komponen

Tabel ini berisi komponen-komponen dalam pembagian insentif,

seperti rumah sakit, karyawan, dan unit operasional. Struktur tabel

komponen ditunjukkan pada gambar 4.20.

  Gambar 4.20   Tabel Komponen

e. Tabel JenisLembur

Tabel ini berisi jenis lembur yang ada di rumah sakit, yang mana saat

ini ada 2 jenis lembur yaitu lembur jam kerja (JK) dan lembur luar jam

kerja (LJK) . Struktur tabel jenislembur ditunjukkan pada gambar 4.21.



150

150

  Gambar 4.21   Tabel JenisLembur

f. Tabel Tunjangan

Tabel ini berisi tunjangan yang terbagi menjadi 2 jenis yaitu tunjangan

tetap dan tunjangan tidak tetap. Struktur tabel tunjangan ditunjukkan

pada gambar 4.22.

  Gambar 4.22   Tabel Tunjangan

g. Tabel PotonganGaji

Tabel ini berisi potongan gaji yang berasal dari piutang karyawan atau

yang langsung dipotong oleh perusahaan. Struktur tabel potongangaji

ditunjukkan pada gambar 4.23.

  Gambar 4.23   Tabel PotonganGaji
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h. Tabel TarifGapok

Tabel ini berisi data-data tarif gaji pokok yang diterapkan oleh rumah

sakit yang digunakan sebagai salah satu dasar penghitungan gaji pokok

tiap karyawan. Struktur tabel tarifgapok ditunjukkan pada gambar

4.24.

  Gambar 4.24   Tabel TarifGapok

i. Tabel Karyawan

Tabel ini berisi data karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan

rumah sakit. Karyawan dalam tabel ini meliputi karyawan aktif

maupun karyawan yang sudah tidak aktif. Struktur tabel karyawan

ditunjukkan pada gambar 4.25.
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  Gambar 4.25   Tabel Karyawan

j. Tabel HubunganKeluarga

Tabel ini berisi data-data keluarga karyawan rumah sakit. Data ini

dapat digunakan dalam penentuan fasilitas yang diberikan kepada

keluarga karyawan yang memiliki hubunga sebagai istri, suami, anak,
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dan orang tua (ISAO). Struktur tabel hubungankeluarga ditunjukkan

pada gambar 4.26.

  Gambar 4.26   Tabel HubunganKeluarga

k. Tabel DetailGapok

Tabel ini berisi data-data skor gaji pokok per karyawan yang akan

digunakan sebagai salah satu dasar penghitungan gaji pokok per

karyawan. Struktur tabel detailgapok ditunjukkan pada gambar 4.27.

  Gambar 4.27   Tabel DetailGapok

l. Tabel HistoriKaryawan

Tabel ini berisi data-data histori tiap karyawan yang berupa gaji pokok

dan jabatan karyawan.. Struktur tabel historikaryawan ditunjukkan

pada gambar 4.28.
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  Gambar 4.28   Tabel HistoriKaryawan

m. Tabel Setting

Tabel ini digunakan untuk mengatur nilai-nilai yang digunakan dalam

penghitungan gaji sehingga terpisah atau tidak dihubungkan dengan

tabel tainnya. Struktur tabel Setting ditunjukkan pada gambar 4.29.

  Gambar 4.29   Tabel HistoriKaryawan

Setelah membuat tabel master, maka tahap selanjutnya adalah pembuatan

tabel transaksi. Tabel transaksi inilah yang akan digunakan untuk menyimpan

data-data transaksi dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen

rumah sakit “YASMIN” untuk pengambilan keputusan. Ada beberapa tabel

transaksi yang dibuat pada database penggajian rumah sakit yaitu:
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a. Tabel DetailLembur

Tabel ini berisi data-data transaksi lembur yang dilakukan oleh

karyawan rumah sakit. Struktur tabel DetailLembur ditunjukkan pada

gambar 4.30.

  Gambar 4.30  Tabel DetailLembur

b. Tabel TransaksiTunjangan

Tabel ini berisi data-data tunjangan gaji karyawan. Tabel ini tidak

memiliki detail karena tunjangan gaji karyawan relatif jarang berubah.

Struktur tabel detail transaksitunjangan ditunjukkan pada gambar 4.31.

         Gambar 4.31  Tabel TransaksiTunjangan
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c. Tabel DetailPenilaianInsentif

Tabel ini berisi data-data skor insentif per karyawan yang akan

digunakan sebagai salah satu dasar dalam penghitungan insentif

karyawan. Struktur tabel DetailPenilaianInsentif ditunjukkan pada

gambar 4.32.

 Gambar 4.32  Tabel DetailPenilaianInsentif

d. Tabel HistoriUnitInsentif

Tabel ini berisi data-data insentif yang meliputi insentif unit dan pundi

kebersamaan, data ini akan dieksport ke excel dan diolah lebih lanjut

untuk mendapatkan insentif per karyawan. Struktur tabel

DetailPenilaianInsentif ditunjukkan pada gambar 4.33.

 Gambar 4.33  Tabel HistoriUnitInsentif
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e. Tabel DetailPotonganGaji

Tabel ini berisi data-data potongan gaji dan piutang karyawan terhadap

rumah sakit. Struktur tabel DetailPotonganGaji ditunjukkan pada

gambar 4.34

           Gambar 4.34  Tabel DetailPotonganGaji

f. Tabel LevelBonus

Tabel ini berisi data-data paramater atau dasar dalam penentuan bonus

karyawan. Struktur tabel LevelBonus ditunjukkan pada gambar 4.35.

  Gambar 4.35  Tabel LevelBonus
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g. Tabel HistoriGaji

Tabel ini berisi data-data total dari komponen gaji yang akan diterima

karyawan beserta dengan potongan gaji. Tabel ini juga merupakan

tabel daftar gaji sehingga memiliki field otorisasi Struktur tabel

HistoriGaji ditunjukkan pada gambar 4.36.

              Gambar 4.36  Tabel HistoriGaji
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h. Tabel DetailHistoriGaji

Tabel ini berisi data-data detail komponen gaji yang tidak memiliki

histori seperti tunjangan. Struktur tabel DetailHistoriGaji ditunjukkan

pada gambar 4.37.

  Gambar 4.37  Tabel DetailHistoriGaji

i. Tabel Jurnal Temporary

Tabel ini berisi data-data jurnal dari transaksi yang dilakukan dalam

siklus penggajian rumah sakit. Struktur tabel jurnaltemporary

ditunjukkan pada gambar 4.38

  Gambar 4.38  Tabel JurnalTemporary
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j. Tabel DetailJurnalTemp

Tabel ini berisi data-data detail jurnal dari transaksi yang dilakukan

dalam siklus penggajian rumah sakit. Struktur tabel detailjurnaltemp

ditunjukkan pada gambar 4.39.

  Gambar 4.39  Tabel DetailJurnalTemp

Selain tabel master dan tabel transaksi, dalam siklus penggajian juga

ditampilkan tabel referensi. Tabel ini merupakan tabel yang digunakan dalam

siklus penggajian tetapi tidak dibuat tampilan (interface) softwarenya, karena

dibuat oleh siklus lainnya. Berikut tabel referensi pada siklus penggajian:

a. Tabel JenisTransaksi

Tabel ini berisi data-data jenis transaksi yang dapat dilakukan di dalam

sistem informasi akuntansi rumah sakit. Struktur tabel jenis transaksi

ditunjukkan pada gambar 4.40.

  Gambar 4.40   Tabel Jenis Transaksi
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b. Tabel JenisPembayaran

Tabel ini berisi data-data jenis pembayaran yang dapat dilakukan

dalam sistem informasi akuntansi rumah sakit.. Struktur tabel

jenispembayaran ditunjukkan pada gambar 4.41.

 Gambar 4.41   Tabel JenisPembayaran

c. Tabel JenisTransaksiPembayaran

Tabel ini berisi data-data jenis transaksi pembayaran yang dapat

dilakukan dalam sistem informasi akuntansi rumah sakit. Struktur tabel

jenis pembayaran ditunjukkan pada gambar 4.42.

 Gambar 4.42   Tabel Jenis Transaksi Pembayaran

d. Tabel SO

Tabel ini berisi data-data struktur organisasi rumah sakit “YASMIN”.

Struktur tabel SO ditunjukkan pada gambar 4.43.
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 Gambar 4.43   Tabel SO

e. Tabel Form

Tabel ini berisi data-data form yang digunakan dalam aplikasi rumah

sakit. Tabel ini digunakan dalam hak akses bagi user sehingga dapat

diatur form-form mana saja yang dapat diakses oleh user pada saat

login. Struktur tabel master user ditunjukkan pada gambar 4.44

        Gambar 4.44  Tabel Form

f. Tabel Jabatan

Tabel ini berisi data-data jabatan dalam struktur organisasi rumah

sakit. Struktur tabel masteruser ditunjukkan pada gambar 4.45
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  Gambar 4.45  Tabel MasterUser

g. Tabel Master User

Tabel ini berisi data-data user dari aplikasi penggajian rumah sakit.

Dalam tabel ini mengatur bahwa setiap satu jabatan memiliki satu kode

user, sehingga bagi karyawan yang memiliki jabatan rangkap maka

karyawan tersebut akan memiliki kode user yang rangkap juga.

Struktur tabel masteruser ditunjukkan pada gambar 4.46

  Gambar 4.46  Tabel Master User

h. Tabel Akses

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

beruapa akses form dan command.. Struktur tabel akses ditunjukkan

pada gambar 4.47
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  Gambar 4.47 Tabel Akses

i. Tabel Akun

Tabel ini berisi data-data akun yang digunakan untuk menjurnal

transaksi yang dilakukan oleh bagian penggajian rumah sakit. Struktur

tabel akun ditunjukkan pada gambar 4.48.

  Gambar 4.48   Tabel Akun



165

165

j. Tabel JurnalStandar

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

siklus penggajian rumah sakit. Jurnal standar akan dihasilkan secara

otomatis ketika terjadi transaksi. Struktur tabel jurnal standar

ditunjukkan pada gambar 4.49.

  Gambar 4.49   Tabel JurnalStandar

4.5.4 Desain Tampilan (Interface application)

 Tahap selanjutnya setelah desain database adalah mendesain tampilan

(Interface application). Tampilan merupakan aplikasi yang menghubungkan

antara database dengan pengguna (user). Berikut tampilan aplikasi penggajian

rumah sakit:

4.5.4.1 Form Login

Form login adalah form yang pertama kali tampil saat user menggunakan

aplikasi penggajian. Form login berfungsi untuk mengatur hak akses terhadap

user yang sedang menggunakan aplikasi. Ketika membuka form login, user harus

memasukkan username dan password sehingga aplikasi dapat mengetahui user

manakah yang sedang menggunakan aplikasi dan form-form apa saja yang dapat

diakses oleh user tersebut.
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Pengendalian aplikasi untuk form login yaitu apabila username dan atau

password yang diinputkan tidak sesuai atau tidak berhak untuk mengakses

aplikasi penggajian maka secara otomatis akan ada peringatan penolakan. Selain

itu apabila terjadi kesalahan sebanyak tiga kali maka secara otomatis aplikasi akan

keluar. Hal ini untuk menghindari pengacakan atau looping username dan atau

password yang dapat dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Berikut

tampilan dari form login yang ditunjukkan pada gambar 4.50

  Gambar 4.50  Tampilan Form Login

4.5.4.2  Form Menu Utama

 Form Menu Utama merupakan tampilan yang pertama kali muncul setelah

user berhasil login. Pada form menu utama ditampilkan menu-menu yang yang

dapat diakses oleh user, menu-menu tersebut meliputi master, transaksi, otorisasi,

tutup transaksi, user account, dan laporan. Menu utama juga menampilkan nama

serta jabatan user yang sedang menggunakan aplikasi penggajian.



167

167

Gambar 4.51  Tampilan Form Menu Utama

4.5.4.3  Form Master

 Form master merupakan form yang digunakan untuk mengelola data yang

ada di dalam tabel master. Pada form master terdapat beberapa aktivitas yang

dapat dijalankan yaitu menambah, menyimpan, mengubah, membatalkan,dan

menghapus. Tidak ada aktivitas mencetak pada form ini kecuali pada form

karyawan karena data-data master hanya digunakan sebagai referensi untuk form

transaksi. Berikut form master yang ada pada siklus penggajian:
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a. Form Komponen Gaji

 Form komponen gaji terdiri dari master-master form yang

menambah gaji karyawan yaitu form faktor gaji pokok, form faktor

insentif, form golongan bonus, form golongan insentif, form master

lembur dan form master  tunjangan.

 Pengendalian aplikasi  dalam form ini yaitu apabila user tidak bisa

melakukan aktivitas tertentu maka command button yang berhubungan

dengan aktivitas tersebut disabled atau tidak aktif. Selain itu ada beberapa

form yang kodenya dibuat secara otomatis berdasarkan pilihan usernya

sehingga mengurangi tingkat kesalahan inputan.

Gambar 4.52  Tampilan Form Faktor Gaji Pokok



169

169

             Gambar 4.53  Tampilan Form Faktor Insentif

Gambar 4.54  Tampilan Form Golongan Bonus
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Gambar 4.55  Tampilan Form Golongan Insentif

Gambar 4.56  Tampilan Form Master Lembur
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Gambar 4.57  Tampilan Form Master Tunjangan

b. Form Potongan Gaji

 Form potongan gaji merupakan form master yang digunakan untuk

pengolahan data-data master pada tabel potongan gaji. Data potongan gaji

tersebut nantinya akan digunakan sebagai referensi pada form transaksi

potongan gaji.

 Pengendalian aplikasi  dalam form ini yaitu apabila user tidak

memiliki akses untuk melakukan aktivitas tertentu maka command button

yang berhubungan dengan aktivitas tersebut disabled atau tidak aktif.

Selain itu jika nama potongan yang akan ditambahkan sudah ada maka

aplikasi akan menolak data yang ditambahkan tersebut.
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Gambar 4.58  Tampilan Form Potongan  Gaji

c. Form Tarif Gaji Pokok

 Form Tarif Gaji Pokok merupakan form master yang digunakan

untuk pengolahan data-data master pada tabel TarifGapok. Data tarif

pokok tersebut nantinya akan digunakan sebagai salah satu dasar dalam

penghitungan gaji pokok..

 Pengendalian aplikasi  dalam form ini yaitu apabila user tidak

memiliki akses untuk melakukan aktivitas tertentu maka command button

yang berhubungan dengan aktivitas tersebut disabled atau tidak aktif.

Selain itu aplikasi hanya memperbolehkan satu tarif gaji pokok yang aktif

atau yang dapat digunakan sebagai dasar penghitungan gaji.
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Gambar 4.59  Tampilan Form Tarif Gaji Pokok

d. Form Data Karyawan

 Form Data Karyawan merupakan form master yang digunakan

untuk pengolahan data-data master pada tabel karyawan. Form ini dapat

mencetak data karyawan dengan lengkap dan data karyawan yang dibuat

dalam aplikasi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan manajemen rumah

sakit.

 Pengendalian aplikasi  dalam form ini yaitu apabila user tidak

memiliki akses untuk melakukan aktivitas tertentu maka command button

yang berhubungan dengan aktivitas tersebut disabled atau tidak aktif.

Selain itu apabila ada penambahan karyawan baru maka kode karyawan
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akan dibuat otomatis berdasarkan tanggal masuk kerja pertama karyawan

tersebut.

Gambar 4.60  Tampilan Form Data Karyawa

e. Form Input Keluarga Karyawan

 Form Input Keluarga Karyawan merupakan form master yang

digunakan untuk pengolahan data-data master pada tabel

HubunganKeluarga. Keluarga karyawan yang ada pada tabel ini nantinya

akan digunakan sebagai bukti bagi keluarga karyawan yang mendapatkan

fasilitas rumah sakit..
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 Pengendalian aplikasi  dalam form ini yaitu apabila user tidak

memiliki akses untuk melakukan aktivitas tertentu maka command button

yang berhubungan dengan aktivitas tersebut disabled atau tidak aktif.

Gambar 4.61  Tampilan Form Keluarga Karyawan

f. Form Input Faktor Gaji Pokok

 Form Input Faktor Gaji Pokok merupakan form master yang

digunakan untuk pengolahan data-data pada tabel detailgapok. Data

tersebut nantinya akan digunakan sebagai salah satu dasar penghitungan

gaji pokok karyawan.

 Pengendalian aplikasi  dalam form ini yaitu apabila user tidak

memiliki akses untuk melakukan aktivitas tertentu maka command button
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yang berhubungan dengan aktivitas tersebut disabled atau tidak aktif.

Selain itu apabila ada faktor gaji pokok yang sama diinputkan untuk

masing-masing karyawan maka form ini akan otomatis menolak.

                    Gambar 4.62  Tampilan Form Input Faktor Gaji Pokok

g. Form Histori Karyawan

 Form Form Histori Karyawan merupakan form master yang

digunakan untuk pengolahan data-data pada tabel historikaryawan. Data

tersebut meliputi histori gaji pokok dan jabatan per karyawan.

 Pengendalian aplikasi  dalam form ini yaitu apabila user tidak

memiliki akses untuk melakukan aktivitas tertentu maka command button



177

177

yang berhubungan dengan aktivitas tersebut disabled atau tidak aktif.

Selain itu dalam form ini hanya ada satu data jabatan dan gaji pokok yang

yang digunakan sebagai dasar penghitungan gaji karyawan.

Gambar 4.63  Tampilan Form Histori Karyawan

4.5.4.4 Form Transaksi

a. Form Surat Pengajuan Lembur

 Form Surat Pengajuan Lembur merupakan form transaksi yang

digunakan untuk pengolahan data-data tabel detaillembur. Data pengajuan

lembur ini diinputkan apabila ada karyawan yang ingin melakukan lembur.
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Form ini dapat mencetak Surat Pengajuan Lembur (lampiran 1) dan

Rekap Lembur (lampiran 2) yang digunakan sebagai dasar dalam

perhitungan gaji karyawan.

 Pengendalian aplikasi  dalam form ini yaitu apabila user tidak

memiliki akses untuk melakukan aktivitas tertentu maka command button

yang berhubungan dengan aktivitas tersebut disabled atau tidak aktif.

Form ini didesain agar yang dapat melakukan lembur hanya karyawan

yang berada dibawah jenjang manajer departemen. Selain itu karyawan

tidak dapat menginputkan jumlah jam lembur yang melebihi standar yang

telah ditentukan pada master lembur, apabila user tetap menginputkan

datanya maka secara otomatis aplikasi menolak dengan memberikan

peringatan kepada user.

                        Gambar 4.64  Tampilan Surat Pengajuan Lembur
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b. Form Detail Tunjangan

 Form Detail Tunjangan merupakan form transaksi yang digunakan

untuk pengolahan data-data pada TransaksiTunjangan. Data tunjangan

yang diinputkan dalam form ini dibagi menjadi 2 jenis tunjangan yaitu

tetap dan tidak tetap. Tunjangan tetap berasal dari kebijakan manajemen

sedangkan tunjangan tidak tetap berasal dari prestasi atau kegiatan

tambahan yang dilakukan oleh karyawan seperti lembur dan dokter jaga.

 Pengendalian aplikasi  dalam form ini yaitu apabila user tidak

memiliki akses untuk melakukan aktivitas tertentu maka command button

yang berhubungan dengan aktivitas tersebut disabled atau tidak aktif.

Selain itu apabila ada penambahan tunjangan yang sama maka secara

otomatis aplikasi akan menolak sehingga karyawan harus terlebih dahulu

menghapus atau mengubah data yang sama tersebut.
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                                 Gambar 4.65  Tampilan Form Detail Tunjangan

c. Form Faktor Penilaian Insentif

 Form Faktor Penilaian Insentif merupakan form transaksi yang

digunakan untuk pengolahan data-data pada tabel detailpenilaianinsentif.

Skor penilaian insentif setiap karyawan dalam form ini akan diekspor ke

excel dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam penghitungan insentif

per karyawan. Sehingga form ini memiliki fasilitas untuk mencetak Faktor

Penilaian Insentif  Per Individu (lampiran 3) dan Rekap Penilaian Insentif

(lampiran 4) selama satu periode gaji.
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 Pengendalian aplikasi  dalam form ini yaitu apabila user tidak

memiliki akses untuk melakukan aktivitas tertentu maka command button

yang berhubungan dengan aktivitas tersebut disabled atau tidak aktif.

                      Gambar 4.66  Tampilan Form Faktor Penilaian Insentif

d. Form Histori Unit Insentif

 Form Histori Unit Insentif merupakan form transaksi yang

digunakan untuk pengolahan data-data pada tabel HistoriUnitInsentif.

Nilai dalam form ini akan akan diekspor ke excel dan digunakan sebagai

salah satu dasar dalam penghitungan insentif per karyawan. Sehingga
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dalam form ini terdapat fasilita untuk mencetak Histori Unit Insentif  yang

nantinya dapat diekspor ke excel.

 Pengendalian aplikasi  dalam form ini yaitu apabila user tidak

memiliki akses untuk melakukan aktivitas tertentu maka command button

yang berhubungan dengan aktivitas tersebut disabled atau tidak aktif.

                           Gambar 4.67  Tampilan Form Histori Unit Insentif

e. Form Level Bonus

 Form Level Bonus merupakan form master yang digunakan untuk

pengolahan data-data master pada tabel LevelBonus. Level bonus pada
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siklus penggajian rumah sakit “YASMIN” didasarkan pada parameter

yang mempengaruhi kinerja tiap golongan bonus yang akan dibagi rata

kepada karyawan yang berada pada golongan bonus tersebut. Contoh

parameter yang mempengaruhi kinerja golongan bonus adalah berapa

jumlah klaim pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit

administrasi.

 Pengendalian aplikasi  dalam form ini yaitu apabila user tidak

memiliki akses untuk melakukan aktivitas tertentu maka command button

yang berhubungan dengan aktivitas tersebut disabled atau tidak aktif.

  Gambar 4.68  Tampilan Form Level  Bonus
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f. Form Detail Potongan Gaji

 Form Detail Potongan Gaji merupakan form transaksi yang

digunakan untuk pengolahan data-data pada tabel DetailPotonganGaji.

Potongan gaji dapat berasal dari piutang karyawan kepada rumah sakit dan

potongan yang dilakukan oleh rumah sakit berkaitan dengan asuransi

ataupun pajak penghasilan karyawan. Potongan. Form ini memiliki

fasilitas untuk mencetak Rekap Potongan Gaji (lampiran 5) yang

digunakan sebagai salah satu dasar penghitungan gaji karyawan.

 Pengendalian aplikasi  dalam form ini yaitu apabila user tidak

memiliki akses untuk melakukan aktivitas tertentu maka command button

yang berhubungan dengan aktivitas tersebut disabled atau tidak aktif.

                      Gambar 4.69  Tampilan Form Detail  Potongan Gaji
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g. Form Slip Gaji

 Form Slip Gaji merupakan form transaksi yang digunakan untuk

pengolahan data-data pada tabel HistoriGaji. Form ini berfungsi sebagai

form penghitungan gaji karyawan yang berasal dari komponen gaji yaitu

gaji pokok, insentif, bonus, dan tunjangan serta potongan gaji. Form ini

juga memiliki fasilitas untuk mencetak slip gaji (lampiran 6) per

karyawan

 Pengendalian aplikasi  dalam form ini yaitu apabila user tidak

memiliki akses untuk melakukan aktivitas tertentu maka command button

yang berhubungan dengan aktivitas tersebut disabled atau tidak aktif.
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Gambar 4.70  Tampilan Form Slip Gaji

h. Form Daftar Gaji

 Form Daftar Gaji merupakan form transaksi yang digunakan untuk

pengolahan data-data pada tabel HistoriGaji yang berkaitan dengan

otorisasi. Otorisasi pada daftar gaji ini terdiri dari tiga tahap menurut

urutan otorisasinya yaitu Manajer Departemen Human Capital, Direktur

Umum, dan Direktur Utama. Daftar gaji dapat diotorisasi apabila seluruh

karyawan rumah sakit yang aktif sudah dihitung gajinya melalui form slip

gaji. Form ini juga memiliki fasilitas untuk mencetak daftar gaji
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(lampiran 7) yang digunakan sebagai dasar pembayaran seluruh gaji

karyawan.

 Pengendalian aplikasi  dalam form ini yaitu apabila user tidak

memiliki akses untuk melakukan aktivitas tertentu maka command button

yang berhubungan dengan aktivitas tersebut disabled atau tidak aktif.

Daftar gaji hanya dapat dilakukan secara berjenjang artinya apabila daftar

gaji belum diotorisai oleh otorisasi tingkat pertama maka tidak dapat

diotorisasi oleh tingkat kedua. Selain itu daftar gaji hanya dapat dicetak

jika seluruh otorisasi sudah diotorisasi.

Gambar 4.71  Tampilan Form Daftar Gaji
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4.5.4.5 Form Tutup Transaksi Gaji

 Form Tutup Transaksi Gaji merupakan form yang digunakan untuk

menutup seluruh transaksi gaji pada bulan tutup transaksi. Tutup Transaksi

gaji dilakukan setelah daftar gaji telah diotorisasi dengan lengkap.

Bersamaan dengan tutup transaksi juga dilakukan penjurnalan untuk

transaksi pada bulan yang bersangkutan.

 Pengendalian aplikasi  dalam form ini yaitu apabila user tidak

memiliki akses untuk melakukan aktivitas tertentu maka command button

yang berhubungan dengan aktivitas tersebut disabled atau tidak aktif.

Selain itu apabila daftar gaji belum diotorisasi dengan lengkap atau

transaksi gaji pada bulan bersangkutan sudah diotorisasi maka secara

otomatis aplikasi akan menolak perintah penjurnalan dan tutup transaksi.

Apabila transaksi gaji telah ditutup maka transaski gaji setelah tanggal

tutup transaksi tidak dapat dilakukan dan aplikasi secara otomatis akan

memberikan peringatan penolakan.
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Gambar 4.72  Tampilan Form Tutup Transaksi Gaji

4.5.4.6 Form Daftar Jurnal

 Form daftar jurnal merupakan form yang digunakan untuk melihat daftar

jurnal yang telah dihasilkan dalam siklus penggajian rumah sakit “YASMIN”.

Form ini juga memiliki fasilitas untuk mencetak jurnal yang dihasilkan dalam

periode yang ditentukan oleh user..
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Gambar 4.73  Tampilan Daftar Jurnal Transaksi Gaji

4.5.4.7 Form Setting Aplikasi Penggajian

 Form Setting Aplikasi Penggajian digunakan untuk mengolah data-data

pada tabel setting. Form ini dibentuk untuk mengatur nilai-nilai yang digunakan

dalam perhitungan gaji, seperti UMR dan Potongan kontrak. Pengendalian

aplikasi  dalam form ini yaitu apabila user tidak memiliki akses untuk melakukan

aktivitas tertentu maka command button yang berhubungan dengan aktivitas

tersebut disabled atau tidak aktif.
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             Gambar 4.74  Tampilan Form Setting Apliikasi Penggajian

4.5.4.8 Laporan-laporan yang dihasilkan oleh aplikasi penggajian rumah

sakit “YASMIN”

Laporan merupakan informasi output yang dihasilkan oleh aplikasi yang

digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan

dengan rumah sakit dalam hal ini penggajian karyawan. Laporan-laporan yang

dihasilkan oleh aplikasi penggajian antara lain::

a. Laporan Data Karyawan (lampiran  8)

Laporan data karyawan meliputi data karyawan secara keseluruhan,

per unit dan per departemen. Laporan ini dapat digunakan oleh

manajemen untuk mengetahui data-data ataupun jumlah karyawan

rumah sakit baik itu per unit ataupun per departemen.
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b. Laporan Lembur (lampiran 9)

Laporan lembur meliputi lembur karyawan secara keseluruhan, per

unit dan per departemen dalam periode tertentu. Laporan ini dapat

digunakan oleh manajemen untuk mengetahui berapa jumlah lembur

yang dilakukan seluruh karyawan dalam periode tertentu. Selain itu

dapat diketahui tingkat terjadinya lembur per unit ataupun per

departemen dalam periode tertentu sehingga dapat dijadikan informasi

dalam menentukan kebijakan lembur.

c. Laporan Tunjangan (lampiran 10)

Laporan tunjangan meliputi tunjangan karyawan secara keseluruhan,

per unit dan per departemen dalam periode tertentu. Laporan ini dapat

digunakan oleh manajemen untuk mengetahui berapa jumlah tunjangan

yang diterima seluruh karyawan dalam periode tertentu. Selain itu

dapat diketahui total masing-masing tunjangan yang diterima

karyawan baik keseluruhan, per unit ataupun per departemen dalam

periode tertentu sehingga dapat dijadikan informasi dalam menentukan

kebijakan tunjangan

d. Laporan Penilaian Insentif (lampiran 11)

Laporan penilaian insentif meliputi penilaian insentif karyawan secara

keseluruhan, per unit dan per departemen dalam periode gaji tertentu.

Laporan ini dapat digunakan oleh manajemen untuk mengetahui skor

insentif tiap karyawan dalam periode gaji tertentu.
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e. Laporan Insentif (lampiran 12)

Laporan insentif meliputi insentif karyawan secara keseluruhan, per

unit dan per departemen dalam periode tertentu. Laporan ini dapat

digunakan oleh manajemen untuk mengetahui berapa jumlah insentif

yang diterima seluruh karyawan dalam periode tertentu. Selain itu

dapat diketahui total masing-masing insentif yang diterima karyawan

baik keseluruhan, per unit ataupun per departemen dalam periode

tertentu sehingga dapat dijadikan informasi dalam menentukan

kebijakan insentif

f. Laporan Potongan Gaji (lampiran 13)

Laporan potongan gaji meliputi potongan gaji karyawan secara

keseluruhan, per unit dan per departemen dalam periode tertentu.

Laporan ini dapat digunakan oleh manajemen untuk mengetahui

berapa jumlah potongan gaji yang diterima seluruh karyawan dalam

periode tertentu. Selain itu dapat diketahui total masing-masing

potongan gaji yang diterima karyawan baik keseluruhan, per unit

ataupun per departemen dalam periode tertentu sehingga dapat

dijadikan informasi dalam menentukan kebijakan potongan gaji

g. Laporan Gaji (lampiran 14)

Laporan gaji meliputi gaji karyawan secara keseluruhan, per unit dan

per departemen dalam periode tertentu. Laporan ini dapat digunakan

oleh manajemen untuk mengetahui berapa jumlah gaji yang diterima

seluruh karyawan dalam periode tertentu. Selain itu dapat diketahui
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total masing-masing komponen gaji yang diterima karyawan baik

keseluruhan, per unit ataupun per departemen dalam periode tertentu

sehingga dapat dijadikan informasi dalam menentukan kebijakan gaji.

4.6  Diskusi Desain Software Akuntansi Penggajian Rumah Sakit “YASMIN”

 Berdasarkan hasil evaluasi terhadap siklus penggajian rumah sakit, peneliti

menemukan banyak kelemahan-kelemahan dalam siklus penggajian tersebut.

Beberapa  kelemahan tersebut berkaitan dengan aplikasi yang digunakan oleh

rumah sakit dalam proses penghitungan gaji karyawan. Kelemahan tersebut antara

lain kurang memadainya dokumen-dokumen yang digunakan dalam siklus

penggajian karena hampir semua dokumen berbentuk file excel yang saling

berkaitan, sehingga sangat rawan dan jika ada dokumen yang rusak maka tidak

ada dokumen yang lainnya. Apalagi MS excel memiliki keterbatasan dalam

penyimpanan data sehingga apabila data yang disimpan terlalu banyak dapat

mengakibatkan komputer yang digunakan menjadi lambat

 Untuk itulah peneliti mengusulkan desain software untuk siklus

penggajian yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan aplikasi

sebelumnya. Untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan tersebut maka peneliti

selalu mendasarkan pada 7 pengendalian umum serta pengendalian aplikasi dalam

desain software akuntansi penggajian rumah sakit.

 Dalam desain software ini peneliti menggunakan database SQL server

2000 serta bahasa pemrogaraman  visual basic 6.0. Penggunaan SQL server 2000

sebagai database sangat mendukung desain software akuntansi penggajian karena
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merupakan mesin database yang sangat handal dan berbasis client-server

sehingga seluruh data-data inputan disimpan dalam komputer server yang

memiliki spesifikasi lebih tinggi dari pada komputer user atau pengguna aplikasi.

Hal ini memenuhi pengendalian operasional data terpusat dan pengendalian

dokumentasi yang menggunakan pusat data atau server sebagai pusat pengendali,

penyimpan dan pengolah data. Penggunaan pusat data tersebut harus dilakukan

dengan baik melalui perencanaan yang memadai, prosedur yang teratur, dan

supervisi. Selain itu, dengan pusat data tindakan pencurian atas data penting dapat

lebih teratasi.

 SQL server 2000 juga memakai konsep transakai dan logging transaksi

untuk menjamin konsistensi dan kemampuan recovery informasi yang disimpan di

dalam database sehingga apabila terdapat 4 proses dalam penyimpanan dan salah

satu proses gagal maka keseluruhan proses akan digagalkan secara otomatis. Hal

memenuhi pengendalian pemrosesan dan pengendalian keluaran karena data

yang telah dimasukkan dapat diproses dengan benar dan ada cross-check pada

tiap proses yang dilaluinya sehingga dapat menghasilkan keluaran yang tepat juga.

 Selain pengendalian yang terbentuk secara otomatis oleh database SQL

server 2000, juga dibentuk pengendalian dalam aplikasi software penggajian yang

diusulkan oleh peneliti. Apbila user ingin menggunakan aplikasi penggajian maka

harus memasukkan username dan password, jika benar maka dapat melakukan

transaksi sesuai dengan hak aksesnya dan jika salah maka tidak dapat

menggunakan aplikasi tersebut. Jika user melakukan kesalahan username atau

password sebanyak tiga kali maka progam otomatis keluar dari aplikasi agar tidak
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dapat dilakukan looping atau pengacakan username dan password. Hal ini

merupakan penerapan pengendalian akses yang dijalankan agar suatu informasi

tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak betanggungjawab.

Pengendalian akses dalam aplikasi atau software akuntansi penggajian ini

dibentuk secara bertahap, artinya setelah user berhasil login maka akan masuk ke

menu utama, dalam menu utama ini akan ada filter menu-menu apa saja yang

berhak diakses oleh user, jika tidak berhak akses maka menu tersebut akan

disabled atau tidak aktif. Tahap selanjutnya apabila dapat menggunakan menu

yang ada maka akan ada filter command button, jika tidak berhak akses maka

command button tersebut akan disabled.

Untuk dokumen yang membutuhkan otorisasi seperti daftar gaji, maka

disediakan form otorisasi. Apabila daftar gaji belum diotorisasi maka user tidak

dapat melakukan transaksi selanjutnya yang berkaitan dengan siklus penggajian.

Dalam otorisasi daftar gaji ada tiga jenjang otorisasi yaitu dept.human capital,

kemudian direktur umum dan yang terakhir direktur utama. Otorisasi tersebut

diatur secara berurutan, apabila tidak berurutan atau melompat maka secara

otomatis akan muncul peringatan penolakan terhadap otorisasi tersebut. Hal ini

merupakan bentuk pengendalian otorisasi yang dapat memperkecil tindakan

penyelewengan dalam siklus penggajian karena adanya pengecekan oleh bagian

lain pada saat melakukan otorisasi.

Dalam aplikasi yang peneliti usulkan juga dibentuk pengendalian

masukan yang memastikan bahwa data yang dimasukkan harus sesuai dengan

ketentuan. Untuk itu pada saat user memasukkan data dan data tersebut tidak
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boleh kosong maka user wajib memasukkan data yang tepat jika tidak maka

secara otomatis akan ada peringatan penolakan. Selain itu untuk menghindari

kesalahan dalam memasukkan data, dibuatkan kode-kode otomatis khusus untuk

data masukan yang  sifatnya terpola serta untuk data-data  yang ada referensi tabel

lain maka dibuatkan form pencarian.

Berdasarkan diskusi diatas diharapkan software akuntansi penggajian yang

diusulkan oleh peneliti dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dalam aplikasi

yang selama ini digunakan oleh rumah sakit “YASMIN” , karena software

akuntansi penggajian yang diusulkan didasarkan pada tujuh pengendalian umum

dan pengendalian aplikasi.

4.7 Pembuatan Paket Program Installer

Setelah pembuatan tampilan (interface) selesai maka dilakukan kompilasi

semua komponen tampilan menjadi sebuah aplikasi independen yang siap untuk

diinstal dan dapat digunakan untuk mendukung proses penggajian rumah sakit

“YASMIN”. Untuk kompilasi program aplikasi, tidak bisa hanya dengan menyalin

satu folder saja ke komputer lain, karena pada program aplikasi Visual Basic dan

Program Windows umumnya, file executable-nya akan memanggil file .dll, .ocx,

dan sebagainya. Untuk itu maka aplikasi perlu dibuat paket program installer-nya

sebagai hasil kompilasinya.

Pada Visual Basic 6.0 terdapat add-in Package and Deployment Wizard

yang akan membuat file distribusi menggunakan media disk, network, dan internet.
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Untuk compile berikut ini akan membuat package berbasis disk. Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut :

a. Jalankan program Package & Deployment Wizard dari Start à

Programs, kemudian pilih Microsoft Visual Studio 6.0 àMicrosoft

Visual Studio 6.0 Toolsà Package & Deployment Wizard.

b. Tampilan pertama Package & Deployment Wizard seperti Gambar

4.49. Pilih project Software RS_YASMIN. Kemudian membuat

Package program (Gambar 4.75.).

       Gambar 4.75  Memulai Pembuatan Instalasi Program
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        Gambar 4.76  Membuat Compile Program

c. Kemudian memilih tipe setup dari package tersebut (Gambar 4.77.)

       Gambar 4.77  Memilih Tipe Setup Instalasi Program
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d. Kemudian memilih lokasi folder hasil setup tersebut (Gambar 4.78.)

      Gambar 4.78  Memilih Lokasi Folder yang di Compile

e. Kemudian memilih bentuk file setup tersebut (Gambar 4.79.)

         Gambar 4.79  Memilih Bentuk File Setup
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f. Kemudian menambahkan file-file yang dibutuhkan dalam program

instalasi tersebut (Gambar 4.80.)

     Gambar 4.80  Tambah file yang dibutuhkan

g. Kemudian menamakan program instalasi tersebut (Gambar 4.81.)

      Gambar 4.81  Menamakan Program Instalasi
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h. Kemudian memilih lokasi software dalam start menu dari program

tersebut (Gambar 4.82.)

Gambar 4.82  Memilih Lokasi Folder dalam Start Menu

i. Paket Program Installer selesai. (Gambar 4.83.)

 Gambar 4.83  Tampilan Jendela Finished
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BAB V

PENUTUP

5.1  Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada siklus penggajian rumah sakit, maka

peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam siklus

penggajian rumah sakit. Analisis yang peneliti lakukan tersebut didasarkan pada

tujuh pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Kelemahan-kelemahan

tersebut antara lain:

a. Pada struktur organisasi rumah sakit “YASMIN” terdapat perangkapan

jabatan pada fungsi yang memiliki tugas dan wewenang yang saling

mengontrol. Selain itu adanya ketidakjelasan wewenang dan tanggungjawab

dalam praktek operasional rumah sakit khususnya pada siklus penggajian.

b. Tidak adanya pengecekan terhadap karyawan yang melakukan lembur

karena memo lembur dibuat setelah karyawan melakukan lembur.

c. Kurang memadainya pendokumentasian terhadap arsip-arsip yang

digunakan karena hampir seluruh dokumen dalam siklus penggajian berupa

file excel yang saling berhubungan.

d. Tidak adanya laporan yang benar-benar dihasilkan dalam siklus penggajian

karena seluruh informasi dalam siklus penggajian berupa file excel yang

saling berhubungan sehingga dokumen dan laporan menjadi satu..

e. Tidak adanya otorisasi dalam daftar gaji karena yang membuat daftar gaji

adalah direktur utama sebagai pimpinan tertinggi rumah sakit “YASMIN”
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f. Tidak adanya bukti dalam pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karena

pada saat kas dikeluarkan langsung diserahkan kepada direktur umum untuk

dilakukan pendistribusian kepada karyawan.

g. Tidak adanya sanksi yang jelas apabila tidak melaksanakan kebijakan

manajemen.

 Untuk kelemahan-kelemahan dalam siklus penggajian  tersebut maka

peneliti memberikan usulan atau rekomendasi yang diungkapkan dalam bentuk

prosedur manual,  kebijakan manajemen dan desain software akuntansi

penggajian. Dalam usulan siklus penggajian peneliti juga mendasarkan pada  tujuh

pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Usulan atau rekomendasi tersebut

antara lain:

a. Adanya penambahan karyawan untuk jabatan yang dirangkap untuk fungsi

yang saling mengontrol. Namun jika penambahan karyawan sulit untuk

dilakukan maka dapat menempatkan karyawan lain yang kompeten dan

tidak mempunyai fungsi saling mengontrol.

b. Memo lembur dibuat sebelum karyawan melakukan lembur sehingga dapat

dilakukan pengecekan terhadap  karyawan yang melakukan lembur. Memo

lembur dalam usulan ini diganti dengan nama Surat Pengajuan Lembur agar

lebih mencerminkan isi dari dokumen tersebut.

c. Dokumen-dokumen yang penting dalam siklus penggajian harus dicetak dan

diarsip oleh masing-masing unit yang terkait. Selain itu dalam desain

software peneliti menggunakan DBMS (database management system)

sehingga seluruh data terpusat pada komputer server yang lebih tinggi
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tingkat keamanan dan penyimpanannya. Dalam usulan ini peneliti

menggunakan MS SQL server 2000 sebagai software DBMS karena

memiliki tingkat keamanan yang handal dan penyimpanan yang cukup

besar.

d. Desain software yang diusulkan oleh peneliti menyediakan laporan-laporan

berkaitan dengan gaji yang nantinya dapat digunakan manajemen untuk

menentukan kebijakan mengenai penggajian. Laporan-laporan yang dibuat

dalam usulan ini dibuat per periode, per unit dan per departemen.

e. Pelaksanaan operasional gaji khususnya pembuatan daftar gaji harus

didelegasikan kepada pihak lain yang kompeten. Dalam usulan ini

pembuatan daftar gaji diserahkan kepada manajer dept. human capital

sehingga daftar gaji dapat diotorisasi oleh jenjang diatasnya yaitu direktur

umum dan direktur utama.

f. Adanya dokumen dalam pengeluaran kas untuk pembayaran gaji, dalam

penelitian ini dokumen tersebut dinamakan Bukti Kas Keluar.

g. Adanya sanksi yang jelas dan tegas apabila tidak mematuhi prosedur yang

telah ditetapkan.

5.2  Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian ini dan software yang dibuat,

keterbatasan tersebut antara lain :

a. Software yang dibuat  belum dapat melakukan penghitungan insentif secara

rinci sehingga hanya disediakan data-data utama kemudian diekspor ke file



206

excel untuk diolah lebih lanjut. Hal ini karena banyaknya pola-pola yang

digunakan dalam penghitungan insentif karyawan akibat adanya sistem

remunerasi gaji yang diterapkan oleh rumah sakit..

b. Software yang dibuat hanya dapat digunakan untuk menghitung gaji

karyawan rumah sakit “YASMIN”  secara bulanan. Hal ini karena software

yang dibuat mendasarkan pada sistem remunerasi yang diterapkan rumah

sakit dimana penilaian-penilaian dalam sistem remunerasi dilakukan tiap

bulan

c. Software yang dibuat belum masuk ke dalam tahapan implementasi sehingga

masih ada kemungkinan software mengalami beberapa error program.

5.3  Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah peneliti lakukan, maka

peneliti memberikan beberapa saran kepada Rumah Sakit “YASMIN” yaitu:

a. Pihak manajemen sebaiknya mempertimbangkan usulan yang telah

diberikan oleh peneliti terutama terkait dengan siklus penggajian rumah

sakit.

b. Setelah melakukan analisis dan evaluasi terhadap aplikasi yang digunakan

rumah sakit dalam siklus penggajian, maka pihak manajemen sebaiknya

mempertimbangkan untuk menggunakan software yang dibuat oleh peneliti

karena aplikasi yang digunakan Rumah Sakit “YASMIN” memiliki

beberapa kelemahan.
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 Adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka diharapkan kepada peneliti

selanjutnya yang berkaitan dengan siklus penggajian dapat membuat desain sistem

informasi akuntansi penggajian yang lebih baik dan dapat meniadakan

keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian ini.
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