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Abstrak 
 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan evaluasi 
Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada siklus penghasilan divisi laboratorium 
pada di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian 
memfokuskan pada gambaran penerapan sistem penghasilan laboratorium Rumah 
Sakit Yasmin saat ini yang diperoleh melalui wawancara, pengumpulan dokumen, 
dan pengamatan. Gambaran ini kemudian analisis dan dievaluasi, kemudian 
dibuat satu software database management systems (DBMS) yang dapat 
digunakan di dalam operasional Rumah Sakit Yasmin. 

Berdasarkan hasil analisis, Rumah Sakit Yasmin masih memiliki kelemahan 
dalam sistem dan prosedur yang dijalankan dan dalam penggunaan teknologi 
informasi berbasis komputer. Kelemahan tersebut memerlukan perubahan 
sehingga akan memberi nilai tambah bagi perusahaan. 

Hasil penelitian ini adalah sebuah software yang siap untuk 
diimplementasikan pada siklus penghasilan laboratorium Rumah Sakit Yasmin.   

 
 

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Siklus Penghasilan, Perangkat Lunak, 
Rumah Sakit, Database Management System 
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Abstract 
 
 

The objective of this study is to analyze and evaluate Accounting 
Information System (AIS) particularly on revenue cycle of laboratory divison at 
Yasmin Hospital Banyuwangi. 

 This research is a descriptive study that focuses on the recent condition of 
laboratory divison at Yasmin Hospital that obtained from interviewing, collecting 
the document and observing process. Then, this condition will be analyzed and 
evaluated, a database management systems (DBMS) software can be used to 
support in operational revenue cycle at Yasmin Hospital. 

 Based of the result of the analysis, the Hospital Yasmin has several 
weaknesses in system and procedure that operated in hospital and in using of 
information technology. That weaknesses need to be fixed to give additional value 
for the company. 

The result of this study is a software that can implementing for revenue 
cycle at theYasmin Hospital. 

 
 

Key Word :    Accounting Information System, Revenue Cycle, Software, 
Hospital, Database Management System,  

 
 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini keberadaan sistem informasi telah menjadi salah satu 

komponen vital yang harus ada di dalam sebuah organisasi. Sistem informasi yang 

memadai akan dapat membantu organisasi dalam menjalankan aktivitas 

operasionalnya. Dengan dukungan sistem informasi yang baik maka sebuah 

organisasi akan memiliki berbagai keunggulan kompetitif sehingga mampu 

bersaing dengan perusahaan lain. Di samping itu, dengan sistem informasi yang 

baik dapat membantu perusahaan memperluas jangkauan mereka sampai ke 

lokasi-lokasi yang jauh, dan kemungkinan juga mengubah cara berbisnis menjadi 

lebih efisien dan efektif. 

Salah satu sistem informasi yang banyak digunakan oleh perusahaan 

adalah Sistem Informasi Akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah 

sistem informasi yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen-komponen 

untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi. Tujuan utama dari 

Sistem Informasi Akuntansi adalah menyediakan informasi akuntansi kepada 

berbagai macam pengguna, baik pengguna internal seperti manajer, maupun 

pengguna eksternal seperti konsumen (Wilkinson et al, 2000). 

Menurut Bodnar and Hopwood (2004), penggunaan istilah Sistem 

Informasi Akuntansi juga meliputi siklus transaksi (Transaction Cycle), 

penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan dari sistem informasi. Siklus 



 

transaksi (Transaction Cycle) merupakan pengelompokan transaksi atau aktivitas 

yang terjadi secara berulang-ulang di suatu perusahaan. Salah satu siklus transaksi 

yang pasti ada dalam perusahaan adalah siklus penghasilan. Siklus penghasilan 

dapat meliputi tiga aktivitas, yaitu permintaan penjualan, pelaksanaan dan 

pengiriman penjualan, serta penerimaan kas. Jadi siklus penghasilan menekankan 

pada distribusi barang dan jasa kepada entitas lainnya serta penerimaan 

pembayaran dari aktivitas tersebut.  

Selama ini pentingnya sistem informasi, termasuk Sistem Informasi 

Akuntansi, seringkali diabaikan oleh pemilik usaha, karena dianggap memerlukan 

biaya yang relatif besar dan minimnya pengetahuan akan manfaat yang dihasilkan. 

Dengan demikian banyak perusahaan yang masih menggunakan sistem informasi 

berbasis manual yang mana pengolahan dan pengaturan data dilakukan secara 

manual dan data-data disimpan dalam bentuk buku. Padahal sistem informasi 

berbasis manual tersebut memiliki beberapa kelemahan diantaranya kurang begitu 

efektif dan efisien, terbatas dan lambat dalam proses pencarian datanya. Begitu 

halnya dalam pembuatan laporan keuangan secara manual, informasi yang 

dihasilkan seringkali kurang akurat sehingga pimpinan perusahaan seringkali 

mengalami kesulitan untuk mengetahui dengan pasti kondisi keuangan 

perusahaannya. 

Seiring dengan meningkatnya arus globalisasi, beberapa tahun terakhir ini, 

banyak pemilik usaha yang sadar akan pentingnya sistem informasi. Selain itu 

dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat menyebabkan sistem 

informasi yang ada saat ini, termasuk didalamnya Sistem Informasi Akuntansi, 



 

mengalami perkembangan yang pesat pula. Jika sebelumnya sistem informasi 

masih berbasis manual, maka sistem informasi yang banyak digunakan saat ini 

adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang dapat meningkatkan 

efektivitas, efisiensi dan produktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Kemampuan komputer yang dapat meringankan pekerjaan manusia maupun 

keinginan manusia untuk dapat melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan 

aman menjadi beberapa alasan mengapa komputer banyak dimanfaatkan sebagai 

media pengolah data dalam sistem informasi. 

Sistem informasi akuntansi berbasis komputer (Computer Based 

Accounting Information System) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem 

informasi akuntansi berbasis manual. Menurut Gelinas and Sutton (2002), sistem 

informasi akuntansi berbasis komputer hanya mengotomasisasi sistem informasi 

akuntansi berbasis manual yang selama ini dilakukan. Saat komputerisasi sistem 

informasi akuntansi, terjadi perubahan pada bagaimana cara data diproses, tetapi 

tidak mengubah tugas apa saja yang harus dilakukan. Jadi sistem informasi 

akuntansi berbasis komputer hanya menggantikan sebagian tugas yang selama ini 

dilakukan oleh manusia. 

Sistem informasi berbasis komputer bergantung pada keberadaan 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) untuk memproses dan 

menyebarkan informasi. Keduanya merupakan fondasi teknis dan material dari 

sistem informasi berbasis komputer. Hardware merupakan peralatan untuk 

menyimpan dan memproses informasi. Sedangkan software adalah suatu instruksi 

operasi yang mengarahkan dan mengendalikan pemrosesan komputer. Jadi 



 

keduanya dapat dikatakan saling berhubungan dalam membentuk sistem informasi 

berbasis komputer. 

Setiap sistem informasi berbasis komputer pasti menggunakan database 

sebagai tempat penyimpanan maupun pengambilan data. Database adalah 

sekumpulan data yang saling berhubungan yang disusun secara terstruktur yang 

menggambarkan tentang satu atau leb ih data, yang mempunyai potensi untuk 

diproses lebih lanjut. Aktivitas yang dilakukan di dalam suatu perusahaan, yang 

juga disebut sebagai transaksi, mengandung suatu data yang kemudian disimpan 

di dalam database. Data ini nantinya akan diolah sedemikian rupa sehingga dapat 

menghasilkan suatu informasi yang lebih berguna bagi para pemakainya. Di 

dalam sistem informasi berbasis komputer juga terdapat fungsi pengendalian, 

diantaranya adalah pembentukan hak akses. Hak akses inilah yang nantinya dapat 

digunakan mengatur lalu lintas data dan informasi yang ada pada database 

sehingga data dan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memang diberi 

wewenang untuk melakukannya. Jadi stuktur database yang baik merupakan 

persyaratan mutlak di dalam keberhasilan pembuatan sistem informasi berbasis 

komputer. 

Objek penelitian ini adalah Rumah Sakit Yasmin. Rumah Sakit 

Yasmin (RS Yasmin) adalah salah satu rumah sakit swasta terbesar di kota 

Banyuwangi, yang berada dibawah naungan Yayasan Sumber Waras, yang 

banyak dikunjungi pasien sehingga omzet penjualannya juga cukup besar. Pada 

awal pendiriannya yaitu pada tahun 1986, statusnya masih sebagai klinik 

kesehatan dengan nama Klinik Yasmin. Klinik ini memiliki 9 tempat tidur, 



 

ruang operasi, radiologi, dan laboratorium. Seiring berkembangnya waktu, 

dengan terus meningkatnya layanan yang dimiliki RS Yasmin, maka pada tahun 

2000 Klinik Yasmin berubah menjadi Rumah Sakit Yasmin yang memiliki 25 

tempat tidur. RS Yasmin terletak di pusat kota Banyuwangi sehingga RS Yasmin 

memiliki kemudahan dijangkau oleh masyarakat Banyuwangi. 

RS Yasmin memiliki banyak divisi, salah satunya adalah divisi 

laboratorium. Divisi tersebut mempunyai andil yang cukup signifikan dalam 

meningkatkan penghasilan rumah sakit. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya 

frekuensi transaksi divisi laboratorium yang cukup tinggi dan nominal yang 

dilibatkan relatif cukup besar. Disamping menyediakan jasa, divisi laboratorium 

secara tidak langsung juga menjual barang. Karena setiap pelayanan jasa yang 

diberikan kepada pasien seringkali membutuhkan penggunaan barang, seperti alat 

kesehatan. 

Seperti halnya rumah sakit pada umumnya, berbagai aktivitas dilakukan 

dalam operasional RS Yasmin mulai dari aktivitas pembelian, penjualan, 

penggajian serta pelaporan keuangan. Dari berbagai aktivitas tersebut, aktivitas 

siklus penghasilan yang mencakup aktivitas penjualan dan penerimaan kas 

merupakan salah satu aspek yang paling penting untuk diperhatikan dalam 

operasional RS Yasmin. Umumnya setiap perusahaan bergantung pada 

penghasilan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai 

pertumbuhan, begitu halnya dengan rumah sakit. Semua perusahaan baik yang 

berorientasi profit maupun non-profit mendapatkan keuntungan melalui proses 

usaha yang merupakan siklus penghasilan mereka. Oleh karena itu kemampuan 



 

manajerial yang profesional sangat diperlukan dalam rangka mengelola biaya 

yang timbul dari aktivitas siklus penghasilan RS Yasmin, agar dapat menjual 

produk dan jasa dengan optimal. Kemampuan manajerial tersebut dapat 

ditingkatkan jika RS Yasmin memiliki informasi yang akurat tentang produk dan 

jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. 

Adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dan meningkatnya 

persaingan dalam dunia bisnis mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

pada RS Yasmin, terutama dalam hal pengelolaan database. Pengelolaan database 

untuk transaksi-transaksi yang terjadi di RS Yasmin saat ini masih berdasarkan 

pada kebutuhan masing-masing divisi, sehingga data yang dimiliki belum 

terintegrasi antar divisi. Akibatnya sering terjadi kendala dalam pelaporan 

pertanggungjawaban kinerja RS Yasmin. Dalam hal pengelolaan data pada 

masing-masing unit di RS Yasmin belum secara optimal dilakukan.  Di lain pihak, 

pemilik RS Yasmin menghendaki adanya pertanggungjawaban dan pengelolaan 

RS Yasmin secara terintegrasi, sehingga kinerja rumah sakit menjadi lebih 

efesien, efektif dan terkontrol dengan baik. Oleh karena itu RS Yasmin 

membutuhkan suatu sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang 

terintegrasi yang mampu menghasilkan informasi yang akurat dan dapat 

memenuhi kebutuhan penggunanya. 

Pengelolaan database dapat dilakukan melalui desain software yang 

berfungsi sebagai Database Management System (DBMS). DBMS didesain untuk 

mempermudah tugas dalam pembuatan, pengaksesan, dan pengelolaan data. 

DBMS merupakan salah satu software yang berfungsi untuk mengontrol 



 

pembuatan, pemeliharaan, dan penggunaaan beberapa database untuk masing-

masing pengguna akhirnya. (O’Brien, 2004 ; Gelinas and Sutton, 2002). Contoh 

dari DBMS yang banyak digunakan diantaranya adalah : Microsoft SQL Server, 

Oracle, Microsoft Access, dan lain-lain. Software DBMS yang dikembangkan 

dengan baik dapat memiliki fleksibilitas yang tinggi, sehingga dapat disesuaikan 

dengan berbagai kebutuhan yang dikehendaki oleh berbagai entitas.  Software 

DBMS yang ada saat ini relatif mudah digunakan karena tampilan muka yang 

relatif sederhana sehingga tidak memerlukan pemahaman bahasa pemrograman 

yang tinggi untuk dapat dioperasikan oleh kalangan pengguna akhir (end-user). 

Dalam penelitian ini digunakan Microsoft SQL Server 2000 untuk 

pengelolaan database dan Visual Basic 6.0 untuk interface software. Microsoft 

SQL Server 2000 adalah perangkat lunak Relational Database Management 

System (RDBMS) yang didesain untuk melakukan proses manipulasi database 

berukuran besar dengan berbagai fasilitas. Microsoft SQL Server 2000 

menggunakan tabel-tabel dalam mengelompokkan data yang mempunyai subject 

yang sama. Setiap tabel berisi baris-baris dan kolom-kolom data, dimana tiap tabel 

dengan tabel lainnya dapat saling berhubungan jika diinginkan. Microsoft SQL 

Server 2000 banyak digunakan karena mudah diperasikan serta mampu mengatur 

data secara optimal. Sedangkan Visual Basic 6.0 adalah salah satu bahasa 

pemrograman yang merupakan pengembangan dari bahasa BASIC (Beginner’s 

All Purpose Symbolic Instruction Code), yaitu bahasa pemrograman yang mudah 

untuk dipelajari. Visual Basic digunakan sebagai alat bantu untuk membuat 

berbagai macam program komputer, khususnya yang menggunakan operasi 



 

Windows. Bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 banyak digunakan oleh para 

programmer maupun para pemula karena relatif lebih mudah dan lebih adaptif 

terhadap kemajuan teknologi (Martina, 2003 ; Kusrini, 2007). 

Peneliti memfokuskan pembahasan hasil penelitian pada siklus 

penghasilan. Siklus ini dipilih dikarenakan melibatkan departemen yang berbeda, 

sehingga dibutuhkan suatu rancangan pengelolaan database yang terintegrasi dan 

adaptif terhadap kemungkinan perkembangan organisasi. Dengan beragamnya 

aktivitas di siklus penghasilan, maka peneliti mengkerucutkan kembali 

pembahasan yang dipilih, yaitu hanya siklus penghasilan pada divisi laboratorium.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

menganalisis sistem informasi siklus penghasilan pada divisi laboratorium, 

kemudian mengusulkan suatu solusi berupa desain software dengan berdasar pada 

DBMS. Analisis dan desain software yang peneliti susun, peneliti tuangkan dalam 

skripsi yang berjudul: “ANALISIS SISTEM INFORMASI SIKLUS 

PENGHASILAN DAN DESAIN SOFTWARE BERBASIS DATABASE 

MANAGEMENT SYSTEM (DBMS) DENGAN MENGGUNAKAN 

MICROSOFT SQL SERVER 2000 DAN VISUAL BASIC 6.0 (Studi Kasus 

Pada Rumah Sakit Yasmin - Divisi Laboratorium).”  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana siklus penghasilan divisi Laboratorium di Rumah Sakit Yasmin? 



 

2. Apakah prosedur di dalam siklus penghasilan divisi Laboratorium di Rumah 

Sakit Yasmin telah mempunyai Internal Control yang kuat? 

3. Bagaimana desain software yang sesuai dan dapat mendukung siklus 

penghasilan divisi Laboratorium di Rumah Sakit Yasmin dengan 

menggunakan Microsoft SQL Server dan Visual Basic 6.0 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan menganalisis siklus penghasilan divisi Laboratorium Rumah 

Sakit Yasmin. 

2. Menganalisis dan menyarankan perubahan prosedur di dalam siklus 

penghasilan divisi Laboratorium agar mempunyai Internal Control yang kuat. 

3. Mendesain dan membuat software yang sesuai dan dapat mendukung siklus 

penghasilan divisi Laboratorium dengan menggunakan Microsoft SQL Server 

dan Visual Basic 6.0. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Dapat mengembangkan teori yang sudah diperoleh di perkuliahan terutama 

yang berhubungan dengan Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer   

serta mencoba untuk mengimplementasikannya. 

b. Dapat memperluas wawasan peneliti mengenai sistem informasi akuntansi 

berbasis komputer dan desain software yang baik dan sebagai dasar untuk 

penelitian berikutnya. 



 

c. Dapat terlibat langsung dalam praktik analisis sistem siklus penghasilan 

dan desain software. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Rumah Sakit Yasmin 

untuk memperbaiki sistem yang telah ada, terutama yang berhubungan 

dengan siklus penghasilan. 

b. Penggunaan software siklus penghasilan yang telah didesain untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasional harian. 

3. Bagi Pihak Lain 

Dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, informasi dan wawasan teoritis dan 

praktis dalam penelitian selanjutnya guna melakukan analisis yang lebih baik, 

khususnya pada topik dan permasalahan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Sistem Informasi  

2.1.1 Pengertian Informasi 

Sebelum memahami apa yang dimaksud dengan sistem informasi, maka 

perlu mengetahui lebih dahulu apa arti informasi. Infomasi dibutuhkan untuk 

membantu perusahaan dalam mengambil keputusan dan mengontrol operasi 

mereka. Sebuah perusahaan yang menggunakan informasi secara efektif dapat 

memiliki berbagai keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dengan 

perusahaan lain.  

Menurut Jogiyanto (2005:8), informasi adalah 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. Dilain pihak Hall (2001:14) menyatakan bahwa data 

adalah fakta yang dapat atau tidak dapat diproses (disunting, dirangkum atau 

diperbaiki) dan tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Sebaliknya, 

informasi menyebabkan pemakai melakukan suatu tindakan yang dapat ia lakukan 

atau tidak dilakukan. Jadi informasi bukan hanya sekedar fakta yang diproses 

dalam suatu laporan formal. Informasi memungkinkan para pemakainya 

melakukan tindakan yang dapat menyelesaikan konflik, mengurangi 

ketidakpastian, dan menetapkan suatu keputusan tertentu.  



 

Menurut Hall (2001:17), informasi yang berguna memiliki karakteristik 

berikut ini: 

1. Relevan. Informasi yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas dengan informasi tersebut. 

2. Tepat waktu. Umur informasi merupakan faktor yang penting (critical) 

dalam menentukan kegunaannya. Oleh karena itu informasi yang datang 

kepada penerima tidak boleh terlambat. Bila informasi datang terlambat 

sehingga pengambilan keputusan terlambat dilakukan, hal itu dapat 

berakibat fatal bagi perusahaan. 

3. Akurat. Dalam hal ini, informasi harus bebas dari kesalahan, tidak bias 

ataupun menyesatkan. Akurat juga berarti bahwa informasi itu harus dapat 

dengan jelas mencerminkan maksudnya. 

4. Lengkap. Dalam hal ini, semua informasi penting bagi pengambilan 

keputusan atau pelaksanaan tugas harus tersedia. 

5. Rangkuman. Informasi harus dibuat secara padat, ringkas dan jelas sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. Semakin tingi arus informasi mengalir ke 

manajer tingkat atas, maka informasi yang dirangkum dengan semakin 

ringkas.  

 Selain karakteristik, informasi, nilai informasi juga ikut menentukan 

kualitasnya. Nilai informasi (value of information) ditentukan oleh dua hal, yaitu 

manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila 

manfaatnya lebih besar dibanding biaya untuk mendapatkannya (Kusrini, 2007:9). 

 



 

2.1.2 Pengertian Sistem 

Menurut Gelinas and Sutton (2002), sistem adalah suatu kumpulan 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. Tujuan 

pokok dari sebuah sistem ditentukan oleh tipe sistem -alami, biologi, atau buatan 

manusia- dan terutama sistem itu sendiri. 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 lain yang lebih besar. 

5. Sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulangkali atau terjadi 

secara rutin. 

Definisi sistem menurut Hall (2001) adalah sekelompok dua atau lebih 

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

subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose). 

Sedangkan Menurut Widjajanto (2001), sistem adalah sesuatu yang memiliki 

bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui 

tiga tahapan, yaitu input, proses, dan output.  Bagian-bagian yang saling 

berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu tersebut disebut sebagai subsistem 



 

atau prosedur. Prosedur dapat dilakukan secara manual (oleh manusia) maupun 

secara terkomputerisasi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kerangka kerja yang terdiri 

dari subsistem-subsistem atau prosedur-prosedur, untuk mengubah input menjadi 

output melalui suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Agar sistem dapat berfungsi secara efektif dan efisien, subsistem-

subsistem atau prosedur-prosedur tersebut harus saling berinteraksi antara satu 

dengan lainnya. Interaksi ini bisa tercapai terutama melalui penyampaian 

informasi yang relevan antar subsistem.  

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi  

Menurut Gelinas and Sutton (2002:13), sistem informasi adalah sistem 

buatan manusia yang terdiri dari suatu kumpulan komponen manual dan 

komponen berbasis komputer yang saling terintegrasi yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan output 

berupa informasi kepada pengguna. Di dalam sebuah sistem informasi terdapat 

data input yang membutuhkan pemrosesan lebih lanjut untuk menghasilkan 

informasi ouput yang lebih bermakna yang dapat dimanfaatkan oleh para 

penggunanya terutama di dalam proses pengambilan keputusan. 

Menurut Hall (2001:3), sistem informasi adalah sebuah rangkaian 

prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan 

didistribusikan kepada para pemakai. Sedangkan Bodnar and Hopwood (2004:3) 

mendefinisikan sistem informasi lebih mengarah pada penggunaan teknologi 

komputer yang mengubah suatu data untuk menghasilkan informasi yang lebih 



 

bermanfaat. Sistem informasi membantu para pengguna untuk bisa memperoleh 

dan menggunakan informasi dalam proses pengambilan keputusan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu 

kerangka kerja mengubah atau memproses suatu input, yang berupa data, menjadi 

sebuah output, yang berupa informasi, untuk mencapai sasaran yang diinginkan 

perusahaan.  

Sistem informasi mempunyai fungsi untuk mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan. Sistem informasi juga mempunyai peran yang penting 

dalam menyediakan informasi bagi manajemen dalam semua tingkatan. Supaya 

informasi yang dihasilkan dapat berguna bagi manajemen maka analisis untuk 

perencanan sistem informasi haruslah memenuhi kebutuhan informasi yang 

diinginkan manajemen (Jogiyanto, 2005).  

Keberadaan sistem informasi sangat penting karena dapat mendukung para 

pemakai dalam melaksanakan tugasnya. Pada sebagian besar organisasi, pusat 

informasi memberikan fasilitas pada para pemakai (user) agar dapat mengakses 

hardware dan software, memperoleh dukungan pengembangan aplikasi, dan 

pelatihan. Disamping itu keberadaan suatu sistem informasi juga tergantung pada 

Sumber daya Manusia, data, dan jaringan untuk mengubah data menjadi informasi 

yang berguna bagi penggunanya  (O’Brien,2004 ; Mc.Leod, 2004). 

 

 



 

 

 

Ada beberapa komponen dari suatu sistem informasi (Kusrini,2007:9) : 

1. Perangkat keras (hardware), mencakup berbagai piranti fisik seperti 

komputer dan printer 

2. Perangkat lunak (software) atau program, yaitu sekumpulan instruksi yang 

memungkinkan perangkat keras untuk memproses data. 

3. Prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan 

pemrosesan data sehingga dapat menghasilkan output. 

4. Orang, yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan 

sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan output sistem informasi. 

5. Database yaitu sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan 

dengan penyimpanan data. 

6. Jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung yang 

memungkinkan sumber dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah 

pemakai. 

2.2  Tinjauan Tentang Sistem Informasi Akuntansi 

2.2.1 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi adalah struktur unik di dalam sebuah entitas, 

seperti perusahaan, yang menggunakan sumberdaya fisik dan komponen-

komponen lainnya dalam rangka mengubah data ekonomi menjadi informasi 

akuntansi, dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan yang beragam dari para 

pengguna informasi (Wilkinson et al, 2000:7). 
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Gelinas and Sutton (2005:14) menyatakan bahwa sistem informasi 

akuntansi merupakan subsistem khusus dari sistem informasi secara keseluruhan. 

Tujuan dari pengkhususan ini adalah bahwa sistem informasi akuntansi digunakan 

untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi yang berhubungan 

dengan aspek finansial dari kejadian-kejadian bisnis. Menurutnya sistem 

informasi akuntansi memiliki elemen-elemen yang saling berpengaruh dalam 

penyusunannya, sebagaimana digambarkan dalam gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Elemen-elemen Sistem Informasi Akuntansi 

 

Menurut Bodnar and hopwood (2004), Sistem Informasi Akuntansi adalah 

kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang diatur sedemikian 

rupa untuk mengubah data menjadi informasi. Sistem Informasi Akuntansi dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu Sistem Informasi Akuntansi basis manual dan Sistem 



 

Informasi Akuntansi basis komputer (computerized).  Sedangkan menurut 

Mulyadi (2001:3), Sistem Informasi Akuntansi adalah organisasi fomulir, catatan, 

dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengolahan 

perusahaan.  

Suatu sistem informasi selalu terbentuk dari (Widjajanto, 2001): 

1. Serangkaian formulir yang tercetak, seperti faktur, nota, cek, dan laporan-

laporan yang digunakan untuk membangun sistem akuntansi dan 

administrasi perkantoran, termasuk berbagai prosedur yang merupakan 

dasar pembuatan ayat-ayat akuntansi. 

2. Serangkaian buku, meliputi jurnal maupun buku besar. 

3. Serangkaian laporan atau pernyataan, seperti neraca saldo, abstraksi buku 

besar, perhitungan rugi-laba, dan neraca. 

4. Serangkaian kegiatan klerikal, termasuk operasi pengolahan data 

elektronik, yang harus dilaksanakan untuk mencatat berbagai informasi 

akuntansi pada formulir, buku, jurnal, dan buku besar, serta dalam 

penyusunan laporan dan surat pernyataan. 

5. Penggunaan kegiatan klerikal, khusunya komputer, mesin ketik, sarana 

komunikasi untuk mentransfer data, yang diperlukan dalam pelaksanaan 

kegiatan sistem. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem informasi akuntansi 

merupakan proses mengumpulkan, mengolongkan, mengolah data transaksi, lalu 

menganalisis, dan mengkomunikasikan hasilnya dalam bentuk laporan keuangan 



 

perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, baik pihak internal 

maupun pihak eksternal perusahaan. 

2.2.2 Sistem Informasi Manajemen dan hubungannya dengan Sistem 

Informasi Akuntansi   

 Sistem Informasi Manajemen membahas tentang penggunaan teknologi 

komputer untuk menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan para 

manajer. Selain Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Manajemen juga 

merupakan salah satu sistem informasi yang penting dalam perusahaan.  

 Sistem Informasi Manajemen (Gelinas and Sutton, 2002) adalah sistem 

buatan manusia yang terdiri dari sekumpulan komponen manual dan komponen 

berbasis komputer yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional 

perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan manajemen dengan 

menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk perencanaan dan pengaturan 

aktivitas dalam suatu perusahaan.  

 Menurut Widjajanto (2001), Sistem Informasi Manajemen adalah suatu 

sistem informasi yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan berbagai 

informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis.  

 Sistem Informasi Manajemen bertujuan untuk membantu manajer dalam 

mangambil keputusan yang berhubungan dengan tanggungjawab mereka masing-

masing, baik dalam hal yang berhubungan dengan keuangan atau bukan 

(Wilkinson et al,2000).  

 Sistem Informasi Akuntansi merupakan subsistem Sistem Informasi 

Manajemen yang paling besar. Subsistem lainnya antara lain sistem informasi 



 

pemasaran atau penjualan, sistem informasi personalia, sistem informasi 

keuangan, dan sistem informasi produksi. Jadi sebenarnya dapat dikatakan bahwa 

Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi saling melengkapi 

dalam perusahaan. 

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Wilkinson et al. (2000:8), mengemukakan bahwa tujuan utama Sistem 

Informasi Akuntansi, menyediakan informasi akuntansi kepada berbagai macam 

pengguna baik pengguna internal maupun pengguna eksternal, akan tercapai jika 

ketiga tujuan khusus Sistem Informasi Akuntansi telah tercapai. Tujuan khusus 

dari Sistem Informasi Akuntansi tersebut adalah : 

1. Mendukung operasi harian perusahaan. Dalam hal ini seluruh transaksi 

baik transaksi akuntansi maupun transaksi non-akuntansi dicatat dalam 

catatan akuntansi melalui proses yang dinamakan pemrosesan transaksi 

(transaction processing). 

2. Membantu dalam hal pengambilan keputusan. Dalam hal ini, setiap 

keputusan manajemen, yang bertujuan untuk merencanakan dan 

mengontrol operasional dari perusahaan, dapat dihasilkan melalui 

pemrosesan informasi (information processing). 

3. Untuk memenuhi kewajiban kepada pemilik perusahaan. Dalam hal ini, 

setiap informasi wajib (mandatory information) harus disampaikan kepada 

para stakeholders, yang terdiri dari pemegang saham, kreditor, analis 

keuangan, asosiasi industri maupun pemerintah. 



 

Wilkinson et al.(2000:10), menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi 

yang efektif dapat melaksanakan lima fungsi utama, yaitu pengumpulan data, 

pemrosesan data, manajemen data, pengendalian data (termasuk security), dan 

penghasil informasi. Gambar 2.1 menunjukkan hubungan fungsi tersebut. Setiap 

fungsi terdiri atas beberapa langkah dan urutan langkah tersebut membentuk suatu 

prosedur. 
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Sumber: Wilkinson et al. (2000:11) 

Gambar 2.2 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

A. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Fungsi pengumpulan data meliputi beberapa langkah, yaitu mencatat data 

ke dalam formulir, memvalidasi serta memeriksa data untuk memastikan 

ketepatan dan kelengkapannya. Jika data bersifat kuantitatif, data dihitung dahulu 

sebelum dicatat. Dalam banyak hal, tahap ini merupakan tahap penting dalam 

sistem. Jika transaksi yang salah memasuki tahap pengumpulan data tanpa 



 

terdeteksi, sistem mungkin akan memproses kesalahan dan menghasilkan output 

yang keliru dan tidak dapat diandalkan. Hal ini akhirnya, dapat menghasilkan 

tindakan yang salah dan keputusan yang buruk bagi pihak pemakai.  

Menurut Hall (2001:15), terdapat dua aturan yang tahapan pengumpulan 

data, yaitu relevan dan efisiensi. Tahap pengumpulan data harus didesain untuk 

menentukan data yang relevan dan data yang tidak relevan. Hanya data yang 

relevan yang dapat memberikan kontribusi pada informasi yang relevan pula. 

Selain itu, tahap pengumpulan data juga harus dapat mengumpulkan data hanya 

dalam waktu satu kali. Jika data yang sama dikumpulkan lebih dari satu kali maka 

hal tersebut dapat berakibat sistem akan kelebihan beban dan dapat mengurangi 

efisiensi sistem secara keseluruhan.  

B. Pemrosesan Data (Data Maintenance) 

Setelah dikumpulkan, biasanya data perlu diproses untuk menghasilkan 

informasi. Fungsi pemrosesan, yang terjadi pada saat input diubah menjadi output, 

terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Mengklasifikasikan atau menetapkan data yang telah dikumpulkan 

berdasarkan kategori yang telah ditetapkan 

2. Menyalin data ke dokumen atau media lain 

3. Mengurutkan atau menyusun data menurut karakteristiknya 

4. Mengelompokkan atau mengumpulkan transaksi yang sejenis 

5. Menggabungkan atau mengkombinasikan dua atau lebih data atau arsip 

6. Melakukan penghitungan 

7. Menjumlahan data kuantitatif 



 

8. Membandingkan data untuk menemukan persamaan atau perbedaan yang 

ada 

C. Manajemen Data (Data Management) 

Fungsi manajemen data terdiri atas tiga tahap, yaitu: penyimpanan, 

pemeliharaan dan pemunculan kembali (retrieving). Tahap penyimpanan meliputi 

penempatan data dalam tempat penyimpanan yang disebut arsip atau database. 

Pada tahap pemeliharaan, data yang tersimpan diperbaharui dan disesuaikan 

dengan peristiwa atau keputusan terbaru. Kemudian pada tahap pemunculan 

kembali, data yang tersimpan diakses dan diringkas kembali untuk diproses lebih 

lanjut atau untuk keperluan pembuatan laporan.  

D. Pengendalian Data (Data Control) 

Fungsi pengendalian data mempunyai dua tujuan dasar, yaitu: (1) untuk 

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

memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan lengkap serta diproses dengan 

benar. Berbagai teknik dan prosedur dapat dipakai untuk mencapai pengendalian 

dan keamanan yang memadai. 

E. Penghasil Informasi (Information Generation) 

Fungsi penghasil informasi tersebut terdiri atas beberapa tahap seperti 

penginterpretasian, pelaporan dan pengkomunikasian informasi. Informasi dapat 

berupa dokumen operasional seperti pesanan penjualan, suatu laporan yang 

terstruktur, atau pesan di layar komputer. Fungsi penghasil informasi tersebut 

dapat menghasilkan output baik yang berasal dari pemrosesan transaksi 

(transaction processing) maupun pemrosesan informasi (information processing). 



 

2.2.4 Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer 

Gelinas and Sutton (2002:16) membagi Sistem Informasi Akuntansi 

menjadi dua, yaitu Sistem Informasi Akuntansi berbasis manual dan Sistem 

Informasi Akuntansi berbasis komputer. Perbedaan antara keduanya hanya 

terletak pada cara data diproses, tetapi tidak mengubah tugas apa saja yang harus 

dilakukan. Jika Sistem Informasi Akuntansi berbasis manual mengharuskan kita 

untuk melakukan langkah demi langkah yang diperlukan dalam suatu siklus 

akuntansi, maka Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer meringkas semua 

proses tersebut. Dengan kata lain akan banyak proses yang sebelumnya dilakukan 

oleh manusia (manual) akan digantikan oleh komputer (otomatis). 

Wilkinson et al. (2000:67) menjelaskan beberapa keuntungan yang 

diberikan atas implementasi teknologi komputer dalam sistem Informasi 

Akuntansi yaitu : 

1. Pengumpulan dan pemrosesan data transaksi dapat dilakukan secara lebih 

cepat 

2. Kapasitas penyimpanan data dan informasi relatif lebih besar 

3. Kegiatan pengaturan dan pengawasan dapat dilakukan pada saat proses 

sedang berjalan 

4. Membantu manajer dalam mendapatkan data dan memahami hubungan 

antar data  

5. Akurasi yang lebih tinggi dalam perhitungan komputer dan perbandingan 

menggunakan data 



 

6. Biaya yang dikeluarkan untuk memproses tiap-tiap transaksi menjadi lebih 

murah 

7. Waktu yang diperlukan untuk menyiapkan laporan dan keluaran lainnya 

menjadi lebih efisien 

8. Penyimpanan data menjadi lebih ringkas, dengan tingkat pengaksesan 

yang tinggi pada saat diperlukan 

9. Pilihan yang lebih banyak untuk memasukkan data dan menghasilkan 

keluaran 

10. Produktivitas pimpinan dan pegawai meningkat 

Menurut Laudon and Laudon (2002), sistem informasi berbasis komputer 

saat ini masih belum mampu sepenuhnya menggantikan beberapa tugas yang 

masih tetap harus dijalankan manusia, misalnya penginputan data. Dalam sebuah 

sistem yang berbasis komputer, setidaknya ada tiga hal yang harus ada, yaitu 

perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan operator 

(brainware). 

2.2.5 Struktur Organisasi dan Sistem Operasional 

Sebagai salah satu subsistem utama dari perusahaan, Sistem Informasi 

Akuntansi dalam perkembangannya sangat bergantung pada interaksinya dengan 

subsistem yang lain yaitu struktur organisasi dan sistem operasional. Menurut 

Wilkinson et al. (2000) organisasi bisnis merupakan sebuah sistem yang memiliki 

subsistem berupa organisasi, sistem informasi dan sistem operasional. Sebagai 

sebuah subsistem dari sebuah sistem, tentu saja ada keterkaitan dan hubungan 

antara satu sistem dengan sistem lainnya. Keterkaitan dari masing-masing sistem 



 

dipengaruhi dan didukung oleh pengaruh lingkungan yang ada di sekitar 

organisasi tersebut. Salah satu bagian dari lingkungan tersebut adalah 

pengendalian internal. Pengendalian internal mendukung dan mempengaruhi dari 

terjadinya keterkaitan diantara subsistem-subsistem yang ada. Hubungan ini 

ditunjukkan oleh Gambar 2.3 tentang Hierarki Sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Wilkinson et al. (2000:35) 

Gambar 2.3 Hierarki Sistem 

2.2.5.1 Hubungan Struktur Organisasi dengan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Hall (2001:19), struktur organisasi mencerminkan distribusi 

tanggung jawab, otoritas, dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) seluruh 

perusahaan. Perusahaan mencapai seluruh tujuannya dengan membangun tujuan 

yang dapat diukur secara keuangan untuk unit-unit operasionalnya. Misalnya 

informasi anggaran mengalir ke bawah. Hal ini merupakan mekanisme dimana 

manajemen senior membawa standar yang harus dipenuhi oleh karyawannya, 

untuk kemudian diukur di periode yang akan datang. Sehingga hasil dari tindakan 
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karyawan tersebut, dalam bentuk informasi kinerja, akan mengalir ke atas 

tepatnya ke manajer senior.  

Struktur organisasi digunakan untuk mendelegasikan dan mengkoordinasi 

tugas dan tanggung jawab masing-masing unit atau personel. Struktur organisasi 

menggambarkan hubungan antara berbagai tugas yang harus dilakukan dan juga 

kewenangan yang didelegasikan ke berbagai tingkatan. Struktur organisasi formal 

biasanya diwujudkan dalam bentuk bagan organisasi yang merupakan pola 

komunikasi formal di dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi memiliki 

kaitan erat dengan Sistem Informasi Akuntansi dalam hal (Wilkinson et al., 

2000:39): 

1. Struktur organisasi menunjukkan arus informasi yang dihasilkan oleh 

Sistem Informasi Akuntansi. Arus vertikal menunjukkan adanya fungsi 

pertanggungjawaban manajer pada organisasi, sedangkan arus horizontal 

menunjukkan adanya pembagian tugas di dalam level yang sama pada 

suatu organisasi.  

2. Transaksi yang diproses oleh Sistem Informasi Akuntansi mengalir 

melalui berbagai departemen dalam suatu organisasi. 

Sehingga pemahaman terhadap struktur organisasi merupakan hal yang mendasar 

untuk menilai kebutuhan informasi pemakai. 

2.2.5.2 Hubungan Sistem Operasional dengan Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem operasional adalah sistem kerja harian dari suatu perusahaan. 

Sistem operasional disebut juga sebagai value chain karena sistem operasional 

merupakan rangkaian sumber daya atau input yang ditransformasikan ke dalam 



 

output. Di samping itu sistem operasional disebut sebagai subsistem karena  setiap 

proses yang terjadi saling berhubungan dan terintegrasi.  

Menurut Wilkinson et al. (2000:43), sistem operasional adalah salah satu 

subsistem internal utama perusahaan dan merupakan sistem kerja. Sistem ini 

merupakan penghubung antara sumberdaya yang mengalir masuk ke perusahaan 

dengan produk atau jasa yang mengalir ke luar perusahaan yang tertuju pada 

pelanggan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki sistem operasional yang 

berbeda-beda. Ada setidaknya dua kaitan yang cukup erat antara sistem informasi 

akuntansi dan sistem operasional, yaitu : 

1. Sistem Informasi Akuntansi mengawasi dan mencatat berbagai hal yang 

terjadi di dalam sistem operasional 

2. Sistem Informasi Akuntansi memicu terjadinya tindakan di dalam sistem 

operasional. Misalnya setelah order pembelian dicatat, maka barang akan 

dikirimkan oleh supplier. 

2.3 Siklus Penghasilan 

2.3.1 Pengertian Siklus Penghasilan 

Dalam bentuk yang sederhana siklus penghasilan merupakan perubahan 

langsung dari produk akhir dan jasa menjadi uang tunai. Siklus penghasilan 

adalah siklus yang meliputi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk menjual produk 

dan jasa yang dihasilkan perusahaan kepada pelanggan. Dengan demikian siklus 

penghasilan merupakan ujung tombak perusahaan yang akan menghasilkan nutrisi 

bagi perusahaan dalam bentuk penghasilan. Sistem Informasi Akuntansi sangat 

berperan dalam meningkatkan kinerja proses siklus penghasilan. Untuk 



 

menciptakan Sistem Informasi Akuntansi yang efektif pada siklus penghasilan, 

harus ada hubungan yang kuat antara fungsi akuntansi dan fungsi pemasaran. 

Siklus penghasilan menekankan pada tiga kunci transaksi bisnis, yaitu 

permintaan proyek, eksekusi proyek dan penjualan, serta penerimaan kas. Dalam 

transaksi penjualan, disumsikan terjadi pada perusahaan konsultan, terdapat order 

jasa dari konsumen dan penyelesaian sesudah itu menyebabkan timbulnya faktur 

penjualan. Sedangkan dalam transaksi penerimaan kas, dapat berupa sebuah cek 

atau uang yang diterima dari konsumen atau klien.    

Menurut Wilkinson (2000:416) di dalam siklus penghasilan terdapat dua 

subsistem utama yaitu sistem penjualan dan sistem penerimaan kas. Sistem 

penerimaan kas berkaitan langsung dengan transaksi penerimaan tunai. Prosedur 

yang ada di setiap sistem akan berbeda-beda tergantung jenis perusahaan, namun 

hal mendasar yang penting bagi setiap perusahaan adalah melindungi uang atau 

cek yang diterima dari pelanggan. Dokumen sumber yang dijadikan sumber utama 

dalam pemrosesan adalah bukti penerimaan kas. Bukti ini harus menunjukkan 

nilai kas yang diterima, kemudian secara berkala nilai total yang diterima akan 

dijurnalkan dan di-posting-kan dalam buku besar. 

Lebih jauh Hall (2001:179) memaparkan bahwa saat suatu transaksi terjadi 

antara seorang penjual dan seorang pembeli. Proses siklus penghasilan yang lebih 

rumit adalah penjualan melalui kredit. Dalam hal ini, ada rentang waktu antara 

terjadinya penjualan dengan penerimaan uang tunai yang terjadi selanjutnya. 

Rentang waktu ini membagi transaksi penghasilan ke dalam dua tahap : (1) tahap 

fisik, meliputi pemindahan aktiva atau jasa dari penjual kepada pembeli, dan (2) 



 

tahap keuangan, meliputi penerimaan uang tunai oleh penjual dalam pembayaran 

piutang dagang. Dengan alas an kenyamanan pengolahan, kebanyakan perusahaan 

memberlakukan setiap tahapan sebagai transaksi yang terpisah. Oleh karenanya 

siklus penghasilan sebenarnya terdiri dari dua subsistem utama, yaitu (1) 

subsistem proses pesanan penjualan, dan (2) subsistem penerimaan uang tunai. 

2.3.2 Tujuan Siklus Penghasilan 

Menurut Wilkinson et al. (2000:416) Tujuan utama siklus penghasilan 

adalah sebagai sarana pertukaran produk atau jasa dengan kas konsumen. 

Sedangkan tujuan khusus yang ada di dalam tujuan utama siklus penghasilan 

antara lain : 

1. Mencatat pesanan penjualan secara tepat dan akurat 

2. Memverifiksi kelayakan konsumen untuk mendapatkan kredit 

3. Mengirimkan barang atau melakukan jasa sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati 

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

5. Mencatat dan mengelompokkan kas yang diterima secara tepat dan akurat 

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

7. Menjaga produk dan kas sampai pertukaran selesai dilakukan 

Dalam sistem penjualan, fungsi siklus penghasilan umumnya meliputi 

pencarian pesanan dari pelanggan, pemeriksaan kredit pelanggan, pemasukan dan 

pemrosesan pesanan penjualan, perakitan barang untuk dikirimkan, pengiriman 

barang, penagihan pada pelanggan, penerimaan dan penyimpanan uang tunai yang 

dibayar oleh pelanggan, menyelenggarakan catatan piutang, pembukuan transaksi 



 

ke buku besar umum, dan penyiapan laporan keuangan serta keluaran-keluaran 

lain yang diperlukan. Sedangkan dalam sistem penerimaan kas, fungsi 

penyelenggaraan catatan piutang tidak diperlukan. 

2.3.3 Paparan Risiko dan Internal Control Pada Siklus Penghasilan 

2.3.3.1 Paparan Risiko 

Setiap entitas pasti akan dihadapkan pada suatu resiko. Menurut Wilkinson 

et al. (2000:448),  paparan resiko (risk exposure) adalah ancaman terhadap aset 

dan kualitas informasi perusahaan akibat terabaikannya atau tidak memadainya 

pengendalian. Beberapa macam resiko yang mungkin terjadi pada suatu 

perusahaan antara lain : 

a. Kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan semacam ini timbul secara 

tidak sengaja dan acak, yang biasanya timbul karena kurangnya 

pengetahuan karyawan akibat training yang diberikan kepada mereka 

tidak memadai. Namun, kesalahan ini bisa juga terjadi akibat kelelahan 

dan kurang hati-hati dalam bekerja. 

b. Kesalahan yang disengaja. Kesalahan semacam ini biasanya dilakukan 

salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

c. Kehilangan aset secara tidak disengaja. Kehilangan semacam ini terjadi 

karena kecerobohan dalam meletakkan aset di tempat yang tidak 

semestinya. 

d. Pencurian aset. Pencurian ini dapat dilakukan baik oleh pihak dari luar 

maupun dari dalam perusahaan. 



 

e. Pelanggaran keamanan. Dalam hal ini, ada pihak yang sebenarnya tidak 

memiliki akses terhadap suatu file data dan laporan namun dapat 

mengaksesnya.  

f. Aksi kekerasan atau bencana alam. Beberapa aksi kekerasan dan bencana 

alam dapat mengakibatkan kerusakan pada aset perusahaan termasuk data 

yang bisa berakibat pada terhentinya operasi bisnis dan bahkan membuat 

perusahaan menjadi bangkrut.  

g. Kejahatan Komputer. Komputer sangat bermanfaat untuk membantu 

memperoses data dalam sebuah sistem. Namun komputer dapat diatur dan 

dimanipulasi sedemikian rupa. 

Untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi, dibutuhkan pengukuran 

terhadap derajat keterjadian resiko. Derajat keterjadian resiko ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya : 

a. Frekuensi. Semakin tinggi frekuensi suatu kejadian yang terjadi maka 

semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya resiko. 

b. Kerentanan. Semakin tinggi tingkat kerentanan suatu aset maka semakin 

tinggi juga kemungkinan terjadinya resiko. 

c. Ukuran. Semakin tinggi nilai uang dari potensi kerugian maka semakin 

besar juga kemungkinan terjadinya resiko. 

Apabila faktor-faktor tersebut muncul bersama-sama, maka tingkat keterjadian 

resiko akan semakin meningkat. 

 

 



 

2.3.3.2 Pengendalian Internal (Internal Control) pada Siklus Penghasilan 

Berdasarkan AICPA Professional Standards, vol. 1, AU Sec.320. 30-35, 

1987 dalam Hall (2001:150), pengendalian internal mencakup kebijakan, praktik, 

dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai empat tujuan utama, 

yaitu : (1) menjaga aktiva perusahaan; (2) memastikan akurasi dan dapat 

diandalkannya catatan dan informasi keuangan; (3) mempromosikan efisiensi 

operasi perusahaan; (4) mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur 

yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

Untuk dapat membangun sebuah pengendalian, Wilkinson et al.(2000) 

mengungkapkan bahwa perusahaan harus terlebih dahulu memahami tujuan 

pengendalian di dalam sistem mereka. Tujuan pengendalian pada siklus 

penghasilan antara lain: 

1. Seluruh aktivitas penjualan telah dicatat secara lengkap dan akurat. 

2. Semua retur penjualan dan potongannya telah dicatat secara akurat. 

3. Semua kas yang diterima telah dicatat secara lengkap dan akurat. 

4. Semua transaksi penjualan dan penerimaan kas telah di-posting ke akun 

yang tepat. 

5. Semua catatan akuntansi, persediaan barang dagang, dan kas dijaga 

dengan baik. 

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

pengendalian yang dapat dilakukan pada siklus penghasilan yaitu pengendalian 

umum (general controls) dan pengendalian aplikasi (application controls). 

Pengendalian umum terbagi atas: 



 

A. Pengendalian organisasional (organizational controls) 

Pada siklus penghasilan, pengendalian organisasional menekankan pada 

pemisahan tugas dan tanggung jawab pada unit-unit yang terkait dengan siklus ini. 

Fungsi yang harus dipisahkan adalah fungsi otorisasi, pencatatan, dan pemegang 

fisik. Sedangkan dalam sistem informasi yang berbasis komputer, maka 

pengendalian organisasional dilakukan melalui pemisahan orang yang membuat 

program aplikasi dengan orang yang menggunakan dan menjalankan program. 

Dalam siklus penghasilan, bagian yang bertugas mengotorisasi kredit harus 

terpisah dari seluruh proses, jadi secara formal transaksi pemberian persetujuan 

merupakan aktivitas yang independen. 

B. Pengendalian dokumentasi (documentation controls) 

Pengendalian ini meliputi suatu keharusan untuk menyediakan 

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

penghasilan berbasis manual dokumen yang harus ada adalah dokumen sumber, 

jurnal, buku besar pembantu, buku besar, dan laporan. Pengendalian dokumentasi 

yang dapat dilakukan dalam siklus penghasilan yaitu penggunaan dokumen 

dengan nomor urut tercetak. Hal ini memungkinkan untuk melakukan pemisahan 

dan penelusuran atas satu kejadian (diantara ratusan) melalui Sistem Informasi 

Akuntansi. 

C. Pengendalian pertanggungjawaban aktiva (asset accountability controls) 

Pengendalian ini diutamakan untuk menjamin aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan dimanfaatkan dan dicatat dengan layak. Pada siklus penghasilan, 

jumlah persediaan barang dagangan yang tercatat harus sama dengan jumlah fisik 



 

ketika dilakukan rekonsiliasi. Selain itu, jumlah kas yang tercatat pada bank juga 

harus sama dengan jumlah pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan.  

D. Pengendalian praktik manajemen (management practices controls) 

Pengendalian ini berguna untuk menjamin bahwa aktivitas di dalam 

perusahaan, terutama yang terlibat di dalam siklus penghasilan, dilakukan dengan 

layak. Untuk menjamin hal tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan 

manajemen sumber daya manusia yaitu merekrut personel dengan kualifikasi yang 

tepat atau melakukan training terhadap personel yang ada. Selain itu adanya 

perubahan pada sistem harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. 

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

Pada pengendalian ini harus dipastikan bahwa teknologi komputer harus 

digunakan dengan layak melalui kegiatan supervisi, perencanaan yang memadai, 

dan prosedur yang teratur. 

F. Pengendalian otorisasi (authorization controls) 

Pengendalian ini diperlukan agat suatu data dan informasi bisa ditorisasi 

oleh pihak yang berkepentingan. Salah satu pengendalian yang dapat dilakukan 

pada siklus penghasilan berbasis manual adalah keharusan mendapatkan otorisasi 

dari manajer kredit untuk semua transaksi kredit yang terjadi. 

G. Pengendalian akses (access controls) 

Pengendalian ini dapat mencegah dan mendeteksi akses yang tidak 

disetujui dan terlarang ke aktiva perusahaan. Aktiva pada siklus penghasilan 

adalah persediaan dan kas. Pengendalian akses secara manual dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : (1) keamanan pergudangan, (2) menyetorkan kas 



 

secara harian ke bank, (3) menggunakan kotak deposit yang aman untuk kas, dan 

(4) mengunci laci kas dan mengamankan unit penerimaan tunai. Sedangkan salah 

satu pengendalian yang dapat dilakukan pada sistem berbasis komputer adalah 

penggunaan kata sandi (password), dimana dengan memasukkan password akan 

keluar suatu aplikasi yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi atau 

aktivitas. Penggunaan password bertujuan untuk membatasi fitur-fitur apa saja 

yang dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu.  

 Pengendalian aplikasi yang dapat dilakukan adalah : 

A. Pengendalian masukan (input controls) 

Pengendalian ini memastikan bahwa data yang dimasukkan harus tepat. 

Jika data yang dimasukkan salah maka aplikasi akan secara otomatis menolak 

penginputan data sehingga data yang salah tidak sampai masuk ke dalam sistem. 

Misalnya penggunaan formulir dengan nomor urut yang telah tercetak. 

B. Pengendalian pemrosesan (processing controls) 

Setelah data secara benar diinputkan maka selanjutnya akan dilakukan 

pemrosesan terhadap data tersebut. Pengendalian pemrosesan berfungsi untuk 

memastikan bahwa data yang diinputkan dapat diproses secara benar dan akurat. 

Misalnya software akan menolak untuk memproses data, apabila data yang 

dimasukkan belum lengkap. 

C. Pengendalian keluaran (output controls) 

Pengendalian ini memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan dari sistem 

harus lengkap dan didistribusikan kepada pihak yang tepat. Misalnya seluruh 



 

transaksi yang terjadi selama suatu periode dicetak sehingga memudahkan 

pelaksanaan audit. 

 Lebih dari itu, Bodnar and Hopwood (2004:128) dan Hall (2001:152), 

mengungkapkan bahwa ada tiga pengendalian yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan, yaitu : 

A. Pengendalian preventif 

Pengendalian preventif adalah teknik pasif yang didesain untuk 

mengurangi frekuensi munculnya peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. 

Pengendalian preventif memaksa kesesuaian dengan tindakan-tindakan yang 

ditetapkan sebelumnya atau yang diinginkan dan karenanya menyaring peristiwa-

peristiwa yang menyimpang. Pengendalian preventif jauh lebih efektif dari segi 

biaya daripada pendeteksian dan pengkoreksian masalah setelah mereka muncul.  

B. Pengendalian deteksi  

Pengendalian deteksi merupakan peralatan, teknik, dan prosedur yang 

didesain untuk mengidentifikasi dan menampilkan peristiwa-peristiwa yang tidak 

diinginkan yang lolos dari pengendalian preventif. Pengendalian tersebut 

mengungkapkan jenis kesalahan spesifik dengan membandingkan data aktual dan 

standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

C. Pengendalian korektif 

Pengendalian korektif adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk 

membalikkan efek dari kesalahan yang dideteksi di langkah sebelumnya. 

Pengendalian tersebut memperbaiki masalah yang dideteksi pada langkah 



 

sebelumnya. Untuk setiap kesalahan yang terdeteksi, bisa terdapat lebih dari satu 

tindakan koreksi yang layak.  

2.3.4  Laporan Manajerial 

Laporan manajerial adalah salah satu tipe laporan yang dapat dihasilkan 

dari aktivitas yang terjadi di dalam siklus penghasilan. Informasi yang tercakup di 

dalam laporan manajerial ini adalah yang nantinya terutama digunakan 

pengambilan keputusan manajerial dan pengendalian. Kebanyakan informasi yang 

dibutuhkan untuk membuat keputusan semacam itu dihasilkan dari Sistem 

Informasi Akuntansi. Sebagai contoh, informasi dari transaksi penjualan ditujukan 

untuk membuat keputusan tentang produk dan pasar. Keputusan yang dibuat 

terkait dengan siklus penghasilan antara lain keputusan  pemasaran dan keputusan 

keuangan. 

Di dalam mengidentifikasikan laporan apa saja yang diperlukan oleh pihak 

manajemen, maka diperlukan analisis kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen 

terlebih dahulu. Adapun beberapa contoh kebutuhan manajemen yang terkait 

dengan siklus penghasilan antara lain (Wilkinson et al., 2000:443) : 

A. Marketing Decision 

1. Pasar dan konsumen seperti apa yang akan dilayani ? 

2. Spesifik produk apa yang akan ditawarkan pada konsumen, termasuk 

produk baru apa yang akan diperkenalkan ? 

3. Berapa biaya yang akan dikenakan serta berapa diskon yang akan 

diperbolehkan ? 

4. Pelayanan purna jual seperti apa yang akan ditawarkan ? 



 

5. Link distribusi seperti apa yang akan digunakan ? 

6. Media advertising apa yang akan digunakan serta bagaimana cara 

mengolahnya ? 

7. Bagian organisasi mana yang tergabung kedalam fungsi pemasaran ? 

8. Rencana pemasaran dan anggaran seperti apa yang akan dilakukan pada 

tahun-tahun berikutnya ? 

B. Financial Decision 

1. Kriteria apa yang akan digunakan dalam potensi kredit konsumen ? 

2. Metode pengumpulan seperti apa yang akan digunakan untuk 

meminimalkan pembayaran hutang yang tidak lancar ? 

3. Pemeliharaan seperti apa pada catatan akun penerimaan mengenai jumlah 

yang besar yang ditunjukkan pelanggan ? 

4. Sumber apa yang akan digunakan selain penerimaan dari penjualan yang 

akan digunakan untuk memenuhi dana operasional ? 

5. Rencana keuangan dan anggaran seperti apa yang akan dilakukan pada 

tahun-tahun berikutnya ? 

2.4 Tinjauan Tentang Database 

2.4.1 Definisi Database 

Penggunaan database bisa diterapkan dalam menyelesaikan beragam 

masalah yang timbul dari sistem organisasi file tradisional. Laudon and Laudon 

(2005), memaparkan bahwa database adalah koleksi data yang terorganisasi untuk 

melayani beragam aplikasi secara efisien dengan mensentralisasi data dan 

meminimalisasi data yang berlebih. Data yang ada di dalam database tidak lagi 



 

disimpan dalam file-file terpisah untuk tiap aplikasi, melainkan disimpan secara 

fisik dalam satu lokasi. Sehingga satu database bias melayani beragam aplikasi.  

Menurut 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 : 

1. Atribut Data. Atribut data merupakan bagian berpotensi menjagi data yang 

berguna dalam database. Sebuah atribut merupakan karakeristik yang logis 

dan relevan dari sebuah entitas tentang apa yang ditangkap sebuah perusahaan 

dari data. 

2. Record. Sebuah record merupakan satu rangkaian atribut yang lengkap untuk 

satu peristiwa dalam satu kelas entitas. Misalnya, nama, alamat dan saldo dari 

pelanggan tertentu. Record biasanya bersifat unik. 

3. File. Sebuah file merupakan satu rangkaian record yang lengkap dari sebuah 

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

file hutang gaji. 

Menurut Hall (2001), terdapat beberapa manfaat dan kerugian yang 

mungkin didapat dari penggunaan database di dalam sebuah sistem informasi : 

1. Keuntungan penggunaan database 

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

hanya dicatat untuk satu kali. 



 

b. 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. 

c. Mampu menampilkan nilai atau informasi data yang terbaru. Artinya 

database memberikan informasi yang terakhir diperbaharui oleh 

pengguna. 

d. Mampu memberikan informasi atau laporan yang baru dibutuhkan. 

2. Kerugian penggunaan database 

a. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat diimplementasikan. 

b. 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.  

Dikarenakan kompleksnya penggunaan database ini, maka diperlukan 

sebuah proses pelatihan bagi para penggunanya. 

2.4.2 Sistem Manajemen Database (Database Management System/DBMS) 

Pendekatan database mengharuskan perusahaan mengembangkan suatu 

pengelolaan database tersebut atau yang lebih umum dikenal dengan Data Base 

Management System (DBMS). Sistem Manajemen Database (DBMS) adalah 

perangkat lunak khusus untuk menciptakan dan memelihara database dan 

memungkinkan masing-masing aplikasi bisnis untuk mengambil data yang 

diperlukan tanpa perlu membuat file-file terpisah atau definisi data dalam program 

komputernya. DBMS bertindak sebagai antar muka (interface) antara program 



 

aplikasi dan file data secara fisik. Sewaktu program aplikasi membutuhkan item 

data, misal pembayaran, maka DBMS menemukan data tersebut di dalam 

database dan menampilkannya pada program aplikasi (Laudon and Laudon, 

2005). 

Menurut O’Brien, (2004), DBMS merupakan kumpulan software sistem 

yang digunakan untuk mengontrol pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan 

database di suatu organisasi. DBMS dapat membantu organisasi dalam 

mengintegrasikan kumpulan data dan files yang ada di dalam database. Selain itu, 

DBMS juga menyederhanakan proses menampilkan kembali (retrieving) 

informasi yang telah tersimpan di dalam database, dalam bentuk tampilan dan 

laporan. Meskipu demikian untuk mengekstrak informasi, pengguna harus 

menulis perintah di dalam komputer dengan menggunakan Query Languages.  

DBMS adalah Sistem yang secara khusus dibuat untuk memudahkan 

pemakai dalam mengelola database. Menurut Ramakrishnan dan Gehrke 2000 

dalam Kadir dan Triwahyuni (2003:487) didalam database memiliki keuntungan 

sebagai berikut : 

1. Independensi Data 

DBMS menyediakan pendekatan yang membuat perubahan dalam data 

tidak membuat program harus diubah. 

2. Pengaksesan yang efisien terhadap data 

DBMS menyediakan berbagai teknik yang canggih sehingga penyimpanan 

clan pengambilan data dilakukan secara efisien. 

 



 

3. Keamanan dan integritas data 

Karena data dikendalikan oleh DBMS, DBMS dapat melakukan kendali 

integritas terhadap data. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi 

suatu field dan kekangan yang melekat pada field akan ditolak. Sebagai 

contoh, jika field jenis_kelamin dinyatakan berupa P atau W, maka 

penyimpanan L ke field tersebut dengan sendirinya akan ditolak oleh 

DBMS. 

4. Administrasi data 

Jika sejumlah pemakai berbagi data, pemusatan administrasi data dapat 

meningkatkan perbaikan yang sangat berarti. Dengan cara seperti ini, 

duplikasi atau redundansi data dapat diminimalkan. 

5. Akses bersamaan dan pemulihan terhadap kegagalan 

DBMS menyediakan mekanisme sehingga data yang sama dapat diakses 

oleh sejumlah orang dalam waktu yang sama. Selain itu, DBMS 

melindungi pemakai dari efek kegagalan sistem. Jika terjadi kegagalan, 

DBMS dapat mengembalikan data sebagaimana kondisi saat sebelum 

terjadi kegagalan. 

6. Waktu pengembangan aplikasi diperpendek 

DBMS menawarkan banyak fasilitas yang memudahkan dalam menyusun 

aplikasi sehingga waktu pengembangan aplikasi dapat diperpendek. 

Menurut McLeod (2004), DBMS memungkinkan untuk menciptakan 

database melalui akses langsung dengan komputer, memelihara isinya, dan 

menyediakan isi tersebut bagi pemakai tanpa pemrograman khusus yang mahal. 



 

Saat perusahaan atau pemakai individu memutuskan apakah akan menggunakan 

DBMS, maka keuntungan dan kerugiannya harus dipertimbangkan terlebih 

dahulu. Keuntungan dari penggunaan DBMS antara lain : 

1. Mengurangi pengulangan data. Jumlah total file dikurangi dengan 

menghapus file-file duplikat. Juga hanya terdapat sedikit data yang sama 

di beberapa file. 

2. Mencapai independensi data. Spesifikasi data disimpan dalam skema 

daripada dalam tiap program aplikasi. Perubahan dapat dibuat pada 

struktur data tanpa mempengaruhi program yang mengakses data. 

3. Mengintegrasikan data dari beberapa file. DBMS terdiri dari beberapa 

tabel, dimana masing-masing tabel berisi data-data. Untuk mendapatkan 

informasi yang utuh dan terintegasi maka tabel-tabel tersebut saling 

berhubungan satu sama lain. Adanya Kaitan logis dan beberapa bahasa 

aplikasi memudahkan pengguna dalam mengintegrasikan suatu data. 

4. Mengambil data dan informasi secara sepat. Hubungan-hubungan logis, 

Data Manipulation Languange (DML), dan penggunaan query language 

memungkinkan pemakai mengambil data dalam hitungan detik atau menit, 

yang sebelumnya mungkin memerlukan waktu beberapa jam atau hari. 

5. Meningkatkan keamanan. DBMS dapat menyertakan beberapa lapis 

keamanan seperti kata sandi (password), directory pemakai, dan bahasa 

sandi (encryption).  

 



 

Disamping memilki keunggulan, DBMS juga memiliki beberapa kerugian, 

sebagai berikut : 

1. Memperoleh perangkat lunak (software) yang mahal. DBMS saat ini 

masih relatif mahal, terutama bagi perusahaan-perusahaan kecil. 

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

Penggunaan DBMS seringkali memerlukan kapasitas penyimpanan yang 

lebih besar daripada yang diperlukan oleh program aplikasi lain. 

3. Mempekerjakan dan mempertahankan staf Database Administrator (DBA) 

sebagai pengelola DBMS. Untuk mengelola DBMS diperlukan 

pengetahuan khusus agar kemampuan DBMS dapat dimanfaatkan secara 

penuh. Pengetahuan khusus ini biasanya dimiliki oleh DBA. 

2.4.3 Relational Database (RDBMS) 

Menurut Kadir dan Triwahyuni (2003:491) yang dimaksud dengan model 

data adalah sekumpulan konsep terintegrasi yang dipakai untuk menjabarkan data, 

hubungan antardata, dan kekangan terhadap data yang digunakan untuk menjaga 

konsistensi. Kadang model data disebut struktur data logis. 

Lebih lanjut, Kadir dan Triwahyuni (2003) mengungkapkan bahwa model 

data yang umum pada saat ini ada 4 macam, yaitu (1) model data hirarkis, (2) 

model data jaringan, (3) model data relasional, dan (4) model data berbasis objek. 

Tiga model yang disebut pertama (modal data hierarkis, jaringan dan relasional) 

disebut model data yang berbasis rekaman (record-based data model). 

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. 

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 

memberikan  menggunakan lebih dari satu tabel 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 tabel. Prosedur 

normalisasi bersifat reversible, artinya hasil dari normalisasi selalu dapat 

dikembalikan ke keadaan awal. Reversible sangat penting karena berarti tidak ada 

informasi yang hilang.  

Lebih lanjut, Martina (2004) mengungkapkan bahwa 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.  

Menurut Laudon and Laudon (2000), ada setidaknya tiga prinsip dalam 

sistem manajemen database, yaitu: 



 

1. Data Definition Language (DDL). Merupakan komponen yang 

mendefinisisikan tiap-tiap elemen data yang terdapat di dalam database. 

2. Data Manipulation Language (DML) . Adalah sebuah bahasa yang 

dipakai di dalam sistem manajemen database yang dipakai para pengguna 

untuk memanipulasi data di dalam database. DML yang paling banyak 

digunakan saat ini adalah Structured Query Language (SQL). 

3. Data Dictionary. Dalam Martina (2004) disebut juga sebagai Data 

Control Language (DCL). Merupakan perangkat yang dipakai baik 

secara otomatis maupun manual untuk menyimpan dan mengatur 

informasi tentang data di dalam database. 

Menurut Yuswanto &Subari (2005:2) dan Gelinas, et al(2005), di dalam 

RDBMS terdapat beberapa komponen, antara lain:  

1. Database yaitu sekumpulan data yang berisi informasi dan saling 

berhubungan. 

2. Tabel yaitu tempat yang disediakan untuk menyimpan data. 

3. Records atau baris yaitu kumpulan data yang terdiri dari satu atau lebih 

suatu field. 

4. Field atau kolom yaitu kumpulan data yang mempunyai atau menyimpan 

fakta yang sama atau sejenis untuk setiap baris data pada tabel. 

5. Index yaitu tipe dari suatu tabel tertentu yang berisi nilai-nilai field kunci 

atau field (yang ditetapkan oleh pemakai) dan pointer ke lokasi record 

yang sebenarnya. 



 

6. Queries yaitu sekumpulan perintah SQL yang dirancang untuk memanggil 

kelompok record tertentu dari satu tabel atau lebih untuk melakukan 

operasi pada tabel. 

7. Forms yaitu apa yang tampak dalam layar untuk mempresentasikan data 

dalam tabel dan yang dikumpulkan melalui suatu queries dari satu atau 

lebih tabel. 

8. 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. 

2.4.4 Structured Query Language (SQL) 

SQL adalah bahasa standar manipulasi untuk sistem database relational. 

Menurut Martina (2004), Structured Query Languange (SQL) adalah sebuah 

perangkat software yang menggunakan bahasa query standar dan database 

relational. Di dalam SQL, software ini mengorganisasikan data dalam format 

tabel-tabel. Tabel dibentuk dengan mengelompokkan data yang mempunyai ubjek 

yang sama. Tabel tersebut berisi baris-baris dan kolom-kolom informasi. Tabel-

tabel tersebut nantinya akan direlasikan atau dihubungkan sesuai dengan logika 

yang diperlukan selayaknya sebuah database relational. 

Pendesainan sebuah database termasuk sebagai aktivitas yang kompleks 

dan rumit. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkap oleh Gelinas, Sutton & 

Hunton  (2005), bahwa sebuah database dapat digunakan secara kompleks dan 

rumit. Oleh karena itu, program untuk mengaturnya juga menjadi kompleks, dan 

semakin rumit database di desain maka semakin mahal pula biaya 



 

pengembangannya. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang membeli software 

DBMS-nya ketimbang harus mendesainnya sendiri.  

Secara komersial software DBMS telah tersedia dengan berbagai ukuran 

komputer. Beberapa paket software DBMS yang popular antara lain: Microsoft 

Access, DB2, IMS, MySQL, Oracle, Paradox, SQL Server, Sybase dan R:BASE. 

Untuk pembahasan dan pengembangan software yang peneliti lakukan, peneliti 

memilih SQL Server, dengan produk MS SQL Server 2000 sebagai database 

software (Martina,2004). 

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). Sistem 

database client atau server seperti SQL Server 2000 memakai sejumlah proses 

server untuk memanipulasi data, dan mengharuskan proses client untuk 

berhubungan dengan proses server menggunkaan mekanisme IPC (Inter Process 

Communication) lokal atau remote, misalnya socket TCP/IP. Proses server adalah 

aplikasi server yang memproses perintah-perintah SQL. SQL Server 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. Database adalah sekumpulan data yang 

berhubungan. SQL Server 2000 memberikan bahasa dan antar muka yang baik 

untuk 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).  

Di dalam SQL Server, database bukanlah hanya sekedar sebuah file, akan 

tetapi merupakan sebuah konsep logis yang berisi sekumpulan objek-objek yang 

berhubungan. Misalnya sebuah database berisi data, struktur database, index, 

sekuritas, view, dan stored procedures. Adapun objek-objek yang ada di 

dalamnya adalah (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-tipe yang dapat 

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

4. Stored Procedure. Stored Procedure merupakan perintah-perintah SQL yang 

membentuk makro. Dengan menjalankan stored procedure berarti pengguna 

menjalankan perintah-perintah SQL di dalam sebuah prosedur. 

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.  

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, 

dan dapat dibedakan dengan data yang lain. 



 

8. Kunci  Tamu (Foreign Key). Kunci tamu adalah kolom-kolom yang mengacu 

kunci utama atau kontrain 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 beberepa kolom dari sebuah tabel atau 

menghubungkan beberapa tabel. View dapat dipakai untuk menjaga keamanan 

data. 

12. Index. Index membantu mengorganisasikan data sehingga query menjadi 

lebih cepat. 

Menurut Martina (2004), MS SQL Server 2000 menjami 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 meng-cover data karena kegagalan sistem. Di dalam MS SQL 

Server 2000 juga mendukung backup data baik backup online dan backup biasa. 

MS SQL Server 2000 mempunyai tiga strategi backup : 

1. Backup seluruh database. Cara ini adalah dengan melakukan backup seluruh 

database dan cocok untuk database kecil sehingga proses restore tidak rumit. 



 

2. Backup database secara bertahap. Cara ini mengkombinasikan backup 

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

untuk lingkungan produksi yang proses backup harus dilakukan secara 

interval waktu tertentu. 

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

keseluruhan dan berisi informasi mengenai tabel index yang telah berubah 

sejak backup terakhir. 

Perancangan software DBMS yang peneliti  kembangkan memanfaatkan SQL 

Server 2000 Edisi Enterprise. Menurut Martina (2004), SQL Server Enterprise 

Manager adalah lingkungan administrasi utama untuk SQL Server dan dapat 

dipakai untuk administrasi instalasi database SQL server lokal dan remote. SQL 

Server Enterprise Manager memberikan sejumlah wizard untuk memudahkan 

administrasi. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Hidayat (2007) bahwa 

Edisi Enterprise adalah edisi terlengkap yang dimiliki oleh SQL Server 2000. 

Edisi ini mendukung penggunaan 32 CPU dan 64 RAM GB. SQL Server 2000 

juga mendukung penggunaan program aplikasi client dalam pengembangan 

RDBMS. Salah satunya adalah penggunaan MS Visual Basic. 

2.4.5 Microsoft Visual Basic 6.0  

Bahasa Basic pada dasarnya adalah bahasa yang mudah dimengerti 

sehingga pemrograman di dalam bahasa BASIC (Beginner All-Purpose Symbolic 

Instruction Code) dapat dengan mudah dilakukan meskipun oleh orang yang baru 

belajar membuat program. Hal ini lebih mudah lagi setelah hadirnya Microsoft 

Visual Basic, yang dibangun dari ide untuk membuat bahasa yang sederhana dan 



 

mudah dalam pembuatan scriptnya (simple scripting language) untuk GUI 

(Graphical User Interface) yang dikembangkan dalam sistem operasi Microsoft 

Windows.  

Menurut Basuki (2006:1), Visual Basic merupakan bahasa pemrograman 

yang sangat mudah dipelajari, dengan teknik pemrograman visual yang 

memungkinkan penggunanya untuk berkreasi lebih baik dalam menghasilkan 

suatu program aplikasi. Ini terlihat dari dasar pembuatan dalam visual basic 

adalah FORM, dimana pengguna dapat mengatur tampilan form kemudian 

dijalankan dalam script yang sangat mudah.  

Sedangkan menurut Sunyoto (2007:1), Visual Basic adalah program untuk 

membuat aplikasi berbasis Microsoft Windows secara cepat dan mudah. Visual 

basic menyediakan tool untuk membuat aplikasi yang sederhana sampai aplikasi 

kompleks baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan perusahaan atau 

instansi dengan sistem yang lebih besar.  

Tingginya pemakaian Visual Basic ditandai dengan kemampuan Visual 

Basic untuk dapat berinteraksi dengan aplikasi lain di dalam sistem operasi 

Windows dengan komponen ActiveX Control. Dengan komponen ini 

memungkinkan penguna untuk memanggil dan menggunakan semua model data 

yang ada di dalam sistem operasi windows. Hal ini juga ditunjang dengan teknik 

pemrograman di dalam Visual Basic yang mengadopsi dua macam jenis 

pemrograman yaitu Pemrograman Visual dan Pemrograman berorientasi obyek 

(Object Oriented Programming / OOP). Pemrograman berorientasi obyek (Object 

Oriented Programming /OOP) merupakan pemrograman yang mengutamakan 



 

pemakaian ulang program dan data berdasarkan fungsinya. Obyek yang dibuat 

dapat diakses oleh pemrogram yang berbeda dan program aplikasi yang berbeda 

pula, sehingga dapat mengurangi waktu pengembangan aplikasi suatu perangkat 

lunak (Basuki, 2006:1). 

Dalam pemrograman berbasis objek, sebuah program dibagi menjadi 

bagian-bagian kecil yang disebut objek. Objek tersebut dapat diolah sendiri-

sendiri. Setiap objek memiliki sekumpulan sifat dan metoda yang melakukan 

fungsi tertentu sesuai dengan yang telah diprogramkan kepadanya. Pada 

prinsipnya sebuah objek mengandung tiga hal utama, yaitu (Sunyoto,2007:2): 

1. Property atau atribut 

Property adalah karakteristik atau sifat dari sebuah objek. Misalnya property 

warna untuk teks adalah merah. Ukurannya 10, fornt-nya Arial, dan 

sebagainya. 

2. Metode (Method) 

Metode adalah prosedur yang dimiliki oleh suatu objek yang akan dijalankan 

sesuai dengan respons yang diberikan oleh suatu perintah atau kejadian. 

Misanya objek tombol EXIT memiliki metode untuk keluar dari aplikasi. 

3. Event 

Event adalah “kejadian” atau kejadian sesuatu yang dapat dialami oleh sebuh 

objek. Sebagai contoh, meletakkan mouse diatas objek, mengklik tombol 

mouse pada sebuah tombol, mengetik pada kotak teks, dan sebagainya. 

Visual Basic 6.0 sebetulnya perkembangan dari versi sebelumnya dengan 

beberapa penambahan komponen yang sedang tren saat ini, seperti kemampuan 



 

pemrograman internet dengan DHTML (Dynamic HyperText Mark Language), 

dan beberapa penambahan fitur database dan multimedia yang semakin baik. 

Sampai saat buku ini ditulis bisa dikatakan bahwa Visual Basic 6.0 masih 

merupakan pilihan pertama di dalam membuat program aplikasi yang ada di pasar 

perangkat lunak nasional. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam melakukan 

proses development dari aplikasi yang dibuat (Basuki, 2006:1).  

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan Visual Basic 6.0 dalam membuat 

aplikasi, membangun database dengan cepat dan mudah, menjadikan bahasa 

pemrograman ini banyak diminati. Selain menyediakan penanganan aplikasi data 

dengan kemampuan yang kuat dan cepat, Visual Basic 6.0 juga mempunyai 

fleksibilitas yang diperlukan untuk membangun semua jenis database.  

Berikut ini digambarkan beberapa komponen di dalam MS Visual Basic 

6.0 yang digunakan di dalam proses pendesaian sebuah software interface : 

1. Di dalam MS Visual Basic 6.0 terdapat pengelompokkan per project yang 

merupakan data yang tersimpan atas aktivitas pendesainan yang sebelumnya. 

Selain itu juga, terdapat pemilihan project sebelumnya, membuat project baru, 

dan lain sebagainya (lihat Gambar 2.4). 

2. Di dalam project baru terdapat beberapa jenis aktivitas yang mendukung 

proses pendesaian sebuah software, yaitu form, properties, form lay out dan 

lain sebagainya (lihat Gambar 2.5). 

3. Di dalam mendesain tampilan form terdapat beberapa perangkat yang 

digunakan, seperti misalnya label, grid, list, check box, text box, command 



 

button, option button, combo box, picture, timer, frame, dan lain-lain (lihat 

Gambar 2.6). 

 

Gambar 2.4 Tampilan Awal MS Visual Basic 6.0 

 

Gambar 2.5 Tampilan Project Baru 



 

 

 

Gambar 2.6 Tampilan Form Control 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang 

mengarah pada studi kasus. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Jadi 

peneliti berusaha mengungkapkan keadaan sebagai mana adanya. Sedangkan studi 

kasus mencoba menganalisis situasi (keadaan) suatu entitas, menemukan masalah, 

dan memecahkan masalah yang ada pada entitas tersebut. Dasar dari studi kasus 

adalah masalah yang muncul juga dialami entitas lain, tapi cara penyelesaiannya 

untuk tiap entitas tidaklah sama. Penyelesaiannya hanya berlaku pada satu obyek 

saja yaitu perusahaan yang diteliti. 

Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian 

deskriptif yang mengarah pada studi kasus adalah penelitian yang mendalam 

mengenai unit tersebut. Tujuannya adalah memberikan gambaran secara terinci 

tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas atau status dari 

unit individu yang kemudian dari  sifat tersebut akan digunakan suatu hal yang 

bersifat umum. 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Yasmin yang terletak di Kota 

Banyuwangi. Rumah sakit ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena umumnya 

aktivitas di dalam rumah sakit merupakan “gabungan” dari aktivitas yang ada di 



 

supermarket, hotel dan café, yang meliputi penjualan produk dan jasa medis, 

maupun penjualan produk dan jasa non-medis.  

3.3 Fokus Penelitian 

 Pihak manajemen menyatakan bahwa seluruh fungsi yang terkait dengan 

siklus penghasilan divisi Laboratorium Rumah Sakit Yasmin telah 

terkomputerisasi dengan baik, tetapi belum terintegrasi antara satu divisi dengan 

divisi lainnya. Sehingga fokus dari penelitian ini adalah desain software dengan 

berdasar pada Database Management System (DBMS) sehingga mampu 

menghasilkan informasi yang dapat digunakan manajemen dalam pengambilan 

keputusan. Penelitian ini dibatasi pada siklus penghasilan yang berasal dari 

aktivitas penjualan jasa dan penerimaan kas divisi laboratorium Rumah Sakit 

Yasmin. 

3.4 Jenis dan Sumber Data   

Jenis dan sumber data merupakan faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan teknik 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 primer diperoleh melalui 

wawancara maupun observasi antara peneliti dengan bagian-bagian yang terkait. 

Data-data primer dalam penelitian ini berupa : 

a. Sejarah Rumah Sakit 

b. Stuktur Organisasi Rumah Sakit 

c. Prosedur Pelayanan Jasa Laboratorium 



 

d. Bukti transaksi di dalam siklus penghasilan 

e. Laporan yang dihasilkan dari siklus penghasilan 

f. Data-data pendukung lainnya. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Studi Pustaka (Literature Study) 

Data diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaitkan literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Langkah ini dipakai sebagai 

landasan teoritis serta pedoman dalam menganalisis masalah. Dalam hal ini 

peneliti mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan desain software siklus 

penghasilan. 

2. 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 yang menggunakan 

pertanyaan lisan kepada subjek penelitian. Dalam hal ini, wawancara 

dilakukan peneliti dengan divisi laboratorium, divisi administrasi, maupun 

pihak-pihak lain yang berwenang dalam Rumah Sakit. 

 

 



 

2. Dokumentasi  

 Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara 

mencatat dokumen-dokumen yang diperoleh dari perusahaan. Dalam hal 

ini, peneliti mengumpulkan data-data milik Rumah Sakit Yasmin 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 

Metode dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan analisis 

deskriptif. Adapun langkah-langkah dalam analisis data tersebut, adalah sebagai 

berikut : 

1. Analisis terhadap desain sistem manual, yang terdiri dari: 

a. Memahami prosedur operasional, struktur organisasi, berserta kebijakan 

manajemen dan akuntansi yang dijalankan perusahaan saat ini berdasarkan 

informasi yang didapatkan, terutama yang berhubungan dengan siklus 

penghasilan laboratorium. 

b. Menganalisis pengendalian internal untuk bagian-bagian yang mempunyai 

fungsi yang vital dalam sistem informasi akuntansi siklus penghasilan 

laboratorium. 

c. Menganalisis kecukupan dan kelengkapan kegiatan dokumentasi serta 

mengamati pendistribusian dokumen (formulir, laporan, dan catatan).  



 

d. Menganalisis penomoran dokumen-dokumen terkait (nomor tercetak pada 

dokumen), dengan melihat isi formulir dan laporan yang digunakan. 

e. Mengamati dokumentasi kebijakan manajemen, apakah sudah dicatat 

secara jelas, dan lengkap. 

f. Mengamati proses validasi dan otorisasi formulir-formulir, beserta bagian-

bagian yang mempunyai wewenang atas hal tersebut. 

g. Mengamati kecukupan formulir-formulir yang digunakan, apakah sudah 

menggunakan rangkap ganda beserta pengarsipannya. 

h. Menganalisis pemisahan tanggung jawab yang terkait dalam sistem 

informasi akuntansi siklus penghasilan laboratorium, dengan melihat 

stuktur organisasi dan tugas masing-masing bagian. 

i. Menganalisis dan mengevaluasi kemungkinan adanya kelemahan 

pengendalian dan peluang untuk melakukan moral hazard serta informasi-

informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. 

j. Menentukan alternatif solusi pemecahan atas kelemahan yang timbul dan 

informasi-informasi yang mungkin akan dibutuhkan. 

k. Merancang suatu rekomendasi desain sistem manual yang telah 

mempertimbangkan solusi terhadap pemecahan permasalahan yang timbul,  

informasi-informasi yang mungkin akan dibutuhkan dan juga harapan-

harapan manajemen. 

2. Analisis terhadap penggunaan database, yang terdiri dari: 

a. Membuat DFD (Data Flow Diagram) 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 siklus penghasilan laboratorium. 

b.  Membuat ERD (Entity Relationship Diagram). 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. 

c. Membuat database yang berdasar pada ERD yang merupakan model 

konseptual dari database yang dirancang. 

3. Analisis terhadap bahasa pemrograman atau interface, yang terdiri dari: 

a. Menganalisis dan menentukan form-form yang dibutuhkan berdasarkan 

desain sistem manual. 

b. Memasukkan script (perintah program) berdasarkan syntax bahasa 

pemrograman yang digunakan. Script dimasukkan  pada masing-masing 

form dengan mengidentifikasi field yang dibutuhkan pada setiap tabel 

tabel  berdasarkan desain sistem manual. 

c. Mengintegrasikan seluruh form  kedalam satu form utama yaitu form 

menu. 

d. Mengkompilasi semua komponen tampilan (interface) menjadi sebuah 

aplikasi independen yang siap untuk diinstal dan dapat digunakan untuk 

dalam mendukung sistem informasi akuntansi siklus penghasilan 

laboratorium. 

 

 



 

3.7 Pendesainan Sistem Informasi Berbasis Komputer 

Desain sistem yang direkomendasikan kepada pihak manajemen RS 

Yasmin kemudian dibuatkan software yang menunjang sistem tersebut. Software 

ini dibuat dengan menggunakan Microsoft SQL Server 2000 dan Microsoft Visual 

Basic 6.0. Peneliti menggunakan Microsoft SQL Server 2000 sebagai mesin 

pengelola database karena memiliki kehandalan dalam menangani masalah 

database. Sedangkan untuk tampilan muka (interface) dari software yang akan 

dibuat, peneliti menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 yang memiliki 

kemampuan untuk menyediakan fasilitas pembuatan tampilan yang user-friendly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1  Gambaran Umum Objek 

4.1.1 Sejarah Rumah Sakit Yasmin 

Objek penelitian ini adalah Rumah Sakit Yasmin (RS Yasmin) yang 

merupakan salah satu rumah sakit swasta terbesar di kota Banyuwangi. RS 

Yasmin adalah sebuah Rumah sakit yang berada dibawah naungan Yayasan 

Sumber Waras. RS Yasmin telah berdiri sejak tahun 1986 dan merupakan 

perusahaan perseorangan. Pada awal berdirinya, RS Yasmin bernama Klinik 

Yasmin yang hanya memiliki 10 tempat tidur. Seiring berkembangnya waktu, 

dengan terus meningkatnya layanan yang dimiliki RS Yasmin, maka pada tahun 

2000 Klinik Yasmin berubah menjadi Rumah Sakit Yasmin yang memiliki 25 

tempat tidur. Perkembangan setelah menjadi Rumah Sakit Yasmin mempunyai 

berbagai fasilitas sebagai berikut: 

- Ruang keperawatan, yang terdiri dari ruang inap isolasi, ruang inap 

umum (terbagi atas kelas VVIP, VIP, I, II, dan III) 

- Pemeriksaan Laboratorium 

- Pemeriksaan Radiologi 

- Treadmill & ECG 

- Ruang Operasi 

- Ruang Unit Gawat Darurat 



 

 

RS Yasmin terletak di pusat kota Banyuwangi tepatnya di jl. Letkol Istiqlah 

80-84  Banyuwangi. Dengan letak di pusat kota, RS Yasmin memiliki kemudahan 

dijangkau oleh masyarakat Banyuwangi baik yang memiliki kendaraan pribadi 

atau yang menggunakan kendaraan umum.  

Awalnya, pemilik hanya menjalankan jasa rumah sakit saja. Namun seiring 

berjalannya waktu, pemilik mulai membuka bentuk usaha lain yaitu dengan 

membuka koperasi, wartel, café yang tetap dikelola oleh manajemen dalam rumah 

sakit. Usaha ini ditujukan untuk pasien RS Yasmin dan masyarakat umum 

sekitarnya. Pasien yang dilayani meliputi pasien umum, pasien kerjasama 

dengan perusahaan (misal: Pelni, Telkom, Pusri, Bank BNI, BCA dan 

sebagainya) dan pasien dari lingkungan RS Yasmin sendiri, yaitu meliputi 

keluarga para pegawai RS Yasmin. 

4.1.2 Gambaran Struktur Organisasi 

RS Yasmin menggunakan struktur organisasi yang berbentuk garis dan lini. 

Pada struktur dengan bentuk tersebut, pertanggungjawaban hanya pada satu 

pimpinan. Struktur organisasi pada RS Yasmin dapat dilihat pada gambar 4.1. 

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unit pada RS Yasmin adalah 

sebagai berikut: 

1. Direktur Rumah Sakit Yasmin 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Yayasan 

• Memimpin dan mengkoordinasi operasional perusahaan. 



 

• Melakukan investasi sebagai usaha pengembangan perusahaan 

• Menerima dan bertanggung jawab atas laporan hasil kegiatan usaha setiap 

bulan dari masing-masing divisi sebagai dasar pengambilan keputusan dan 

menentukan perencanaan jangka panjang 

• Memutuskan dan bertanggung atas segala kebijakan yang berlaku di 

perusahaan 

2. Komite Medis & Komite Keperawatan 

Tugas dan Wewenang : 

• Membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medis dan 

memantau pelaksanaannya 

• Melaksanakan pembinaan etika profesi 

• Mengatur kewenangan profesi anggota, staf medis fungsional 

• Mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta 

kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan medis 

• Memimpin dan mengkoordinasi operasional perusahaan 

3. Konsultan 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Direktur Utama 

• Membantu direktur utama berkaitan dengan penerapan segala kebijakan 

perusahaan 

• Memantau adanya penyimpangan atas kebijakan perusahaan 

4. Direktur Medis 

Tugas dan Wewenang : 



 

• Bertanggung jawab kepada Direktur Utama 

• Bertanggung jawab atas kegiatan operasional divisi medis 

• Mengevaluasi kinerja operasional divisi medis  

• Menyusun perencanaan operasional divisi medis 

• Bertanggung jawab terhadap tindakan perawatan atas pasien 

5. Direktur Umum 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Direktur Utama 

• Bertanggung jawab atas kegiatan operasional divisi umum/non-medis 

• Mengevaluasi kinerja operasional divisi umum/non-medis  

• Menyusun perencanaan operasional divisi umum/non-medis 

• Bertanggung jawab terhadap tindakan non-medis Rumah Sakit 

6. Departemen Medis & Keperawatan 

Tugas dan Wewenang Manajer Departemen Medis & Keperawatan : 

• Bertanggung jawab kepada Direktur Medis 

• Bertanggung jawab atas kegiatan operasional departemen medis & 

keperawatan 

• Mengevaluasi kinerja operasional departemen medis & keperawatan 

• Menyusun perencanaan operasional departemen medis & keperawatan 

Departemen Medis & Keperawatan membawahi beberapa unit, antara lain : 

a. Unit Medis 

Tugas dan Wewenang : 



 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Medis & 

Keperawatan 

• Memberikan pelayanan medis  terhadap pasien 

• Input jenis tindakan pelayanan perawatan pasien 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

b. Unit Rawat Jalan & Rekam Medis 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Medis & 

Keperawatan 

• Memberikan pelayanan medis  terhadap pasien 

• Input informasi pelayanan medis untuk pasien 

• Untuk obat yang digunakan oleh pasien yang jumlah 

pemakaiannya jelas dibebankan pada resep 

• Membuat laporan rekam medis pasien 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

c. Unit UGD-Kamar Operasi & Ambulance 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Medis & 

Keperawatan 

• Memberikan pelayanan medis  terhadap pasien (sesuai dengan 

kategori untuk UGD) 

• Untuk obat yang digunakan oleh pasien yang jumlah 

pemakaiannya jelas dibebankan pada resep 



 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

d. Unit Rawat Inap-Perin & Kamar Bersalin 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Medis & 

Keperawatan 

• Bertanggung jawab atas pasien rawat inap 

• Memberikan pelayanan medis kepada pasien 

• Membuat laporan rekam medis setiap pasien rawat inap 

• Input jenis tindakan pelayanan perawatan pasien 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

7. Departemen Penunjang Medis 

Tugas dan Wewenang Manajer Departemen Penunjang Medis : 

• Bertanggung jawab kepada Direktur Medis 

• Bertanggung jawab atas kegiatan operasional departemen penunjang medis 

• Mengevaluasi kinerja operasional departemen penunjang medis  

• Menyusun perencanaan operasional departemen penunjang medis 

Departemen Penunjang Medis membawahi beberapa unit, antara lain: 

a. Unit Laboratorium 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Penunjang Medis 

• Memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium kepada pasien 

rawat inap dan rawat jalan medis 



 

• Input informasi pelayanan pemeriksaan medis untuk pasien 

disertakan hasil pemeriksaanya 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

b. Unit Radiologi 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Penunjang Medis 

• Memberikan pelayanan pemeriksaan radiologi kepada pasien rawat 

inap dan rawat jalan medis 

• Input informasi pelayanan pemeriksaan medis untuk pasien 

disertakan hasil pemeriksaanya 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

c. Unit Gizi & Nutrisi 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Penunjang Medis 

• Memberikan pelayanan pemeriksaan gizi & nutrisi kepada pasien 

rawat inap dan rawat jalan medis 

• Input informasi pelayanan pemeriksaan medis untuk pasien 

disertakan hasil pemeriksaanya 

• Bertanggung jawab terhadap bagian analisis gizi berkaitan dengan 

pemenuhan gizi untuk pasien 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

d. Unit Logistik Medis 

Tugas dan Wewenang : 



 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Penunjang Medis 

• Bertanggung jawab atas penerimaan dan mutasi persediaan barang 

habis pakai medis, dan membuat laporan penerimaan dan 

pemakaian barang 

• Bertanggung jawab atas persediaan linen untuk pemakaian pasien 

dan rumah sakit 

• Melakukan pengawasan terhadap persediaan barang habis pakai 

medis 

• Mengajukan permintaan pembeliaan untuk persediaan pada titik 

order kembali 

• Melakukan pencatatan pada kartu barang atas persediaan yang ada 

• Bertanggung jawab atas transaksi keluar masuk persediaan untuk 

pasien 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

e. Unit Apotek 

Tugas dan Wewenang :   

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Penunjang Medis 

• Bertanggungjawab atas pelayanan penjualan farmasi untuk umum, 

pasien rawat inap dan rawat jalan 

• Memberikan informasi yang berkaitan dengan operasional dalam 

unit apotik 

• Bertanggung jawab atas mutasi persediaan barang yang ada di 

apotik 



 

• Mengawasi persediaan tidak sampai expired date 

• Meminta adanya pembelian persediaan 

• Melaporkan jumlah penjualan tiap akhir hari kepada Kasir dan Kas 

kecil 

• Bertanggung jawab atas kas kecilnya (untuk uang pengembalian 

penjualan) 

• Setiap adanya pemasukan dan pengeluaran persediaan dicatat 

dalam kartu barang 

• Menginput data pemasukan dan pengeluaran persediaan 

• Melakukan stock opname persediaan dengan TPS untuk 

mencocokkan jumlah persediaan dengan fisik 

• Menginspeksi penerimaan pembelian farmasi 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

f. Unit Laundry 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Penunjang Medis 

• Bertanggungjawab atas pelayanan laundry untuk umum, pasien 

rawat inap dan rawat jalan 

• Memberikan informasi yang berkaitan dengan operasional dalam 

unit laundry 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

8. Departemen Keuangan-Administrasi-Akuntansi 



 

Tugas dan Wewenang Manajer Departemen Keuangan-Administrasi-

Akuntansi : 

• Bertanggung jawab kepada Direktur Umum 

• Melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan 

• Bertanggung jawab atas kegiatan operasional departemen keuangan-

administrasi-akuntansi 

• Mengatur kebijakan strategi yang berkaitan dengan keuangan untuk jangka 

panjang (investasi) dan jangka pendek perusahaan 

• Menganalisis laporan keuangan perusahaan 

• Merumuskan dan menyusun anggaran keuangan perusahaan 

• Melakukan otorisasi atas seluruh transaksi keuangan 

• Melakukan penilaian atas anggaran dan realisasi setiap periode tahun 

berjalan 

Departemen Keuangan-Administrasi-Akuntansi membawahi beberapa unit, 

antara lain: 

a. Unit Pajak & Akuntan 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Keuangan-

Administrasi-Akuntansi 

• Melakukan penjurnalan transaksi keuangan perusahaan 

• Melakukan posting buku besar 



 

• Membuat laporan keuangan perusahaan meliputi Neraca, laporan 

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

atas laporan keuangan, serta laporan manajemen 

• Melakukan koordinasi dengan masing-masing unit untuk 

melakukan stock opname terhadap persediaan dan aktiva tetap 

perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait 

• Melakukan perhitungan pajak yang menjadi beban perusahaan baik 

pajak penghasilan, pajak perusahaan. (Ps 21, 25) dan membuat 

laporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan yang berkaitan 

dengan operasional perusahaan pada Kantor Pajak 

• Melakukan verifikasi transaksi keuangan perusahaan 

• Melakukan verifikasi terhadap input penerimaan, pengeluaran dan 

pemakaian persediaan yang dijual dan persediaan habis pakai 

• Membuat laporan rekonsiliasi bank 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

b. Unit Administrasi, Umum & Keuangan 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Keuangan-

Administrasi-Akuntansi 

• Melakukan kegiatan administrasi perusahaan meliputi; surat-

menyurat, rekam medis, resume medis dan sebagainya 

• Melakukan pencatatan hari kerja karyawan 

• Membuat daftar gaji 



 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

c. Unit Sistem Informasi Akuntansi 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Keuangan-

Administrasi-Akuntansi 

• Bertanggung atas terselenggaranya pelaksanaan komputerisasi 

sistem akuntansi 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi 

       Gambar 4.1 Bagan Organisasi Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi
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9. Departemen Marketing-Hospitaltainment-Edukasi 

Tugas dan Wewenang Manajer Departemen Marketing-Hospitaltainment & 

Edukasi : 

• Bertanggung jawab kepada Direktur Umum 

• Melakukan pengembangan pelayanan medis maupun usaha penunjang 

medis 

• Melakukan pemasaran atas usaha perusahaan untuk meningkatkan 

pendapatan perusahaan, dengan media promosi baik melalui media 

elektronika, media cetak maupun media lainnya 

Departemen Marketing-Hospitaltainment & Edukasi membawahi beberapa 

unit, antara lain: 

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

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Marketing-

Hospitaltainment & Edukasi 

• Melakukan pemasaran atas usaha perusahaan untuk meningkatkan 

pendapatan perusahaan, dengan media promosi baik melalui media 

elektronika, media cetak maupun media lainnya 

• Memberikan informasi yang berkaitan dengan operasional Rumah 

Sakit 

• Bertanggungjawab atas layanan Office Boy 

 



 

b. Unit Humas & Legal 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Marketing-

Hospitaltainment & Edukasi 

• Bertanggungjawab atas layanan Humas dan Hukum Rumah Sakit 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

c. Unit Edukasi & Teknologi Informasi 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Marketing-

Hospitaltainment & Edukasi 

• Bertanggungjawab atas layanan Edukasi Rumah Sakit 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

d. Unit Café, Taman & Hiburan 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Marketing-

Hospitaltainment & Edukasi 

• Bertanggungjawab atas layanan Café, Taman dan Hiburan 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

10. Departemen Human Capital 

Tugas dan Wewenang Manajer Departemen Human Capital : 

• Bertanggung jawab kepada Direktur Umum 



 

• 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  

Departemen Human Capital membawahi beberapa unit, antara lain: 

a. Unit Pemberdayaan 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Human Capital 

• Melakukan rekruitmen karyawan 

• Membuat dan menganalisis job deskripsi masing-masing jabatan  

• Menetapkan jabatan staf 

• Menetapkan tarif gaji untuk lembur dan part timer serta gaji pokok 

untuk staf tetap serta menentukan berbagai tunjungan, insentif serta 

perhitungan gaji staf 

• Melakukan evaluasi kinerja staf untuk promosi 

• Melakukan pengaturan tentang shift pekerjaan dan petugasnya 

• Penyediaan informasi berkaitan dengan turn over staf 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

b. Unit Rumah Tangga & Pemeliharaan 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Human Capital 

• Bertanggung jawab atas kebersihan, keindahan dan keamanan 

Rumah Sakit Yasmin 



 

• Bertanggung jawab atas mutasi persediaan Rumah Tangga dan 

membuat laporan penerimaan dan pengeluaran barang 

• Bertanggung jawab pemeliharaan lingkungan Rumah Sakit Yasmin 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

c. Unit Cleaning Service-Parkir-Satpam 

Tugas dan Wewenang : 

• Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Human Capital 

• Bertanggungjawab atas layanan Cleaning Service Rumah Sakit 

• Bertanggungjawab atas layanan Parkir Rumah Sakit 

• Bertanggungjawab atas layanan Satpam Rumah Sakit 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya 

4.1.3 Gambaran Operasional Siklus Penghasilan 

Gambaran operasional prosedur merupakan salah satu komponen dari 

sebuah sistem yang dijalankan dan digunakan pada keseluruhan siklus yang ada di 

sebuah perusahaan. Hal tersebut dikarenakan operasional prosedur digunakan 

sebagai pelengkap dari sistem yang digunakan. Tanpa adanya operasional 

prosedur, maka sistem pasti tidak dapat dijalankan dengan baik. Dengan begitu, 

prosedur operasional yang dibentuk merupakan salah satu bagian terpenting di 

dalam melakukan analisis atas sistem terutama pada siklus penghasilan yang 

diterapkan oleh RS Yasmin. Hal tersebut dikarenakan prosedur operasional dapat 

memberikan banyak informasi yang diperlukan. Informasi tersebut seperti : 

1. Urutan prosedur apa saja yang harus dilakukan oleh setiap bagian di dalam 

struktur organisasi. 



 

2. Siapa saja yang terlibat. 

3. Otorisasi apa saja yang diperlukan. 

4. Dokumen apa saja yang dihasilkan dan digunakan. 

5. Laporan apa saja yang dihasilkan.  

Dengan adanya kelima informasi diatas, maka proses analisis untuk dapat 

mendeteksi kelemahan dan kelebihan dapat dilakukan dengan lebih baik. 

Kelemahan yang terdeteksi biasanya muncul dikarenakan adanya ketidaksesuaian 

dengan standar kondisi atau peraturan yang seharusnya dibentuk.  

Dengan mempertimbangkan penjelasan diatas, maka pada bagian ini akan 

dijelaskan bagaimana prosedur operasional yang telah dijalankan oleh RS 

Yasmin. Adapun prosedur operasional yang diungkapkan oleh manajemen 

nantinya akan berfokus pada siklus penghasilan divisi Laboratorium di RS 

Yasmin. Penjelasan yang diberikan akan diawali dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) asli yang telah diterapkan di RS Yasmin kemudian dilanjutkan 

dengan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) usulan. 

Pada pembahasan operasional, peneliti menggunakan diagram alir 

(flowchart). Menurut Winarno (2004), flowchart biasa digunakan untuk 

pengembangan sistem baik sistem manual maupun sistem komputerisasi. Salah  

satu macam flowchart adalah flowchart prosedur yang digunakan untuk 

menggambarkan urut-urutan kegiatan dalam menjalankan suatu prosedur. 

 

 

 



 

4.1.3.1 Prosedur Pelayanan Jasa Laboratorium untuk Pasien Rawat Inap  

4.1.3.1.1  Naratif Prosedur Pelayanan Jasa Laboratorium untuk Pasien 

Rawat Inap  

Prosedur Pelayanan Jasa Laboratorium untuk Pasien Rawat Inap adalah : 

1. Setiap ada permintaan akan jasa laboratorium dari pasien rawat inap, maka 

perawat rawat inap akan mendatangi Unit Laboratorium untuk meminta 

pemeriksaan laboratorium. Kemudian petugas laboratorium menanyakan 

kepada perawat rawat inap apakah pasien sudah mempunyai Surat Pengantar 

(SP). Jika SP ada maka perawat rawat inap akan menyerahkan SP tersebut ke 

Unit Laboratorium untuk digunakan sebagai arsip. Sebaliknya, jika SP tidak 

ada maka petugas laboratorium menyarankan agar Perawat rawat inap 

melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan Dokter yang bersangkutan, 

kemudian perawat bisa menyerahkan SP ke Unit Laboratorium. 

2. Setelah itu, petugas laboratorium menanyakan apakah perawat rawat inap 

membawa sampel. Jika sampel ada, maka petugas laboratorium memeriksa 

sampel. Sebaliknya, jika sampel tidak ada, maka petugas laboratorium 

menanyakan apakah Perawat rawat inap kesulitan dalam pengambilan sampel. 

Jika Perawat rawat inap kesulitan, maka pengambilan sampel dilakukan oleh 

Petugas laboratorium. Jika Perawat rawat inap tidak kesulitan, maka 

pengambilan sampel dilakukan sendiri oleh Perawat rawat inap. Dari sampel 

tersebut, petugas laboratorium memeriksa apakah sampel bermasalah. Jika 

sampel bermasalah, maka Perawat rawat inap diminta mengambil ulang 



 

sampel. Sebaliknya, jika sampel tidak bermasalah, maka Petugas laboratorium 

menguji sampel sesuai dengan SP (lihat Prosedur Pengujian Sampel). 

3. Dari hasil pengujian sampel tersebut, maka petugas laboratorium membuat 

Surat Hasil Pemeriksaan (SHP) sebanyak 1 lembar dan Catatan Kecil dan  

menyerahkannya kepada Perawat rawat inap. 

4. Keesokan harinya, Unit Administrasi,Umum, & Keuangan akan mengambil 

Catatan Kecil dari Perawat rawat inap. Unit Administrasi, Umum, dan 

Keuangan membuat Rekapan Catatan Kecil dan Kwitansi Penunjang sebanyak 

rangkap 2 dan Perincian Biaya Perawatan sebanyak rangkap 2. Nantinya, 

Kwitansi Penunjang (lembar 1) dan Perincian Biaya Perawatan (lembar 1) 

akan diberikan kepada Pasien jika pasien akan pulang. Sedangkan Kwitansi 

Penunjang (lembar 2) dan Perincian Biaya Perawatan (lembar 2) untuk Unit 

arsip Pajak dan Akuntan. 

4.1.3.1.2 Flowchart Prosedur Pelayanan Jasa Laboratorium untuk Pasien 

Rawat Inap  (Lampiran 1)  

4.1.3.2 Prosedur Pelayanan Jasa Laboratorium untuk Pasien Rawat Jalan  

4.1.3.2.1 Naratif Prosedur Pelayanan Jasa Laboratorium untuk Pasien 

Rawat Jalan 

1. Pasien mendatangi Unit Pemasaran-Customer Service-Front Office, 

& OB  kemudian petugas Front Office akan menyarankan agar 

pasien langsung menuju Unit Administrasi, Umum & Keuangan. 

Selain itu pasien dapat langsung menuju Unit Administrasi, Umum 

& Keuangan. Kemudian petugas di Unit Administrasi, Umum & 



 

Keuangan akan menanyakan apakah Pasien sudah mempunyai Surat 

Pengantar (SP) atau belum. Jika SP ada, maka pasien menyerahkan 

SP kepada Unit Administrasi, Umum & Keuangan. Jika pasien 

belum mempunyai SP, maka petugas di Unit Administrasi, Umum & 

Keuangan menyarankan agar Pasien periksa ke dokter terlebih 

dahulu. Jika pasien setuju, maka dapat langsung menuju Unit Rawat 

Jalan & Rekam Medis. Setelah diperiksa oleh dokter, maka pasien 

dapat menyerahkan SP kepada Unit Administrasi, Umum & 

Keuangan. Sebaliknya jika pasien tidak setuju diperiksa oleh dokter 

maka petugas di Unit Administrasi, Umum & Keuangan dapat 

membuatkan SP untuk Pasien dengan kategori Atas Permintaan 

Sendiri. 

2. Unit Administrasi, Umum & Keuangan membuat Kwitansi sebanyak 

rangkap 2, membubuhkan tanda tangan dan stempel lunas pada 

Kwitansi, serta membubuhkan stempel lunas pada SP setelah 

menerima pembayaran dari pasien. Kwitansi (lembar 1) diberikan 

kepada Pasien, sedangkan Kwitansi (lembar 2) untuk arsip Unit 

Pajak & Akuntan. 

3. Pasien mendatangi Unit Laboratorium kemudian menyerahkan SP 

dan Kwitansi (lembar 1) ke petugas laboratorium. Kemudian petugas 

laboratorium menyesuaikan SP dengan Kwitansi (lembar 1). Jika SP 

dan Kwitansi (lembar 1) sesuai maka petugas laboratorium 

mengembalikan Kwitansi (lembar 1) kepada Pasien serta mengarsip 



 

SP. Jika SP dan Kwitansi (lembar 1) tidak sesuai maka petugas 

laboratorium melakukan konfirmasi dengan Unit Administrasi, 

Umum & Keuangan. 

4. Setelah itu, petugas laboratorium menanyakan apakah Pasien 

membawa sampel. Jika sampel ada, maka petugas Laboratorium 

memeriksa apakah sampel bermasalah sehingga tidak dapat 

digunakan. Jika sampel bermasalah, maka petugas laboratorium 

mengambil ulang sampel Pasien. Jika sampel tidak bermasalah, 

maka petugas laboratorium menguji sampel sesuai dengan SP. 

Sedangkan jika sampel tidak ada, maka petugas Laboratorium 

mengambil sampel pasien sesuai jumlah yang dibutuhkan. Kemudian 

dilakukan pengujian sampel. 

5. Dari hasil pengujian sampel tersebut, maka petugas laboratorium 

membuat Surat Hasil Pemeriksaan (SHP) sebanyak 1 lembar. Setelah 

itu, petugas laboratorium memberitahu pasien tentang waktu 

pengambilan SHP kemudian  menyerahkan SHP kepada Pasien. 

4.1.3.2.2 Flowchart Prosedur Pelayanan Jasa Laboratorium untuk Pasien 

Rawat Jalan (Lampiran 2) 

 

 

 

 



 

4.1.3.3 Prosedur Pelayanan Jasa Laboratorium untuk Pasien Rawat Jalan-

Kerjasama 

4.1.3.3.1 Naratif Prosedur Pelayanan Jasa Laboratorium untuk Pasien 

Rawat Jalan-Kerjasama 

1. Pasien mendatangi Unit Pemasaran-Customer Service-Front Office, 

& OB  kemudian petugas Front Office akan menyarankan agar 

pasien langsung menuju Unit Administrasi, Umum & Keuangan. 

Selain itu pasien dapat langsung menuju Unit Administrasi, Umum 

& Keuangan. Kemudian petugas di Unit Administrasi, Umum & 

Keuangan akan menanyakan apakah Pasien sudah mempunyai Surat 

Pengantar (SP) atau belum. Jika SP ada, maka pasien menyerahkan 

SP kepada Unit Administrasi, Umum & Keuangan. Jika pasien 

belum mempunyai SP,maka petugas di Unit Administrasi, Umum & 

Keuangan menyarankan agar Pasien periksa ke dokter terlebih 

dahulu. Jika pasien setuju, maka dapat langsung menuju Unit Rawat 

Jalan & Rekam Medis (Lihat Prosedur Pelayanan Rawat Jalan). 

Setelah diperiksa oleh dokter, maka pasien dapat menyerahkan SP 

kepada Unit Administrasi, Umum & Keuangan. Sebaliknya jika 

pasien tidak setuju diperiksa oleh dokter maka petugas di Unit 

Administrasi, Umum & Keuangan dapat membuatkan SP untuk 

Pasien dengan kategori Atas Permintaan Sendiri. 

2. Unit Administrasi, Umum & Keuangan membuat Kwitansi sebanyak 

rangkap 2, membubuhkan tanda tangan dan stempel lunas pada 



 

Kwitansi, serta membubuhkan stempel lunas pada SP setelah 

menerima pembayaran dari pasien. Kwitansi (lembar 1) diberikan 

kepada Pasien, sedangkan Kwitansi (lembar 2) untuk arsip Unit 

Pajak & Akuntan. 

3. Pasien mendatangi Unit Laboratorium kemudian menyerahkan SP 

dan Kwitansi (lembar 1) ke petugas laboratorium. Kemudian petugas 

laboratorium menyesuaikan SP dengan Kwitansi (lembar 1). Jika SP 

dan Kwitansi (lembar 1) sesuai maka petugas laboratorium 

mengembalikan Kwitansi (lembar 1) kepada Pasien serta mengarsip 

SP. Jika SP dan Kwitansi (lembar 1) tidak sesuai maka petugas 

laboratorium melakukan konfirmasi dengan Unit Administrasi, 

Umum & Keuangan. 

4. Setelah itu, petugas laboratorium menanyakan apakah Pasien 

membawa sampel. Jika sampel ada, maka petugas Laboratorium 

memeriksa apakah sampel bermasalah sehingga tidak dapat 

digunakan. Jika sampel bermasalah, maka petugas laboratorium 

mengambil ulang sampel Pasien. Jika sampel tidak bermasalah, 

maka petugas laboratorium menguji sampel sesuai dengan SP. 

Sedangkan jika sampel tidak ada, maka petugas Laboratorium 

mengambil sampel pasien sesuai jumlah yang dibutuhkan. Kemudian 

dilakukan pengujian sampel. 

5. Dari hasil pengujian sampel tersebut, maka petugas laboratorium 

membuat Surat Hasil Pemeriksaan (SHP) sebanyak 1 lembar dan 



 

mencatat hutang pasien di Buku Hutang Karyawan. Setelah itu, 

petugas laboratorium memberitahu pasien tentang waktu 

pengambilan SHP kemudian  menyerahkan SHP kepada Pasien. 

4.1.3.3.2 Flowchart Prosedur Pelayanan Jasa Laboratorium untuk Pasien 

Rawat Jalan-Kerjasama (Lampiran 3) 

4.1.3.4 Prosedur Pelayanan Jasa Laboratorium untuk Pasien UGD 

4.1.3.4.1 Naratif Prosedur Pelayanan Jasa Laboratorium untuk Pasien UGD 

1. Keluarga pasien/perawat mendatangi Unit Administrasi, Umum & Keuangan 

untuk meminta pemeriksaan laboratorium untuk Pasien UGD. Kemudian 

petugas di Unit Administrasi, Umum & Keuangan menanyakan apakah Pasien 

sudah mempunyai Surat Pengantar (SP) atau belum. Jika SP ada, maka SP 

diserahkan kepada petugas di Unit Administrasi, Umum & Keuangan. Jika SP 

tidak ada, maka petugas di Unit Administrasi, Umum & Keuangan 

menyarankan agar keluarga pasien/perawat melakukan konfirmasi terlebih 

dahulu dengan dokter yang bersangkutan, kemudian menyerahkan SP kepada 

Unit Administrasi, Umum & Keuangan. 

2. Unit Administrasi, Umum & Keuangan membuat Kwitansi (rangkap 2), 

membubuhkan tanda tangan dan stempel lunas pada Kwitansi, serta 

membubuhkan stempel lunas pada SP setelah menerima pembayaran dari 

keluarga pasien/perawat. Kwitansi (lembar 1) diberikan kepada keluarga 

pasien/perawat sedangkan Kwitansi (lembar 2) untuk arsip Unit Pajak & 

Akuntan. 



 

3. Keluarga pasien/perawat mendatangi Unit Laboratorium kemudian 

menyerahkan SP dan Kwitansi (lembar 1) ke petugas laboratorium. Kemudian 

petugas laboratorium menyesuaikan SP dengan Kwitansi (lembar 1). Jika SP 

dan Kwitansi (lembar 1) sesuai, maka petugas laboratorium mengembalikan 

Kwitansi (lembar 1) kepada keluarga pasien dan mengarsip SP. Jika SP dan 

Kwitansi (lembar 1) tidak sesuai, maka petugas laboratorium melakukan 

konfirmasi dengan Unit Administrasi, Umum & Keuangan. 

4. Petugas laboratorium menanyakan apakah keluarga pasien/perawat membawa 

sampel. Jika sampel ada, maka petugas Laboratorium memeriksa sampel. Jika 

sampel tidak ada, maka petugas Laboratorium menanyakan apakah perawat 

kesulitan dalam pengambilan sampel. Jika perawat kesulitan, maka 

pengambilan sampel dilakukan oleh petugas Laboratorium. Jika perawat tidak 

kesulitan, maka pengambilan sampel dilakukan oleh perawat. Dari sampel 

tersebut, petugas laboratorium memeriksa apakah sampel bermasalah. Jika 

sampel bermasalah, maka perawat diminta mengambil ulang sampel. Jika 

sampel tidak bermasalah, maka petugas laboratorium menguji sampel sesuai 

dengan SP (Lihat Prosedur Pengujian Sampel). 

5. Dari hasil pengujian sampel tersebut, petugas laboratorium membuat Surat 

Hasil Pemeriksaan Laboratorium (SHP) sebanyak 1 lembar dan 

menyerahkannya kepada keluarga Pasien/perawat. 

4.1.3.4.2 Flowchart Prosedur Pelayanan Jasa Laboratorium untuk Pasien 

UGD (Lampiran 4) 

 



 

4.1.3.5 Prosedur Home Service Laboratorium 

4.1.3.5.1 Naratif Prosedur Home Service Laboratorium 

Prosedur Home Service Laboratorium adalah : 

1. Pasien melakukan pendaftaran melalui telepon ke petugas Unit Pemasaran-

Customer Service-Front Office untuk meminta pemeriksaan home-service 

laboratorium. Kemudian petugas Front Office menyambungkan telepon 

tersebut ke Unit Laboratorium. Petugas laboratorium akan mencatat data diri 

pasien ke dalam Buku Home Service dan menyiapkan peralatan medis yang 

dibutuhkan. Setelah itu, petugas laboratorium (ditemani OB) mendatangi 

rumah Pasien. Kemudian petugas laboratorium menanyakan apakah Pasien 

mempunyai Surat Pengantar atau tidak. Jika SP sudah ada, petugas 

laboratorium akan melakukan pengambilan sampel sesuai pemeriksaan yang 

terdapat di SP. Jika SP tidak ada, Petugas Laboratorium menanyakan tentang 

keluhan pasien sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan, nantinya petugas 

laboratorium akan membuatkan SP untuk pasien, setelah itu petugas 

laboratorium mengambil sampel Pasien. 

2. Petugas laboratorium akan menanyakan apakah ada Uang Muka (UM) yang 

akan dibayarkan pasien ataukah tidak. Jika ada UM, maka petugas 

laboratorium menyimpan UM tersebut serta membawa sampel ke Unit 

Laboratorium. Jika tidak ada UM, petugas laboratorium langsung membawa 

sampel ke Unit Laboratorium. 

3. Sesampainya di Rumah Sakit, petugas laboratorium menyerahkan SP kepada 

Unit Administrasi, Umum, dan Keuangan. Petugas Unit Administrasi, Umum 



 

& Keuangan membuat Kwitansi sebanyak rangkap 2, membubuhkan tanda 

tangan dan stempel tagihan pada Kwitansi, serta membubuhkan stempel 

tagihan pada SP. Nantinya Kwitansi (lembar 1) akan diberikan kepada Pasien 

sedangkan Kwitansi (lembar 2) untuk arsip Unit Pajak & Akuntan. Kemudian 

petugas Unit Administrasi, Umum & Keuangan mengembalikan SP kepada 

Unit Laboratorium.  

4. Setelah itu, petugas laboratorium menguji sampel sesuai dengan SP (Lihat 

Prosedur Pengujian Sampel), dan mengarsip SP. Dari hasil pengujian sampel 

tersebut, petugas laboratorium akan membuat Surat Hasil Pemeriksaan (SHP) 

sebanyak 1 lembar kemudian mengisi Buku Ekspedisi. Buku ekspedisi adalah 

buku yang berisi nama dan alamat pasien, jenis pemeriksaan, nama petugas 

laboratorium, serta nama dan tanda-tangan Office Boy (OB), yang dijadikan 

acuan bagi OB untuk mengantarkan SHP dan Kwitansi kepada pasien. 

Kemudian petugas laboratorium melakukan konfirmasi kepada OB dan 

menyerahkan SHP dan Buku Ekspedisi kepada OB. 

5. OB mengambil SHP, dan Buku Ekspedisi dari Unit Laboratorium dan 

Kwitansi  lembar 1 dari Unit Administrasi, Umum, & Keuangan dan 

mengantarkannya ke alamat pasien, sesuai yang tertera di Buku Ekspedisi. 

Setelah pasien membayar lunas atau sisa UM (apabila ada), maka OB tanda 

tangan pada Kwitansi. Setelah itu SHP, Buku Ekspedisi, dan Kwitansi akan 

diserahkan kepada Pasien. Buku Ekspedisi yang diserahkan dari OB 

dimaksudkan agar pasien/keluarga pasien menanda-tangani Buku Ekspedisi 

sebagai bukti tanda terima hasil. Setelah proses tersebut selesai, OB akan 



 

kembali ke Unit Laboratorium untuk mengembalikan Buku Ekspedisi. 

Sedangkan uang hasil layanan home service akan diserahkan oleh OB kepada 

Unit Administrasi,Umum dan Keuangan. 

4.1.3.5.2 Flowchart Prosedur Home Service Laboratorium (Lampiran 5)  

4.1.3.6 Prosedur Pengujian Sampel 

4.1.3.6.1 Naratif Prosedur Pengujian Sampel 

Prosedur Pengujian Sampel adalah : 

1. Petugas laboratorium melakukan pengujian sampel, dimana hasil dari 

pengujian ini disebut dengan Hasil Laborat dan menulis item-item 

pemeriksaan dan Hasil Laborat di Buku Pemeriksaan.  

2. Dari hasil pemeriksaan ini Petugas laboratorium membandingkan kesesuaian 

antara Buku Pemeriksaan dengan SP. Jika Buku Pemeriksaan dengan SP 

sesuai maka Surat Hasil Pemeriksaan (SHP) akan dicetak. Jika Buku 

Pemeriksaan dengan SP tidak sesuai, maka petugas laboratorium menentukan 

apakah ada kekurangan pemeriksaan. Apabila ada kekurangan, maka petugas 

laboratorium segera melengkapi pemeriksaan yang kurang kemudian membuat 

SHP. Apabila tidak ada kekurangan petugas laboratorium membuat SHP. 

4.1.3.6.2 Flowchart Prosedur Pengujian Sampel (Lampiran 6) 

4.1.3.7 Kebijakan Manajemen 

RS Yasmin belum mempunyai kebijakan manajemen yang tertulis yang 

menjadi patokan dasar dari operasional bisnis perusahaan. Patokan yang 

digunakan adalah kebijakan yang berasal dari pimpinan secara tidak tertulis. Oleh 



 

karena itu, peneliti tidak dapat menyampaikan kebijakan manajemen yang dipakai 

oleh rumah sakit tersebut. 

4.1.3.8 Kebijakan Akuntansi 

 RS Yasmin juga belum mempunyai kebijakan akuntansi yang tertulis yang 

menjadi patokan dasar dari operasional bisnis perusahaan. Patokan yang 

digunakan adalah kebijakan yang berasal dari pimpinan secara tidak tertulis. Oleh 

karena itu, peneliti tidak dapat menyampaikan kebijakan akuntansi yang dipakai 

oleh rumah sakit tersebut. 

4.1.3.9 Dokumen yang Digunakan 

 Dokumen yang digunakan pada siklus penghasilan divisi laboratorium RS 

Yasmin, adalah sebagai berikut : 

a. Surat Pengantar, berisikan jenis-jenis pemeriksaan laboratorium 

b. Surat Hasil Pemeriksaan, berisikan hasil pemeriksaan laboratorium yang 

diberikan kepada pasien 

c. Buku Pemeriksaan, berisikan daftar hasil pemeriksaan laboratorium 

d. Buku Home Service, berisikan nama dan alamat pasien home service 

laboratorium serta nama dan tanda tangan Office Boy yang mengantarkan 

hasil pemeriksaan laboratorium kepada pasien 

e. Buku Hutang Karyawan, berisikan hutang karyawan dan hutang pasien 

yang melakukan pemeriksaan laboratorium secara kredit 

f. Buku Ekspedisi, sebagai bukti serah terima Surat Hasil Pemeriksaan 

kepada Pasien atau pihak yang berkepentingan 

 



 

4.1.3.10 Informasi yang Dihasilkan 

Laporan-laporan yang dihasilkan yang terkait dengan siklus penghasilan 

divisi laboratorium RS Yasmin, adalah sebagai berikut : 

a. Daily Report, berisikan total penjualan harian per kategori pasien 

b. Laporan Transaksi Penjualan, berisikan frekuensi penjualan per jenis 

pemeriksaan laboratorium 

c. Laporan Komisi Dokter, berisikan nominal komisi kepada dokter yang 

memberikan rujukan ke laboratorium 

4.1.3.11 Software yang Digunakan 

Rumah Sakit Yasmin telah menggunakan software untuk mendukung 

operasional bisnis mereka. Software ini dibuat oleh programmer yang ditunjuk 

oleh Rumah Sakit Yasmin dengan menggunakan MySQL untuk pembuatan 

database dan menggunakan Delphi sebagai software interface. Software ini 

adalah software package khusus rumah sakit yang juga digunakan di beberapa 

Rumah Sakit di Indonesia. 

4.2 Analisis Terhadap Sistem Informasi Siklus Penghasilan 

Setelah memperoleh sejarah dan latar belakang, struktur organisasi, job 

description dan gambaran operasional pada siklus penghasilan di Rumah Sakit 

Yasmin, maka selanjutnya dapat dilakukan evaluasi terhadap siklus penghasilan 

tersebut. Evaluasi tersebut akan mengungkapkan beberapa analisis atas 

operasional bisnis rumah sakit dan kemudian disertai dengan rekomendasi yang 

merupakan hasil masukan dari peneliti guna memperbaiki dan memperkuat 

pengendalian internal serta sistem prosedural 



 

Hasil analisis siklus penghasilan RS Yasmin berfokus pada divisi 

Laboratorium.  Analisis tersebut akan mengungkapkan beberapa analisis atas hal-

hal yang telah diterapkan di rumah sakit dan kemudian disertai dengan 

rekomendasi desain yang terkait. Analisis atas hal-hal yang telah diterapkan 

memberikan gambaran mengenai kekuatan internal dan kelemahan rumah sakit, 

kesempatan berkembang dan hambatan yang mungkin akan dihadapi oleh rumah 

sakit dari pihak luar. Sedangkan untuk rekomendasi yang diberikan merupakan 

hasil masukan dari peneliti guna memperbaiki dan memperkuat pengendalian 

internal serta prosedur yang telah diterapkan agar mampu memberikan manfaat 

bagi RS Yasmin. 

4.2.1 Analisis Terhadap Struktur Organisasi 

Bentuk struktur organisasi akan memberikan pengaruh pada pola 

pertanggungjawaban unit organisasi yang ada di dalam suatu organisasi. 

Karakteristik dari struktur organisasi yang baik adalah mencerminkan suatu 

pengendalian organisasional yang memadai di dalam sistem. Pengendalian 

organisasional menunjukkan adanya pendelegasian tugas dan wewenang serta 

adanya fungsi kontrol antar unit. Oleh karena itu, perbaikan struktur organisasi 

merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk menciptakan sebuah sistem yang 

baik.  

Analisis terhadap struktur organisasi yang terdapat di rumah sakit ini 

sangatlah penting, hal tersebut dikarenakan adanya keterkaitan antara struktur 

organisasi dengan sistem informasi akuntansi yang dibentuk. Menurut Laudon 

and Laudon (2005), antara sistem informasi dan organisasi saling memiliki 



 

pengaruh antara satu dengan yang lain. Di satu sisi, sistem informasi harus 

disesuaikan dengan organisasi untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan 

bagi kelompok yang penting di dalam organisasi. Di sisi lain, organisasi harus 

memperhatikan dan membuka diri terhadap pengaruh sistem informasi yang dapat 

memberikan keuntungan yaitu dari penggunaan teknologi baru. Dengan demikian, 

suatu sistem informasi dan organisasi berkaitan satu sama lain. 

Struktur organisasi yang dimiliki oleh RS Yasmin divisi laboratorium 

sudah baik, hal itu dapat dilihat dari tidak adanya perangkapan jabatan pada 

fungsi-fungsi yang saling mengontrol, serta pembagian dan pendelegasian tugas 

serta wewenang dalam struktur organisasi dengan jelas. Dengan diterapkannya 

pengendalian organisasi tersebut, maka cross-check dapat dilakukan dengan 

mudah dan moral hazard dapat dicegah. 

4.2.2 Analisis Terhadap Prosedur Operasional Laboratorium  

Pada dasarnya kegiatan operasional rumah sakit yang menyangkut siklus 

penghasilan divisi Laboratorium sudah dilakukan dengan cukup baik, akan tetapi 

menurut peneliti masih terdapat beberapa kekurangan apabila dilihat dari analisis 

akan kemungkinan terjadinya moral hazard. Hasil analisis tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Tidak ada bukti transaksi yang diarsip oleh unit laboratorium 

untuk transaksi yang dilaksanakannya. 

Pada transaksi pelayanan jasa untuk pasien rawat jalan yang dilakukan 

oleh petugas laboratorium RS Yasmin, hanya dicetak kwitansi 

transaksi sebanyak dua rangkap. Kwitansi transaksi lembar pertama 



 

untuk pasien dan lembar kedua untuk unit administrasi, umum dan 

keuangan. Hal ini dapat menimbulkan resiko yang cukup besar karena 

apabila unit administrasi, umum dan keuangan tidak mengakui 

transaksi pelayanan jasa laboratorium maka unit laboratorium tidak 

memiliki bukti transaksi untuk membuktikan transaksi yang telah 

dilakukan. Selain itu pada transaksi pelayanan jasa laboratorium, tidak 

terdapat dokumentasi atas bukti serah terima Surat Hasil Pemeriksaan 

Laboratorium kepada pasien. Hal ini dapat menimbulkan resiko karena 

apabila pasien tidak mengakui bahwa hasil pemeriksaan laboratorium 

telah diterima oleh pasien maka unit laboratorium tidak memiliki bukti 

transaksi untuk membuktikan hasil pemeriksaan laboratorium telah 

diberikan. 

Sedangkan transaksi pelayanan jasa untuk pasien rawat inap, hanya 

digunakan satu lembar catatan kecil untuk mencatat pemeriksaan 

laboratorium terhadap pasien, yang mana catatan tersebut akan direkap 

oleh petugas Unit Administrasi, Umum & Keuangan. Hal ini dapat 

menimbulkan resiko yang cukup besar karena apabila catatan tersebut 

hilang, maka unit unit laboratorium tidak memiliki bukti transaksi 

untuk membuktikan transaksi yang telah dilakukan. 

b. Tidak ada laporan penghasilan yang diarsip oleh unit 

laboratorium untuk laporan yang dihasilkannya. 

Pada transaksi pelayanan jasa laboratorium yang dilakukan oleh 

petugas laboratorium RS Yasmin, hanya dicetak laporan penghasilan 



 

sebanyak satu rangkap. Laporan penghasilan dicetak oleh unit 

laboratorium dan diserahkan kepada unit administrasi, umum dan 

keuangan yang kemudian akan diserahkan kepada unit pajak dan 

akuntan. Hal ini dapat menimbulkan resiko karena crosscheck 

penghasilan tidak dapat dilakukan antara unit laboratorium dan unit 

administrasi, umum dan keuangan. 

c. Tidak ada laporan yang jumlah kedatangan pasien ke 

laboratorium. 

Software yang digunakan oleh RS Yasmin tidak menyediakan fasilitas 

untuk mencetak laporan kedatangan pasien yang dibutuhkan oleh 

manajemen RS Yasmin untuk mengetahui intensitas kedatangan pasien 

ke laboratorium. 

d. Tidak ada laporan yang jelas mengenai jasa pelayanan yang 

dilakukan karyawan laboratorium. 

Software yang digunakan oleh RS Yasmin tidak menyediakan fasilitas 

untuk mencetak laporan jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh 

manajemen RS Yasmin untuk mengetahui jasa pelayanan yang telah 

dilakukan oleh petugas laboratorium. 

e. Kebijakan diperbolehkannya home service laboratorium tanpa 

menggunakan surat pengantar. 

Dalam prosedur home-service laboratorium, jika pasien tidak 

mempunyai Surat Pengantar maka Surat Pengantar dibuat setelah 

pemeriksaan selesai dilakukan. Hal tersebut menimbulkan resiko 



 

karena terdapat kemungkinan petugas Laboratorium salah mencatat 

pemeriksaan sehingga pasien akan membayar atas pemeriksaan yang 

sebetulnya tidak dilakukan. 

f. Tidak adanya sanksi yang jelas apabila tidak melaksanakan 

kebijakan manajemen. 

Kebijakan manajemen yang diterapkan pada siklus penghasilan 

laboratorium RS Yasmin seharusnya menyertakan sanksi yang akan 

diterima oleh pegawai apabila tidak mematuhinya. Sehingga pegawai 

rumah sakit yasmin akan memiliki rasa takut jika melakukan moral 

hazard. 

g. Tidak adanya standarisasi penamaan dokumen. 

Pada siklus penghasilan laboratoium RS Yasmin tidak memiliki 

standar yang jelas atas dokumen-dokumen yang digunakan. Untuk 

nota penjualan ada yang bernama bukti penjualan dan juga ada yang 

bernama kwitansi penjualan. Contoh lain adalah penamaan daily report 

yang sebenarnya merupakan laporan penghasilan laboratorium per 

kategori pasien. 

4.2.3 Evaluasi Terhadap Software yang Digunakan di Dalam Siklus 

Penghasilan Laboratorium 

Software yang digunakan dalam operasional siklus penghasilan 

laboratorium pada Rumah Sakit Yasmin dibuat khusus untuk operasional rumah 

sakit. Software ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan banyaknya 

software package khusus untuk rumah sakit yang sulit didapatkan karena 



 

kompleksnya aktivitas rumah sakit. Umumnya setiap software package yang 

tersedia di pasaran khusus rumah sakit tidak dapat digunakan untuk semua rumah 

sakit. Sehingga diperlukan software khusus yang sesuai dengan kompleksitas 

aktivitas di rumah sakit yasmin. Software ini membantu dan mempermudah kerja 

karyawan rumah sakit, khususnya petugas laboratorium, dalam melaksanakan 

aktivitas sehari-hari karena mampu menangani dan mengotomatisasi beberapa 

aktivitas rumah sakit. Penggunaan software ini di dalam siklus penghasilan 

meliputi proses penginputan transaksi penghasilan, review aktivitas harian, 

mencetak bukti transaksi, dan juga mencetak laporan yang dibutuhkan manajemen 

untuk pengambilan keputusan.  

Salah satu permasalahan yang paling utama dalam software ini adalah 

ketidakmampuan software ini untuk mengolah data-data transaksi sampai 

menghasilkan laporan keuangan. Hal ini disebabkan database yang didesain untuk 

operasional bisnis rumah sakit tidak terintegrasi dengan baik sehingga 

menyebabkan kesulitan dalam pelaporan keuangan rumah sakit secara 

keseluruhan. 

Selain kelemahan di atas, terdapat juga beberapa kelemahan di dalam 

software yang digunakan oleh Rumah Sakit Yasmin yaitu: 

1. Tidak adanya penjurnalan secara otomatis, mengakibatkan Rumah Sakit 

Yasmin harus melakukan pembuatan jurnal secara manual. 

2. Akibat kurangnya pengetahuan pengembang software mengenai prinsip-

prinsip akuntansi, maka database yang didesain tidak dapat digunakan dalam 

penelusuran jejak audit (audit trail). 



 

3. Software ini belum mampu menghasilkan seluruh laporan yang berguna untuk 

pengambilan keputusan manajemen sebagai akibat dari struktur database 

yang kurang baik. 

4.3 Desain Sistem dan Prosedur Manual Siklus Penghasilan Laboratorium 

4.3.1 Pelayanan jasa laboratorium untuk pasien rawat inap 

4.3.1.1 Naratif prosedur  

1. Dokter meminta pemeriksaan lab untuk pasien kepada perawat rawat inap. 

Perawat rawat inap menanyakan apakah pasien sudah mempunyai Surat 

Pengantar atau belum. Jika Surat Pengantar ada, Perawat rawat inap meng-

entry data ke komputer kemudian menyerahkan Surat Pengantar kepada 

Unit Administrasi, Umum, dan Keuangan. Jika Surat Pengantar tidak ada, 

maka Perawat rawat inap konfirmasi dengan Dokter yang bersangkutan.  

2. Unit Administrasi, Umum & Keuangan membuat Nota Tagihan sebanyak 

rangkap 2, membubuhkan tanda tangan dan stempel tagihan pada Nota 

Tagihan, serta membubuhkan stempel tagihan pada Surat Pengantar. Nota 

Tagihan (lembar 1) untuk Perawat rawat inap sedangkan Nota Tagihan 

(lembar 2) untuk Unit Pajak & Akuntan.  

3. Perawat rawat inap mendatangi laboratorium kemudian menyerahkan 

Surat Pengantar dan Nota Tagihan (lembar 1) ke petugas laboratorium. 

Petugas laboratorium menyesuaikan SP dengan Nota Tagihan (lembar 1). 

Jika Surat Pengantar dan Nota Tagihan (lembar 1) sesuai,maka petugas 

Laboratorium mengembalikan Nota Tagihan (lembar 1) kepada Perawat 

rawat inap sedangkan Surat Pengantar diarsip oleh Unit Laboratorium. Jika 



 

Surat Pengantar dan Nota Tagihan (lembar 1) tidak sesuai petugas 

laboratorium melakukan konfirmasi dengan Unit Administrasi, Umum & 

Keuangan. 

4. Petugas Laboratorium menanyakan apakah perawat rawat inap membawa 

sampel. Jika sampel ada, maka petugas Laboratorium memeriksa sampel. 

Jika sampel tidak ada, maka petugas Laboratorium menentukan apakah 

ada pemeriksaan Faal Hemostasis atau tidak. Jika ada, maka pengambilan 

sampel dilakukan oleh Petugas Laboratorium. Jika tidak ada, maka petugas 

Laboratorium menanyakan apakah Perawat rawat inap kesulitan dalam 

pengambilan sampel. Jika Perawat rawat inap kesulitan, maka 

pengambilan sampel dilakukan oleh Petugas Laboratorium. Jika Perawat 

rawat inap tidak kesulitan, maka pengambilan sampel dilakukan oleh 

Perawat rawat inap. Setelah itu, petugas Laboratorium memeriksa apakah 

sampel bermasalah. Jika sampel bermasalah, maka Perawat diminta 

mengambil ulang sampel. Jika sampel tidak bermasalah, maka Petugas 

Laboratorium menguji sampel sesuai dengan Surat Pengantar. 

5. Dari hasil pengujian sampel tersebut, petugas laboratorium membuat Surat 

Hasil Pemeriksaan dan Surat Penerimaan Hasil Laboratorium masing-

masing sebanyak 1 lembar kemudian menyerahkan dokumen-dokumen 

tersebut kepada Perawat rawat inap. Perawat rawat inap membubuhkan 

tanda tangan dan nama pada Surat Penerimaan Hasil Laboratorium 

kemudian mengembalikan Surat Penerimaan Hasil Laboratorium kepada 

petugas laboratorium.  



 

6. Petugas Laboratorium membuat Laporan Penghasilan, Laporan Komisi 

Dokter dan Laporan Jasa Pelayanan masing-masing sebanyak 1 lembar, 

kemudian menyerahkan laporan-laporan tersebut ke Unit Administrasi, 

Umum & Keuangan. Laporan Jasa Pelayanan dan Laporan Komisi Dokter 

diberikan kepada Unit Administrasi, Umum & Keuangan sedangkan 

Laporan Penghasilan nantinya untuk arsip Unit Pajak & Akuntan. Setelah 

itu petugas Unit Administrasi, Umum & Keuangan mencocokkan antara 

Laporan Penghasilan yang diterima dari petugas laboratorium dengan Nota 

Tagihan yang telah diarsip sebelumnya kemudian mengotorisasi Laporan 

Penghasilan. Kemudian petugas Unit Administrasi, Umum & Keuangan 

menyerahkan Laporan Penghasilan yang sudah diotorisasi beserta Nota 

Tagihan (lembar 2) kepada Unit Pajak & Akuntan. 

7. Setelah petugas Unit Pajak & Akuntan menerima Laporan Penghasilan 

yang sudah diotorisasi beserta Nota Tagihan (lembar 2), maka dilakukan 

penjurnalan (jurnal pengakuan pendapatan secara kredit). 

4.3.1.2 Flowchart Prosedur (Lampiran 7) 

4.3.1.3 Kebijakan Manajemen 

a. Semua formulir yang dihasilkan oleh RS Yasmin bernomor urut 

tercetak. 

b. Surat Pengantar harus ada tanda tangan dari Dokter. 

c. Petugas Laboratorium hanya boleh melakukan tindakan medis 

apabila Perawat Rawat Inap telah membawa Surat Pengantar dan 



 

Nota Tagihan telah diproses di Unit Administrasi, Umum & 

Keuangan. 

d. Dalam keadaan darurat (UGD), Petugas Laboratorium diperbolehkan 

melakukan pelayanan laboratorium dengan Nota Tagihan/tanpa Nota 

dengan sepengetahuan Dokter Jaga. 

e. Surat  Penerimaan    Hasil   Laboratorium  digunakan    sebagai  

bukti  bahwa Petugas Laboratorium sudah menyerahkan Surat Hasil 

Pemeriksaan kepada Perawat rawat inap. 

f. Jika terdapat selisih (kelebihan) dalam pemeriksaan laboratorium, 

maka petugas Laboratorium yang bertugas pada shift saat itu harus 

mengganti sebesar sejumlah selisih yang terjadi dimana 

pembayarannya dilakukan secara tunai. 

g. Layanan medis Laboratorium bagi karyawan RS Yasmin dapat 

dibayar secara tunai atau kredit, dimana prosedurnya sama dengan 

prosedur untuk pasien lainnya. 

h. Petugas Laboratorium wajib menyerahkan Laporan Penghasilan, 

setiap akhir hari kepada Unit Administrasi, Umum, dan Keuangan. 

i. Pembayaran biaya pemeriksaan Laboratorium dapat dilakukan di 

Unit Laboratorium apabila Unit Administrasi, Umum, & Keuangan 

telah tutup. 

j. Sanksi akan diberikan apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen 

yang sama sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 1 tahun. 

k. Sanksi apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen yaitu: 



 

- Untuk pelanggaran pertama kali pihak maka manajemen RS Yasmin 

akan memberikan teguran. 

- Untuk pelanggaran kedua kali maka manajemen RS Yasmin akan 

mengeluarkan Surat Peringatan. 

- Untuk pelanggaran ketiga kali maka manajemen RS Yasmin berhak 

untuk memberikan tindakan yang lebih tegas berupa Pemutusan 

Hubungan Kerja. 

4.3.1.4 Kebijakan Akuntansi 

� Metode pengakuan pendapatan menggunakan Accrual Basis. 

� Metode arus biaya pada penjualan menggunakan Average Method. 

� Pengukuran pendapatan Unit Laboratorium adalah berdasarkan jumlah 

Bruto (apabila ada diskon maka akan ditampilkan) 

� Pendapatan Unit Laboratorium secara kredit diakui pada saat Unit 

Administrasi, Umum & Keuangan membuat Nota Tagihan. 

4.3.1.5 Jurnal Standar 

� Jurnal pengakuan pendapatan secara kredit untuk pasien rawat 

inap 

Piutang dari Pasien RI    xxx 

Diskon Penjualan      xxx 

   Pendapatan       xxx 

   PPN Keluaran      xxx 

 



 

� Jurnal pengakuan pendapatan secara kredit untuk pasien 

karyawan 

Piutang Karyawan     xxx 

Diskon Penjualan      xxx 

   Pendapatan       xxx 

   PPN Keluaran      xxx 

� Jurnal pengakuan pendapatan secara kredit untuk pasien 

kerjasama 

Piutang Kerjasama     xxx 

Diskon Penjualan      xxx 

   Pendapatan       xxx 

   PPN Keluaran      xxx 

4.3.2 Pelayanan jasa laboratorium untuk pasien rawat jalan 

4.3.2.1 Naratif prosedur  

1. Pasien mendaftar di Unit Pemasaran-Customer Service-Front Office & 

OB  kemudian petugas Front Office akan menanyakan apakah Pasien 

sudah mempunyai Surat Pengantar atau belum. Jika SP ada, pasien 

disarankan langsung menuju Unit Administrasi, Umum & Keuangan. 

Jika pasien belum mempunyai SP, Petugas Front Office menanyakan 

apakah pasien melakukan pemeriksaan laboratorium Atas Permintaan 

Sendiri. Jika ya, maka Petugas Front Office menyarankan agar Pasien 

menuju Unit Laboratorium untuk meminta Surat Pengantar. Jika tidak, 

maka Pasien dapat diperiksa oleh dokter terlebih dahulu. Setelah itu, 



 

pasien menyerahkan SP kepada Unit Administrasi, Umum & 

Keuangan.  

2. Unit Administrasi, Umum & Keuangan membuat Nota Pembayaran 

sebanyak rangkap 2, serta membubuhkan tanda tangan dan stempel 

lunas pada Nota Pembayaran, serta membubuhkan stempel lunas pada 

Surat Pengantar setelah menerima pembayaran dari pasien. Nota 

Pembayaran (lembar 1) diberikan kepada Pasien, sedangkan Nota 

Pembayaran (lembar 2) untuk arsip Unit Pajak & Akuntan. 

3. Pasien mendatangi Unit Laboratorium kemudian menyerahkan Surat 

Pengantar dan Nota Pembayaran (lembar 1) ke petugas laboratorium. 

Kemudian petugas laboratorium menyesuaikan Surat Pengantar dengan 

Nota Pembayaran (lembar 1). Jika Surat Pengantar dan Nota 

Pembayaran (lembar 1) sesuai, maka petugas laboratorium 

mengembalikan Nota Pembayaran (lembar 1) kepada Pasien kemudian 

mengarsip Surat Pengantar. Jika Surat Pengantar dan Nota Pembayaran 

(lembar 1) tidak sesuai, maka Petugas Laboratorium melakukan 

konfirmasi dengan Unit Administrasi, Umum & Keuangan. 

4. Petugas laboratorium menanyakan apakah pasien membawa sampel 

atau tidak. Jika sampel ada, maka petugas Laboratorium memeriksa 

apakah sampel bermasalah. Jika sampel bermasalah, maka petugas 

Laboratorium mengambil ulang sampel Pasien. Jika sampel tidak 

bermasalah, maka petugas Laboratorium menguji sampel sesuai dengan 

Surat Pengantar. Sedangkan jika sampel tidak ada, maka petugas 



 

Laboratorium mengambil sampel Pasien sesuai jumlah yang dibutuhkan 

kemudian dilakukan pengujian sampel. 

5. Dari hasil pengujian sampel tersebut, maka petugas laboratorium 

membuat Surat Hasil Pemeriksaan dan Surat Penerimaan Hasil 

Laboratorium masing-masing sebanyak 1 lembar kemudian 

menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Perawat rawat inap. 

Perawat rawat inap membubuhkan tanda tangan dan nama pada Surat 

Penerimaan Hasil Laboratorium kemudian mengembalikan Surat 

Penerimaan Hasil Laboratorium kepada petugas laboratorium.   

6. Petugas Laboratorium membuat Laporan Penghasilan, Laporan Komisi 

Dokter dan Laporan Jasa Pelayanan masing-masing sebanyak 1 lembar, 

kemudian menyerahkan laporan-laporan tersebut ke Unit Administrasi, 

Umum & Keuangan. Laporan Jasa Pelayanan dan Laporan Komisi 

Dokter diberikan kepada Unit Administrasi, Umum & Keuangan 

sedangkan Laporan Penghasilan nantinya untuk arsip Unit Pajak & 

Akuntan. Setelah itu petugas Unit Administrasi, Umum & Keuangan 

mencocokkan antara Laporan Penghasilan yang diterima dari petugas 

laboratorium dengan Nota Pembayaran yang telah diarsip sebelumnya 

dan mengotorisasi Laporan Penghasilan. Kemudian petugas Unit 

Administrasi, Umum & Keuangan menyerahkan Laporan Penghasilan 

yang sudah diotorisasi beserta Nota Pembayaran (lembar 2) kepada 

Unit Pajak & Akuntan. 



 

7. Setelah petugas Unit Pajak & Akuntan menerima Laporan Penghasilan 

yang sudah diotorisasi beserta Nota Pembayaran (lembar 2), maka 

dilakukan penjurnalan (jurnal pengakuan pendapatan secara tunai). 

4.3.2.2 Flowchart Prosedur (Lampiran 8) 

4.3.2.3  Kebijakan Manajemen 

a. Semua formulir yang dihasilkan oleh RS Yasmin bernomor urut tercetak. 

b. Surat Pengantar harus ada tanda tangan dari Dokter, kecuali untuk Surat 

Pengantar Atas Permintaan Sendiri (APS). 

c. Untuk pasien yang sudah mengetahui jenis pemeriksaan laboratorium yang 

diperlukan, maka Surat Pengantar dapat dibuatkan oleh Petugas Front 

Office. 

d. Petugas Laboratorium hanya boleh melakukan tindakan medis apabila 

Pasien telah membawa Surat Pengantar dan Nota Pembayaran, kecuali 

pasien check-up instansi tidak diharuskan menggunakan Surat Pengantar. 

e. Surat Penerimaan Hasil Laboratorium digunakan sebagai bukti bahwa 

Petugas Laboratorium sudah menyerahkan Surat Hasil Pemeriksaan 

kepada Pasien/Perawat. 

f. Jika terdapat selisih (kelebihan) dalam pemeriksaan laborat, maka petugas 

Laboratorium yang bertugas pada shift saat itu harus mengganti sebesar 

sejumlah selisih yang terjadi dimana pembayarannya dilakukan secara 

tunai. 



 

g. Layanan medis Laboratorium bagi karyawan RS Yasmin dapat dilakukan 

secara tunai atau kredit, dimana prosedurnya sama dengan prosedur untuk 

pasien lainnya. 

h. Petugas Laboratorium wajib menyerahkan Laporan Penghasilan, setiap 

akhir hari kepada Unit Administrasi, Umum, dan Keuangan. 

i. Pembayaran biaya pemeriksaan Laboratorium dilakukan di Unit 

Laboratorium apabila Unit Administrasi, Umum, & Keuangan telah tutup. 

j. Surat Hasil Pemeriksaan yang tidak boleh diserahkan ke pasien, akan 

diserahkan ke pihak yang berkepentingan. Untuk kasus tertentu, hasil 

pemeriksaan laboratorium dapat dikonfirmasi ke pihak yang berwenang 

melalui telepon. 

k. Sanksi akan diberikan apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen yang 

sama sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 1 tahun.  

l. Sanksi apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen yaitu: 

- Untuk pelanggaran pertama kali maka manajemen RS Yasmin akan 

memberikan teguran. 

- Untuk pelanggaran kedua kali maka manajemen RS Yasmin akan 

mengeluarkan Surat Peringatan. 

- Untuk pelanggaran ketiga kali maka manajemen RS Yasmin berhak 

untuk memberikan tindakan yang lebih tegas berupa Pemutusan 

Hubungan Kerja. 

4.3.2.4  Kebijakan Akuntansi 

� Metode pengakuan pendapatan menggunakan Accrual Basis. 



 

� Metode arus biaya pada penjualan menggunakan Average Method. 

� Pengukuran pendapatan Unit Laboratorium adalah berdasarkan jumlah 

Bruto (apabila ada diskon maka akan ditampilkan). 

� Pendapatan Unit Laboratorium secara tunai diakui pada saat Unit 

Administrasi, Umum & Keuangan membuat Nota Pembayaran. 

� Pendapatan Unit Laboratorium secara kredit diakui pada saat Unit 

Administrasi, Umum & Keuangan membuat Nota Tagihan. 

4.3.2.5 Jurnal Standar 

� Jurnal pengakuan pendapatan secara tunai untuk pasien rawat 

jalan 

Kas       xxx 

Diskon Penjualan    xxx 

   Pendapatan     xxx 

   PPN Keluaran     xxx 

� Jurnal pengakuan pendapatan secara kredit untuk pasien 

karyawan 

Piutang Karyawan    xxx 

Diskon Penjualan    xxx 

  Pendapatan     xxx 

  PPN Keluaran     xxx 

 

 



 

� Jurnal pengakuan pendapatan secara kredit untuk pasien 

kerjasama 

Piutang Kerjasama     xxx 

Diskon Penjualan      xxx 

   Pendapatan       xxx 

   PPN Keluaran      xxx 

4.3.3 Home service laboratorium 

4.3.3.1 Naratif prosedur  

1. Pasien menelpon atau Keluarga Pasien mendatangi Unit Pemasaran-

Customer Service-Front Office & OB  untuk meminta pemeriksaan home-

service laboratorium. Petugas Front Office menyambungkan telepon ke 

Unit Administrasi, Umum, dan Keuangan. Kemudian Petugas 

Administrasi memberitahukan persiapan yang harus dilakukan pasien dan 

mengisi Form Home Service Laboratorium sebanyak rangkap 2. Form 

Home Service Laboratorium (lembar 1) untuk Pasien sedangkan Form 

Home Service Laboratorium (lembar 2) untuk arsip Unit Pajak & 

Akuntan. Setelah itu, Petugas Administrasi melakukan konfirmasi dengan 

 Petugas Laboratorium. Kemudian Petugas Laboratorium mendatangi Unit 

 Administrasi, Umum, & Keuangan untuk mengambil Form Home Service 

Laboratorium sebanyak rangkap 2 setelah sebelumnya menyiapkan 

peralatan medis yang dibutuhkan. 

2. Petugas Laboratorium (ditemani OB) mendatangi rumah Pasien kemudian 

menanyakan apakah Pasien mempunyai Surat Pengantar. Jika Surat 



 

Pengantar ada, maka Petugas Laboratorium membandingkan kesesuaian 

antara Surat Pengantar dengan FHSL. Jika Surat Pengantar dengan Form 

Home Service Laboratorium sesuai, maka Petugas Laboratorium 

mengambil sampel Pasien. Jika Surat Pengantar dengan Form Home 

Service Laboratorium tidak sesuai, Petugas Laboratorium melakukan 

konfirmasi kepada Pasien. Sedangkan, jika Surat Pengantar tidak ada, 

Petugas Laboratorium mengisi Form Home Service Laboratorium sesuai 

dengan jenis pemeriksaan Laboratorium yang diinginkan Pasien. 

3. Petugas Laboratorium mengambil sampel Pasien kemudian meminta 

Pasien untuk menandatangi Form Home Service Laboratorium. Setelah 

itu, Petugas Laboratorium tanda-tangan pada Form Home Service 

Laboratorium sebanyak rangkap 2 kemudian memberikan Form Home 

Service Laboratorium (lembar 1) kepada Pasien. Sebelumnya, Petugas 

Laboratorium meminta pembayaran biaya home-service kepada Pasien. 

Jika ada Uang Muka, maka petugas Laboratorium menyimpan Uang Muka 

tersebut (untuk sementara waktu).  

4. Petugas Laboratorium menyerahkan Form Home Service Laboratorium 

lembar 2 (bertanda-tangan) ke Unit Administrasi, Umum, & Keuangan. 

Petugas Administrasi meng-entry data, kemudian mengembalikan Form 

Home Service Laboratorium lembar 2 (bertanda-tangan) ke Petugas 

Laboratorium. Kemudian Petugas Laboratorium membawa sampel, Surat 

Pengantar (apabila ada), dan Form Home Service Laboratorium (bertanda-

tangan) ke Unit Laboratorium. Surat Pengantar dan Form Home Service 



 

Laboratorium (bertanda-tangan) tersebut digunakan sebagai dasar 

pengujian sampel. Apabila ada Surat Pengantar, maka Surat Pengantar 

akan diarsip oleh Petugas Laboratorium. Sedangkan Form Home Service 

Laboratorium akan dikembalikan ke Unit Administrasi, Umum & 

Keuangan bersamaan dengan penyerahan uang. 

5. Petugas Laboratorium menguji sampel sesuai dengan Surat Pengantar/ 

atau Form Home Service Laboratorium. 

6. Dari hasil pengujian sampel tersebut, petugas Laboratorium membuat 

Surat Hasil Pemeriksaan dan Surat Penerimaan Hasil Laboratorium 

masing-masing sebanyak 1 lembar. Petugas Laboratorium menyerahkan 

Surat Hasil Pemeriksaan dan Surat Penerimaan Hasil Laboratorium kepada 

Office Boy (OB). Setelah itu OB mengantarkan Surat Hasil Pemeriksaan 

dan Surat Penerimaan Hasil Laboratorium ke Pasien. OB meminta 

Pasien/keluarga Pasien untuk melunasi tagihan home service laboratorium. 

Setelah pembayaran dilunasi, Pasien/keluarga Pasien menanda-tangani 

Surat Penerimaan Hasil Laboratorium dan mengembalikan Surat 

Penerimaan Hasil Laboratorium kepada OB. 

7. Setelah proses tersebut selesai, OB akan menyerahkan Surat Penerimaan 

Hasil Laboratorium dan uang hasil pembayaran ke Petugas Laboratorium.  

Petugas Laboratorium menyerahkan Form Home Service Laboratorium 

berserta uang hasil pembayaran ke Unit Administrasi, Umum & 

Keuangan. 



 

8. Petugas Laboratorium membuat Laporan Penghasilan, Laporan Komisi 

Dokter dan Laporan Jasa Pelayanan masing-masing sebanyak 1 lembar, 

kemudian menyerahkan laporan-laporan tersebut ke Unit Administrasi, 

Umum & Keuangan. Laporan Jasa Pelayanan dan Laporan Komisi Dokter 

untuk Unit Administrasi, Umum & Keuangan sedangkan Laporan 

Penghasilan untuk Unit Pajak & Akuntan.  

9. Petugas Unit Administrasi, Umum & Keuangan mengotorisasi Laporan 

Penghasilan setelah menyesuaikan Form Home Service Laboratorium 

dengan Laporan Penghasilan. Petugas Unit Administrasi, Umum & 

Keuangan menyerahkan Laporan Penghasilan yang sudah diotorisasi 

beserta Form Home Service Laboratorium kepada Unit Pajak & Akuntan.  

10. Unit Pajak & Akuntan menerima Laporan Penghasilan yang sudah 

diotorisasi beserta Form Home Service Laboratorium, kemudian 

melakukan penjurnalan (jurnal pengakuan pendapatan secara tunai). 

4.3.3.2  Flowchart Prosedur (Lampiran 9) 

4.3.3.3  Kebijakan Manajemen 

a. Semua formulir yang dihasilkan oleh RS Yasmin bernomor urut tercetak. 

b. Pembayaran biaya home-service laboratorium dapat dilakukan 

belakangan atau dengan uang muka. 

c. Jika terjadi kasus dimana pasien tidak membayar  100% biaya home-

service laboratorium, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab petugas 

laboratorium.  



 

d. Surat Penerimaan Hasil Laboratorium digunakan sebagai bukti bahwa 

Petugas Laboratorium sudah menyerahkan Surat Hasil Pemeriksaan 

kepada Pasien/Perawat. 

e. Jika terdapat selisih (kelebihan) dalam pemeriksaan laborat, maka petugas 

Laboratorium yang bertugas pada shift saat itu harus mengganti sebesar 

sejumlah selisih yang terjadi dimana pembayarannya dilakukan secara 

tunai. 

f. Untuk pasien yang tidak memiliki Surat Pengantar, maka pemeriksaan 

laboratorium akan dilakukan berdasarkan Form Home Service 

Laboratorium. Sedangkan bila pasien telah mempunyai Surat Pengantar, 

pemeriksaan akan dilakukan berdasarkan pada Surat Pengantar. 

g. Adanya perubahan pemeriksaan laboratorium diperbolehkan hanya apabila 

terdapat ketidakcocokan antara Form Home Service Laboratorium dengan 

Surat Pengantar. Dalam hal ini, Pasien diperbolehkan untuk memilih salah 

satu layanan apakah berdasar Form Home Service Laboratorium atau 

berdasarkan Surat Pengantar. 

h. Petugas Laboratorium wajib menyerahkan Laporan Penghasilan, setiap 

akhir hari kepada Unit Administrasi, Umum, dan Keuangan. 

i. Sanksi akan diberikan apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen yang 

sama sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 1 tahun.  

j. Sanksi apabila tidak mematuhi kebijakan manajemen yaitu: 

- Untuk pelanggaran pertama kali pihak maka manajemen RS Yasmin 

akan memberikan teguran. 



 

- Untuk pelanggaran kedua kali maka manajemen RS Yasmin akan 

mengeluarkan Surat Peringatan. 

- Untuk pelanggaran ketiga kali maka manajemen RS Yasmin berhak 

untuk memberikan tindakan yang lebih tegas berupa Pemutusan 

Hubungan Kerja. 

4.3.3.4 Kebijakan Akuntansi 

a. Metode pengakuan pendapatan menggunakan Accrual Basis. 

b. Metode arus biaya pada penjualan menggunakan Average Method. 

c. Titik pengukuran pendapatan Unit Laboratorium berdasarkan 

pengukuran Bruto dimana Pendapatan Laboratorium dilaporkan beserta 

diskon yang ada. 

d. Pendapatan Unit Laboratorium secara tunai diakui pada saat Unit 

Administrasi, Umum & Keuangan menerima biaya Home Service 

Laboratorium sebanyak 100% dari Petugas Laboratorium. 

4.3.3.5 Jurnal Standar 

� Jurnal pengakuan pendapatan secara tunai untuk pasien home 

service laboratorium  

Kas       xxx 

Diskon Penjualan    xxx 

   Pendapatan     xxx 

   PPN Keluaran     xxx 

 

 



 

4.3.4 Pengujian Sampel 

4.3.4.1 Naratif prosedur  

1. Petugas Laboratorium melakukan pengujian sampel, dimana hasil dari 

pengujian ini disebut dengan Hasil Laboratorium kemudian membuat 

Surat Hasil Pemeriksaan. 

2. Dari hasil pemeriksaan ini Petugas Laboratorium membandingkan 

kesesuaian antara Surat Hasil Pemeriksaan dengan Surat Pengantar. Jika 

Surat Hasil Pemeriksaan dengan Surat Pengantar sesuai, maka Petugas 

Laboratorium mencetak Surat Hasil Pemeriksaan. Jika Surat Hasil 

Pemeriksaan dengan Surat Pengantar tidak sesuai, maka Petugas 

Laboratorium menentukan apakah ada kekurangan pemeriksaan. Apabila 

ada kekurangan, Petugas Laboratorium segera melengkapi pemeriksaan 

yang kurang kemudian mencetak Surat Hasil Pemeriksaan. Apabila tidak 

ada kekurangan, Petugas Laboratorium mencetak Surat Hasil Pemeriksaan. 

4.3.4.2  Flowchart Prosedur (Lampiran 10) 

4.3.5 Diskusi Pembahasan Prosedur Pelayanan Jasa dalam Siklus 

Penghasilan Laboratorium RS Yasmin 

 Prosedur pelayanan jasa unit laboratorium yang berjalan di Rumah Sakit 

Yasmin dibedakan menjadi 5 prosedur, yaitu prosedur pelayanan jasa kepada 

pasien rawat inap, prosedur pelayanan jasa kepada pasien rawat jalan, prosedur 

pelayanan jasa kepada pasien rawat jalan-kerjasama, prosedur pelayanan jasa 

kepada pasien UGD, prosedur home-service laboratorium serta 1 prosedur yang 

berada di dalam masing-masing prosedur pelayanan jasa yaitu prosedur pengujian 



 

sampel. Namun setelah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap kelima prosedur 

tersebut, peneliti menggabungkan prosedur pelayanan jasa kepada pasien rawat 

jalan dan prosedur pelayanan jasa kepada pasien rawat jalan-kerjasama serta 

menggabungkan prosedur pelayanan jasa kepada pasien rawat inap dan prosedur 

pelayanan jasa kepada pasien UGD karena memiliki proses yang sama dan tidak 

berbeda. Dari hasil penggabungan tersebut, prosedur pelayanan jasa unit 

laboratorium Rumah Sakit Yasmin menjadi hanya 3 prosedur, yaitu prosedur 

pelayanan jasa kepada pasien rawat inap, prosedur pelayanan jasa kepada pasien 

rawat jalan, dan prosedur home-service laboratorium. 

  Prosedur pelayanan jasa laboratorium kepada pasien rawat inap 

merupakan prosedur yang menjelaskan tata cara pelayanan jasa laboratorium 

kepada pasien yang dikategorikan sebagai pasien rawat inap oleh Manajemen 

Rumah Sakit Yasmin. Sedangkan prosedur prosedur pelayanan jasa laboratorium 

kepada pasien rawat jalan merupakan prosedur yang menjelaskan tata cara 

pelayanan jasa laboratorium kepada pasien yang dikategorikan sebagai pasien 

rawat jalan oleh Manajemen Rumah Sakit Yasmin. Berdasarkan hasil analisis, 

survey dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, pasien yang 

dikategorikan sebagai pasien rawat inap oleh manajemen Rumah Sakit Yasmin 

adalah pasien yang menginap di ruang rawat inap atau pasien yang menjalani 

perawatan rawat inap di unit gawat darurat (UGD) di Rumah Sakit Yasmin. 

Sedangkan selain pasien yang dikategorikan sebagai pasien rawat inap maka akan 

dikategorikan sebagai pasien rawat jalan. Selain perbedaan dari sisi kategori 

pasien tersebut, terdapat perbedaan dari sisi pihak yang melakukan permintaan 



 

pembelian antara pelayanan jasa kepada pasien rawat inap dibandingkan prosedur 

pelayanan jasa kepada pasien rawat jalan. Perbedaan tersebut adalah pada 

prosedur pelayanan jasa laboratorium kepada pasien rawat inap yang melakukan 

permintaan pembelian jasa adalah perawat rawat inap, sebagai pihak yang 

memberikan perawatan kepada pasien rawat inap, atau keluarga pasien, sebagai 

pihak yang mewakili pasien yang menjalani rawat inap di UGD. Namun pada 

prosedur pelayanan jasa kepada pasien rawat jalan, pihak yang melakukan 

permintaan pembelian jasa adalah pasien itu sendiri. 

  Pada dasarnya kegiatan operasional rumah sakit yang menyangkut 

prosedur pelayanan jasa laboratorium sudah dilakukan dengan cukup baik, akan 

tetapi menurut peneliti masih terdapat beberapa kelemahan apabila dilihat dari 

analisis dan evaluasi terhadap kemungkinan terjadinya moral hazard. Kelemahan 

tersebut ditinjau berdasarkan 7 pengendalian umum yang harus dibentuk untuk 

meningkatkan pengendalian internal dalam siklus penghasilan yang dikemukakan 

oleh Wilkinson (2000). 

  Berdasarkan 7 pengendalian yang dikemukakan oleh Wilkinson (2000) 

tersebut maka berikut ini kelemahan yang terdapat pada prosedur pelayanan jasa 

laboratorium kepada pasien rawat inap, prosedur pelayanan jasa laboratorium 

kepada pasien rawat jalan dan prosedur home-service laboratorium. Kelemahan 

pertama yang peneliti temukan pada prosedur tersebut adalah terkait dengan 

Pengendalian Dokumentasi, yaitu kurangnya perangkapan terhadap dokumen 

yang digunakan pada prosedur pelayanan jasa laboratorium di Rumah Sakit 

Yasmin. Kekurangan perangkapan dokumen terletak pada Bukti Transaksi dan 



 

Laporan Penjualan yang pada prosesnya tidak diarsip oleh Unit Laboratorium. Hal 

ini menimbulkan resiko karena Unit Laboratorium tidak dapat membuktikan 

transaksi yang dilaksanakan dan laporan yang telah dihasilkan oleh Unit 

Laboratorium. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan lain terkait dengan 

Pengendalian dokumentasi, yaitu kurangnya perangkapan bukti transaksi atas 

pemeriksaan laboratorium untuk pasien rawat inap. Bukti transaksi tersebut 

berupa satu lembar catatan kecil untuk mencatat pemeriksaan laboratorium 

terhadap pasien, yang mana catatan tersebut akan direkap oleh petugas Unit 

Administrasi, Umum & Keuangan. Hal ini dapat menimbulkan resiko yang cukup 

besar karena apabila catatan tersebut hilang, maka unit divisi laboratorium tidak 

memiliki bukti transaksi untuk membuktikan transaksi yang telah dilakukan. 

Kelemahan kedua yang terdapat pada prosedur tersebut adalah bentuk dari kurang 

diterapkannya Pengendalian Pusat Informasi, yaitu tidak adanya laporan 

mengenai jasa pelayanan yang dilakukan, tidak adanya laporan mengenai 

intensitas kedatangan pasien, tidak adanya standarisasi penamaan dokumen, dan 

tidak adanya bukti serah terima Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium kepada 

pasien. Kelemahan ini menyebabkan informasi yang dibutuhkan oleh Manajemen 

Rumah Sakit Yasmin tidak tersedia secara memadai. Kelemahan ketiga yang 

ditemukan oleh peneliti terkait dengan Pengendalian Otorisasi yaitu bukti 

transaksi yang dijadikan dasar penjurnalan oleh Unit Pajak dan Akuntansi tidak 

dilengkapi dengan laporan penghasilan yang sudah ditandatangai oleh petugas 

Laboratorium. Kelemahan ini menyebabkan Unit Pajak dan Akuntansi harus 

merekap kembali total penghasilan berdasarkan bukti yang sudah ada. Hal ini 



 

menimbulkan resiko adanya salah rekap dikarenakan hilangnya bukti transaksi. 

Kelemahan terakhir yang ditemukan oleh peneliti adalah tidak diberlakukannya 

sanksi yang jelas apabila terjadi Moral Hazard yang dilakukan oleh petugas 

laboratorium. Tidak adanya sanksi apabila terjadi Moral Hazard tersebut 

merupakan bentuk kurangnya Pengendalian Praktek Manajemen. 

  Berdasarkan kelemahan yang terdapat pada prosedur-prosedur pelayanan 

jasa laboratorium yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti membuat saran 

perubahan kepada Manajemen Rumah Sakit Yasmin dengan tujuan untuk 

meningkatkan pengendalian internal pada Siklus Penghasilan Rumah Sakit 

Yasmin, terutama pada unit Laboratorium. Saran perubahan yang diberikan oleh 

peneliti tersebut dijelaskan berikut ini. Yang pertama adalah membuat kebijakan 

manajemen terkait dengan penggunaan bukti transaksi standar sebagai ganti dari 

catatan kecil serta penambahan perangkapan dokumen untuk bukti transaksi dan 

laporan penjualan yang menjadi arsip Unit Laboratorium. Dengan penggunaan 

bukti transaksi yang sesuai dan penambahan perangkapan ini, maka Unit 

Laboratorium dapat membuktikan transaksi yang dilakukannya, membuktikan 

laporan yang telah dihasilkannya, dan yang terpenting menciptakan pengendalian 

dokumentasi yang lebih baik. Kemudian saran yang kedua adalah pembuatan 

laporan kedatangan pasien, pembuatan laporan jasa pelayanan, standarisasi 

penamaan dokumen serta penggunaan Surat Penerimaan Hasil Laboratorium. 

Saran perubahan ini ditujukan untuk akses informasi yang lebih baik untuk pihak 

internal dan eksternal Rumah Sakit Yasmin terutama ketika proses pencarian 

dokumen dalam proses audit (Tracing / Vouching). Saran perubahan yang ketiga 



 

adalah penyerahan bukti transaksi beserta dengan laporan penghasilan yang sudah 

diotorisasi dalam waktu yang bersamaan, yang nantinya dijadikan dasar 

penjurnalan. Dan saran perubahan yang terakhir pada prosedur ini adalah 

menciptakan sanksi untuk pelanggaran terhadap kebijakan manajemen dan apabila 

terjadi Moral Hazard yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Yasmin. Sanksi 

yang dibentuk tersebut berfungsi untuk menciptakan pengendalian praktek 

manajemen. 

  Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang didasarkan pada 7 

pengendalian yang dikemukakan oleh Wilkinson (2000) diatas, peneliti telah 

memberikan saran perubahan kepada Manajemen Rumah Sakit Yasmin. 

Pemberian saran perubahan tersebut dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan 

internal control pada prosedur pelayanan jasa kepada pasien rawat inap maupun 

pasien rawat jalan pada siklus penghasilan laboratorium Rumah Sakit Yasmin. 

Apabila saran perubahan tersebut tidak dilaksanakan oleh Manajemen Rumah 

Sakit Yasmin, maka Manajemen Rumah Sakit Yasmin dapat menghadapi 

konsekuensi dari permasalahan-permasalahan yang sudah peneliti kemukakan 

diatas. 

4.3.6 Diskusi Pembahasan Prosedur Home-Service Laboratorium RS 

Yasmin 

 Pada siklus penghasilan laboratorium Rumah Sakit Yasmin tidak hanya 

memfasilitasi prosedur pelayanan jasa kepada pasien di Rumah Sakit Yasmin, 

namun juga memfasilitasi prosedur home-service laboratorium.   



 

 Setelah dilakukan proses analisis dan evaluasi terhadap prosedur home-

service laboratorium, peneliti menemukan beberapa kelemahan yang terdapat 

pada prosedur tersebut. Beberapa kelemahan yang peneliti temukan sama seperti 

kelemahan yang ditemukan pada prosedur pelayanan jasa dalam siklus 

penghasilan laboratorium dan menghasilkan saran-saran perubahan yang sama 

seperti yang telah peneliti sampaikan sebelumnya. Kelemahan yang sama tersebut 

antara lain: penggunaan dan perangkapan dokumen yang kurang untuk bukti 

transaksi dan laporan penghasilan yang belum diotorisasi, tidak adanya 

standarisasi dokumen, dan tidak adanya sanksi yang jelas terhadap Moral Hazard 

atau pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. 

  Selain kelemahan yang sama seperti diutarakan diatas, peneliti juga 

menemukan kelemahan lainnya. Kelemahan tersebut adalah home-service  

laboratorium dapat dilakukan walaupun tanpa penggunaan bukti yang sesuai 

(Surat Pengantar dari dokter). Dalam prosedur home-service laboratorium, jika 

pasien tidak mempunyai Surat Pengantar maka Surat Pengantar dibuat setelah 

pemeriksaan selesai dilakukan. Hal tersebut menimbulkan resiko karena terdapat 

kemungkinan petugas Laboratorium salah mencatat pemeriksaan sehingga pasien 

akan membayar atas pemeriksaan yang sebetulnya tidak dilakukan. Hal tersebut 

membuktikan lemahnya Pengendalian Pertanggungjawaban Aset.  

  Berdasarkan resiko yang sudah disampaikan diatas, maka peneliti 

memberikan saran perubahan kepada manajemen RS Yasmin untuk menciptakan 

pengendalian pertanggungjawaban aset yang lebih baik dengan cara penggunaan 

Form Home Service Laboratorium, yaitu formulir yang berisi jenis-jenis 



 

pemeriksaan Laboratorium beserta harga masing-masing pemeriksaan, sebagai 

pengganti dari Surat Pengantar. Namun apabila ternyata saran yang peneliti 

sampaikan tidak dilaksanakan oleh manajemen RS Yasmin, maka RS Yasmin 

akan menghadapi konsekuensi dari permasalahan-permasalahan yang sudah 

peneliti kemukakan diatas. 

4.3.7 Formulir yang Digunakan dalam Siklus Penghasilan Laboratorium 

 Dalam usulan operasional siklus penghasilan laboratorium Rumah Sakit 

Yasmin Banyuwangi terdapat beberapa formulir yang digunakan (input).  

Formulir yang digunakan pada siklus penghasilan divisi Laboratorium RS Yasmin 

adalah sebagai berikut : 

a. Surat Pengantar, surat yang berisi jenis pemeriksaan laboratorium (tanda-

tangan dokter) 

b. Surat Pengantar APS, surat yang berisi jenis pemeriksaan laboratorium 

(tanda-tangan pasien)  

c. Surat Hasil Pemeriksaan, surat yang berisi hasil pemeriksaan laboratorium 

pasien 

d. Surat Penerimaan Hasil Laboratorium, surat bukti penerimaan Surat Hasil 

Pemeriksaan 

e. Form Home Service Laboratorium, form yang berisi jenis pemeriksaan 

home-service laboratorium beserta harganya masing-masing (tanda-tangan 

pasien)  

 

 



 

f. Nota Pembayaran 

Nota Pembayaran digunakan sebagai bukti transaksi penghasilan 

laboratorium secara tunai pada unit Laboratorium RS Yasmin. 

g. Nota Tagihan 

Nota Tagihan digunakan sebagai bukti transaksi penghasilan laboratorium 

secara kredit pada unit Laboratorium RS Yasmin. 

4.3.8 Laporan yang Dihasilkan dari Siklus Penghasilan Laboratorium 

  Secara umum, laporan yang dihasilkan oleh manajemen rumah sakit masih 

memerlukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manajemen 

RS.Yasmin. Untuk itu, berikut ini informasi yang dapat dihasilkan (output) dari 

siklus penghasilan yang dibentuk :  

a. Laporan penghasilan Laboratorium per periode  

Laporan yang menjelaskan jumlah total transaksi penghasilan laboratorium 

RS Yasmin selama satu periode. 

b. Laporan jasa pelayanan Laboratorium per periode  

Laporan yang menjelaskan jumlah total jasa pelayanan yang diberikan 

oleh unit laboratorium RS Yasmin selama satu periode. 

c. Laporan kedatangan pasien per periode  

Laporan yang menjelaskan jumlah kedatangan pasien ke laboratorium 

selama satu periode. 

d. Laporan hasil pemeriksaan Laboraorium 

Laporan sebagai re-print atas Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium. 

 



 

4.4 Desain Software Akuntansi Siklus Penghasilan Laboratorium 

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. Transaksi penghasilan laboratorium, meliputi transaksi pelayanan jasa 

laboratorium. 

2. Dokumentasi internal dan penyediaan laporan manajerial. 

3. Aktivitas di dalam siklus akuntansi seperti penjurnalan dan pelaporan 

keuangan. 

4. Penyimpanan data-data master yang digunakan dalam transaksi 

penghasilan laboratorium. 

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 

aktivitas bisnis dan operasional laboratorium, seperti data obat, data jasa, data 

pasien, data karyawan, dan lainnya. Data master berguna sebagai dasar untuk 

melakukan aktivitas transaksi. 

2. Software mampu mengakomodasi aktivitas operasional Rumah Sakit Yasmin 

terutama pada siklus penghasilan. 

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



 

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

data yang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen. 

5. Software memiliki kemampuan untuk meminimalkan penggunaan kertas 

untuk aktivitas dokumentasi (paperless based). Pada sistem berbasis 

komputer, penggunaan dokumen dalam bentuk kertas (hardcopy) dapat 

digantikan dengan melihat langsung dokumen yang bersangkutan di dalam 

monitor komputer. Namun, sebaiknya software tetap menyediakan fasilitas 

agar pengguna dapat memilih untuk mencetak dokumen atau hanya melihat 

pada layar monitor saja. 

6. Software mampu melakukan aktivitas akuntansi secara otomatis seperti 

aktivitas penjurnalan. Peneliti membatasi rancangan software dalam hal 

kemampuan menghasilkan laporan keuangan hanya sampai tahap penjurnalan 

saja karena fokus penelitian yang dilakukan hanya pada siklus penghasilan. 

Tahap penjurnalan disediakan, untuk diintegrasikan dengan siklus general 

ledger ketika software ini nantinya disatukan dengan siklus yang lainnya. 

  Software yang didesain disini adalah Software Database Management 

System (DBMS) yang berguna untuk mengelola data di dalam database mulai 

dari memasukkan, mengelola, sampai mengambil data. Peneliti menggunakan dua 

software bantu yaitu Microsoft SQL Server 2000 dan Microsoft Visual Basic 6.0. 

Microsoft SQL Server 2000 digunakan untuk membangun database dan 

Microsoft Visual Basic 6.0 digunakan untuk membangun tampilan muka 

(interface) dari Software Database Management System yang dirancang.  

 



 

4.4.1 Desain Database 

Menurut Shelly (1991), Baridwan (2002) dan Gelinas (2002) tahapan 

selanjutnya setelah analisis dan desain sistem informasi manual adalah tahapan 

pendesainan database. Tahapan desain database ini merupakan tahap yang paling 

krusial didalam pendesainan software yang utuh. Lebih lanjut Shelly (1991), 

Baridwan (2002) dan Gelinas (2002) mengatakan bahwa tahapan desain database 

melalui tiga tahapan, yaitu : 

- Tahapan yang pertama adalah tahapan pembuatan Data Flow Diagram, 

- Tahapan yang kedua adalah tahapan pembuatan Entity Relationship 

Diagram,  

- Tahapan yang terakhir adalah tahapan pembuatan database relational. 

Software yang digunakan peneliti untuk membuat Data Flow Diagram dan 

Entity Relationship Diagram adalah Visible Analyst. Sedangkan software yang 

peneliti gunakan untuk pembuatan database relational adalah Microsoft SQL 

Server 2000. Pemilihan Microsoft SQL Server 2000 sebagai mesin pengelola 

database disebabkan karena aplikasi ini sangat handal didalam pengelolaan 

database relational. 

4.4.1.1 Desain Data Flow Diagram (DFD) 

   Menurut Mulyadi (2001:57), Data Flow Diagram (DFD) 

menggambarkan arus data dari suatu sistem informasi yang mengolah 

atau mengubah data yang diterima menjadi data yang mengalir ke luar. 

Pembuatan DFD dimulai dari diagram konteks (context diagram). 

Diagram konteks adalah diagram dari sebuah sistem yang 



 

menggambarkan aliran data yang masuk dan keluar dari sistem serta data 

yang masuk dan keluar dari entitas luar. Diagram konteks RS Yasmin 

merupakan penggambaran dari seluruh proses yang ada di dalam RS 

Yasmin, proses tersebut meliputi kegiatan memasukkan data (input) ke 

sistem sampai dengan menghasilkan keluaran (output) dari sistem.  

   Masukan pada siklus penghasilan laboratorium ini berupa data 

pasien, permintaan layanan, tarif layanan, SO, layanan, karyawan, 

penjualan, kerjasama, akun, dan jurnal. Keluaran yang dihasilkan oleh 

SIM RS Yasmin pada siklus penghasilan laboratorium ini yaitu surat 

pengantar, nota tindakan, daftar layanan, surat hasil pemeriksaan, bukti 

transaksi, info tagihan, data tagihan, laporan jurnal, laporan kunjungan 

pasien, laporan jasa pelayanan, laporan penghasilan, laporan persediaan, 

daftar piutang, dan laporan jasa pelayanan. Diagram konteks untuk siklus 

penghasilan divisi laboratorium dapat ditunjukkan melalui flowchart 

pada gambar 4.2. 

   Setelah diagram konteks, maka akan dilanjutkan dengan 

pembuatan DFD level 0, yaitu penggambaran diagram konteks yang 

lebih rinci. Diagram level 0 ini merupakan hasil explode dari diagram 

konteks, hanya saja entitas luar (external entity) pada diagram ini tidak 

lagi terlihat. Diagram ini menggambarkan proses dalam sistem informasi 

manajemen RS Yasmin yang lebih terinci agar keseimbangan antara 

diagram level 0 dengan diagram konteks tetap terjaga dan diagram ini 



 

juga menggambarkan simpanan data (data store) apa saja yang 

dibutuhkan oleh masing-masing proses.  

   Pada siklus penghasilan divisi laboratorium, simpanan data yang 

dibutuhkan yaitu simpanan data pasien, persediaan, karyawan, tarif, 

layanan, register, kode SO, hak akses, user, jabatan dan akun. Diagram 

level 0 untuk siklus penghasilan divisi laboratorium dapat ditunjukkan 

melalui flowchart pada gambar 4.3. 

   Setelah itu, dilanjutkan dengan pembuatan DFD level 1, yaitu 

penggambaran diagram level 0 yang lebih rinci. Proses pada diagram 

level 0 adalah induk (parent) bagi banyak proses yang berada di diagram 

level 1. Simpanan data (data store) pada diagram level 1 ini boleh 

ditampakkan atau tidak ditampakkan, namun sama seperti diagram level 

0 yaitu entitas luar (external entity) tidak terlihat lagi. DFD level 1 dapat 

dikatakan sebagai batasan masalah yang dibahas pada siklus penghasilan 

divisi laboratorium RS.Yasmin.  

   Proses pada siklus siklus penghasilan divisi laboratorium 

RS.Yasmin dalam diagram level 1 ini meliputi tiga proses yaitu proses 

pelayanan jasa laboratorium pasien rawat jalan/UGD/rawat inap 

(RJ/UGD/RI), pelayanan jasa laboratorium pasien home-service dan 

pengujian sampel. Untuk menjaga keseimbangan data, maka masukan 

dan keluaran yang dihasilkan merupakan aliran data (data flow) yang di 

explode dari proses terkait dalam diagram level 0. Diagram level 1 untuk 



 

siklus penghasilan divisi laboratorium dapat ditunjukkan melalui 

flowchart pada gambar 4.4. 
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Gambar 4.2 Diagram Konteks untuk Siklus Penghasilan Divisi 

Laboratorium 
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4.4.1.2 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 kita buat beserta 

dengan tipe data dan panjang datanya. Tabel-tabel dalam ERD dibuat 

berdasarkan tahapan-tahapan diagram dalam DFD, sehingga ERD dapat 

memberikan informasi dari data yang telah dibuat, dimasukkan dan yang 

akan digunakan dalam operasional perusahaan. Tampilan ERD siklus 

penghasilan divisi laboratorium RS Yasmin dapat dilihat pada gambar 4.5. 

4.4.1.3 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 

interface software. 

  Pendesainan database menjadi begitu penting dikarenakan 

pengaruh yang diberikannya. Apabila database dapat dirancang dengan 

logika yang baik, maka kemudahan di dalam menjalankan program dan 

menjalankan operasional perusahaan dapat dicapai. Selain itu, database 

membantu peneliti untuk dapat menerapkan pengendalian-pengendalian 

yang diperlukan guna mendapatkan software yang baik terutama 

pengendalian operasional pusat data dan pengendalian dokumentasi. 

Sebuah database yang dirancang nantinya juga harus mampu menjawab 

perubahan, apabila di masa yang akan datang dibutuhkan pengembangan. 

Dengan kata lain, pendesainan database yang akan dirancang tidak 



 

menghambat pengembangan sistem di masa yang akan datang (Martina: 

2004). 

   Di dalam sebuah database terdapat beberapa tabel yang digunakan 

sebagai tempat pengelompokan data. Menurut Martina (2004) langkah 

pertama dalam membangun database adalah dengan membangun tabel 

dengan benar. Tabel-tabel yang ada di dalam database harus mampu 

memberikan ruang guna menyimpan data. Data yang disimpan di dalam 

tabel harus menerapkan prinsip bahwa pengulangan (redundansi) data 

tidak akan terjadi dan mampu bersifat fleksibel apabila terjadi perubahan. 

Dengan begitu, pendesainan database dapat memudahkan pendesainan 

aplikasi yang terkait dan tidak akan mengalami banyak perubahan 

apabila terjadi pengembangan.  

  Tabel-tabel yang ada di dalam database dihubungkan dengan 

logika relasi antar tabel. Relasi tersebut terdiri dari one to one, one to 

many, dan many to many. Dengan adanya hubungan atau relasi yang 

dibentuk, maka setiap data yang ada di masing-masing tabel dapat 

diakses oleh tabel yang lainnya. Database yang  menggunakan konsep 

relasi seperti itu disebut dengan database relasional. Di dalam database 

relasional tidak semua tabel harus berelasi secara langsung dengan tabel 

lain di dalam database. Namun, setiap tabel pasti akan memiliki relasi 

(hubungan) dengan tabel lainnya minimal satu tabel atau dengan kata 

lain, tidak ada tabel yang dapat berdiri sendiri. 
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Database relasional selalu menggunakan field kunci (primary key) 

untuk mendefinisikan relasi antar tabel. Setiap tabel memiliki satu field 

kunci (primary key), namun field kunci tersebut dapat saja berlaku sebagai 

foreign key bagi tabel yang lainnya. Ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan untuk merancang sebuah database relasional, yaitu: 

1. Mendefinisikan data-data apa saja yang dapat dikelompokkan ke 

dalam satu tabel. Banyaknya tabel tergantung pada banyaknya data 

yang dapat dikelompokkan. Logika pengelompokkan tersebut 

menggunakan prinsip logika relasi antar tabel. 

2. Dari tabel yang telah dibuat, tentukan mana saja tabel yang 

merupakan tabel master dan tabel mana yang merupakan tabel 

transaksi. Tabel master adalah tabel yang datanya relatif tetap (tidak 

sering berubah) dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

transaksi. Tabel transaksi adalah tabel yang datanya relatif tidak tetap 

(lebih sering berubah) dan digunakan untuk mencatat transaksi yang 

terjadi. Tabel transaksi biasanya banyak menggunakan foreign key 

atas field-field di dalam tabel-tabel master.  

3. Setelah kedua jenis tabel terdefinisikan, maka langkah selanjutnya 

adalah merelasikan (menghubungkan) tabel-tabel tersebut. Di dalam 

merelasikan antar tabel tersebut, diperlukan pemahaman akan konsep 

logika relasi dan logika operasional database. Dengan begitu, 

database yang di desain dapat  digunakan dengan lebih baik. 



 

 

Di dalam penjelasan sebelumnya telah diungkapkan oleh peneliti 

data-data apa saja yang perlu untuk dikelola sebagai dasar untuk dapat 

mendesain sebuah database. Berikut ini dijelaskan beberapa tabel master 

yang perlu di desain : 

1. Tabel Jenis Transaksi, berisi data jenis-jenis transaksi yang ada di rumah 

sakit, seperti penjualan apotek, jasa laboratorium, jasa radiologi, dan lain-

lain. Pada tabel ini digunakan  ID Jenis Transaksi sebagai primary key. 

Selain nama jenis transaksi, data lain yang ditampung adalah keterangan 

jenis transaksi. Struktur tabel jenis transaksi ditunjukkan pada gambar 

4.7. 

 

Gambar 4.7 Tabel Jenis Transaksi 

2. Tabel Jenis Pembayaran, berisi data jenis-jenis pembayaran yang ada di 

rumah sakit, seperti tunai, piutang karyawan, piutang kerjasama, dan 

lain-lain. Pada tabel ini digunakan ID Jenis Pembayaran sebagai primary 

key. Selain nama pembayaran, data lain yang ditampung adalah 

keterangan pembayaran. Struktur tabel jenis pembayaran ditunjukkan 

pada gambar 4.8. 

 



 

 

Gambar 4.8 Tabel Jenis Pembayaran 

3. Tabel Jenis Transaksi Pembayaran, merupakan tabel yang 

menggabungkan data jenis-jenis transaksi dan data jenis-jenis 

pembayaran. Pada tabel ini digunakan  KodeJenisTransByr sebagai 

primary key. Struktur tabel jenis transaksi pembayaran ditunjukkan pada 

gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Tabel Jenis Transaksi Pembayaran 

4. Tabel Tarif, berisi data tarif tiap kode jasa pelayanan (jaspel). Pada tabel 

ini digunakan Kode Tarif sebagai primary key. Selain kode jaspel, data 

lain yang ditampung adalah kode SO, harga tarif, tanggal tarif dan status 

tarif. Struktur tabel tarif ditunjukkan pada gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Tabel Tarif 

5. Tabel Jaspel, berisi nama jasa pelayanan yang disediakan oleh rumah 

sakit. Satu jasa pelayanan (jaspel) dapat terbagi atas berbagai macam tarif 

yang tercantum pada tabel tarif. Pada tabel ini digunakan Kode jaspel 

sebagai primary key. Selain kode jaspel, data lain yang ditampung adalah 



 

 

kode group jaspel, nama jaspel, dan status tarif. Struktur tabel jaspel 

ditunjukkan pada gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Tabel Jaspel 

6. Tabel Group Jaspel, berisi nama kelompok jasa pelayanan (jaspel). Satu 

group jasa pelayanan (jaspel) dapat terbagi atas berbagai macam jaspel 

yang tercantum pada tabel jaspel. Kode group jaspel sebagai primary key. 

Selain nama group  jaspel, data lain yang ditampung adalah status tarif. 

Struktur tabel group jaspel ditunjukkan pada gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12 Tabel Group Jaspel 

7. Tabel Lay Out Pemeriksaan, berisi nilai normal dari masing-masing jasa 

pelayanan laboratorium. Kode lay out sebagai primary key. Selain kode  

jaspel dan kode group lay out, data lain yang ditampung adalah nilai 

normal dan deskripsi. Struktur tabel lay out pemeriksaan ditunjukkan 

pada gambar 4.13. 



 

 

 

Gambar 4.13 Tabel Lay Out Pemeriksaan 

8. Tabel Group Lay Out, berisi nama kelompok lay out  untuk  jasa 

pelayanan laboratorium. Satu kode group lay out pemeriksaan dapat 

terbagi atas berbagai macam lay out yang tercantum pada tabel lay out 

pemeriksaan. Kode group lay out sebagai primary key. Selain nama grup 

lay out, data lain yang ditampung adalah status lay out. Struktur tabel 

group lay out ditunjukkan pada gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Tabel Group Lay Out  

9. Tabel Persediaan, berisi data semua barang yang dijual pada RS Yasmin. 

Untuk siklus penghasilan divisi laboratorium dikhususkan pada 

persediaan yang berupa alat kesehatan. Pada tabel ini digunakan kode 

barang sebagai primary key. Selain nama barang dagang, data lain yang 

ditampung adalah harga jual, stok minimum, stok sekarang, serta jenis, 

kemasan, bentuk dan kategori persediaan. Jika terjadi transaksi pelayanan 

jasa laboratorium yang menggunakan alat kesehatan, maka database 

akan secara otomatis mengubah stok sekarang setelah dikurangi dengan 



 

 

jumlah alat kesehatan yang digunakan. Struktur tabel persediaan 

ditunjukkan pada gambar 4.15. 

 

 

Gambar 4.15 Tabel Persediaan 

10. Tabel Karyawan, berisi data karyawan. Pada tabel ini tersimpan seluruh 

identitas yang dimiliki oleh karyawan termasuk struktur organisasi. 

Struktur tabel karyawan ditunjukkan pada gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16 Tabel Karyawan 



 

 

11. Tabel Pasien, berisi data pasien. Pada tabel ini tersimpan seluruh 

identitas yang dimiliki oleh pasien. Struktur tabel pasien ditunjukkan 

pada gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Tabel Pasien 

12. Tabel Register, berisi data registrasi pasien. ID register sebagai primary 

key. Struktur tabel register ditunjukkan pada gambar 4.18.  

 

Gambar 4.18 Tabel Register 



 

 

 

13. Tabel SO, berisi data struktur organisasi (SO). Kode SO sebagai primary 

key. Selain nama grup SO, data lain yang ditampung adalah level dan 

kode induk SO. Struktur tabel struktur organisasi ditunjukkan pada 

gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19 Tabel SO 

14. Tabel Master User, berisi data pengguna software. Pada tabel ini 

tersimpan seluruh identitas yang dimiliki oleh user termasuk jabatan 

yang dipegang pada struktur organisasi. Setiap kode user hanya dimiliki 

oleh satu karyawan. Data lain yang tersimpan pada tabel ini adalah kode 

user, password dan status user.  Kode user nantinya dipakai oleh user 

untuk masuk ke dalam software. Struktur tabel master user ditunjukkan 

pada gambar 4.20. 

 

Gambar 4.20 Tabel Master User 

15. Tabel Jabatan, berisi data jabatan yang ada pada struktur organisasi. 

Tabel ini cukup penting karena hak akses terhadap software didasarkan 



 

 

pada jabatan. Jadi untuk user-user dengan jabatan yang sama akan 

memiliki hak akses yang sama. Struktur tabel jabatan ditunjukkan pada 

gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21 Tabel Jabatan 

16. Tabel Form, berisi daftar form yang ada pada software interface. Tabel 

form hanya boleh diisi oleh administrator. Struktur tabel form adalah 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.22 Tabel Form 

17. Tabel Akses, berisi daftar form dan aktivitas di dalam form (dari tabel 

aplikasi) yang boleh diakses oleh jabatan tertentu. Peneliti secara umum 

membagi aktivitas di dalam form menjadi empat macam yaitu: tambah, 

edit, hapus, simpan, batal, cetak dan print preview. Struktur tabel akses 

ditunjukkan pada gambar 4.23. 



 

 

 

Gambar 4.23 Tabel Akses 

18. Tabel Akun, berisi daftar akun yang digunakan untuk mencatat 

penjurnalan atas suatu transaksi beserta kodenya. Tabel ini menjadi dasar 

untuk memasukkan data penjurnalan pada tabel detail jurnal pada 

pembahasan berikutnya. Struktur tabel akun adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.24 Tabel Akun 

   Setelah membuat tabel master, maka tahap selanjutnya adalah 

dilakukan pembuatan tabel transaksi. Ada beberapa tabel transaksi yang 

harus dibuat pada database yaitu : 

19. Tabel Transaksi Penghasilan, berisi data penjualan khusunya yang terkait 

dengan jasa, misalnya laboratorium, radiologi dan lain-lain. Data 

penjualan yang disimpan pada tabel ini adalah data yang hanya 

mempunyai satu record untuk setiap transaksi. Data jasa yang diberikan 

dan data persediaan yang terjual diletakkan pada tabel yang terpisah 



 

 

karena data ini memiliki beberapa record. Pemisahan ini dilakukan untuk 

mengurangi redundancy (pengulangan data) pada database. Struktur 

tabel transaksi penghasilan ditunjukkan pada gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25 Tabel Transaksi Penghasilan 
20. Tabel Detail Transaksi Penghasilan, berisi data jasa yang diberikan dan 

data persediaan yang terjual sesuai dengan kode transaksi penghasilan. 

Tabel ini terhubung dengan tabel transaksi penghasilan dengan kode  

transaksi penghasilan sebagai foreign key. Pada tabel ini nantinya akan 

dipasang suatu pemicu (trigger) yang berguna secara otomatis untuk 

mengurangi stok barang dagang, khususnya alat kesehatan yang ada pada 

tabel persediaan. Struktur tabel detail transaksi penghasilan ditunjukkan 

pada gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Tabel Detail Transaksi Penghasilan 



 

 

21. Tabel Hasil Pemeriksaan, berisi data hasil pemeriksaan laboratorium. 

Data hasil pemeriksaan laboratorium yang disimpan pada tabel ini adalah 

data yang hanya mempunyai satu record untuk setiap transaksi. Data 

hasil pemeriksaan laboratorium untuk tiap jenis lay out, diletakkan pada 

tabel yang terpisah karena data ini memiliki beberapa record. Pemisahan 

ini dilakukan untuk mengurangi redundancy (pengulangan data) pada 

database. Struktur tabel hasil pemeriksaan ditunjukkan pada gambar 4.27. 

 

 

Gambar 4.27 Tabel Hasil Pemeriksaan 

22. Tabel Detail Hasil Pemeriksaan, berisi data hasil pemeriksaan 

laboratorium sesuai dengan kode hasil pemeriksaan yang ada pada tabel 

hasil pemeriksaan. Tabel ini terhubung dengan tabel hasil pemeriksaan 

dengan kode hasil pemeriksaan sebagai key. Struktur tabel hasil 

pemeriksaan ditunjukkan pada gambar 4.28. 

 

Gambar 4.28 Tabel Detail Hasil Pemeriksaan 



 

 

23. Tabel Jurnal, Tabel Jurnal, berisi data umum untuk melakukan 

penjurnalan. Data yang disimpan pada tabel ini adalah data yang hanya 

mempunyai satu record untuk setiap aktivitas penjurnalan. Data akun-

akun yang terlibat pada penjurnalan diletakkan pada tabel yang terpisah 

karena data ini memiliki beberapa record. Pemisahan ini dilakukan untuk 

mengurangi redundancy (pengulangan data) pada database. Struktur 

tabel jurnal ditunjukkan pada gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29 Tabel Jurnal 

24. Tabel Detail Jurnal, berisi data akun-akun yang terlibat pada suatu 

aktivitas penjurnalan. Tabel ini terhubung dengan tabel jurnal dengan ref 

jurnal sebagai key. Struktur tabel detail jurnal ditunjukkan pada gambar 

4.30.  

 

Gambar 4.30 Tabel Detail Jurnal  

 

4.4.2 Pendesainan Program Aplikasi Menggunakan Visual Basic 6.0 



 

 

Setelah tahap pendesainan database dilakukan, maka langkah berikutnya 

dalam pendesainan software adalah membuat program aplikasi. Adapun jenis 

program aplikasi yang peneliti gunakan adalah MS. Visual Basic 6.0. Pendesainan 

sebuah program aplikasi bertujuan untuk memudahkan pengguna (user) dalam 

menjalankan software yang telah dibuat dan juga memperindah tampilan software 

yang digunakan. 

Pada dasarnya para pengguna bisa saja melakukan pengelolaan data tanpa 

menggunakan program aplikasi yaitu dengan menggunakan program database 

yang digunakan. Namun, hal tersebut menjadi sangat sulit dilakukan, dikarenakan 

pola kerja dari program database yang sangat sulit dipahami dan membutuhkan  

keahlian khusus untuk menggunakannya. Oleh karena itu, munculnya program-

program aplikasi memudahkan logika pola kerja pengelolaan data agar dapat 

digunakan oleh semua orang tanpa harus memiliki keahlian khusus. Namun, 

dengan kemudahan tersebut bukan berarti mudah pula di dalam pendesainan 

program aplikasi. Di dalam program aplikasi juga terdapat berbagai macam jenis 

bahasa program seperti perintah query, subquery dan lain sebagainya yang 

bertujuan untuk dapat mengelola database yang telah dirancang, sehingga 

diperlukan kemampuan khusus pula. 

Pada umumnya software interface terdapat berbagai macam hal yang dapat 

di desain di dalamnya. Misalnya pendesainan form aplikasi, database (dalam 

penelitian ini tidak digunakan oleh peneliti), menu, laporan, dan lain sebagainya. 

Form-form aplikasi merupakan tampilan yang ditujukan untuk menangani 

aktivitas tertentu sedangkan menu adalah tampilan yang ditujukan sebagai 



 

 

tampilan awal di dalam sebuah software interface. Untuk laporan, merupakan 

fasilitas yang diberikan untuk memberikan tampilan laporan yang dapat dihasilkan 

sesuai dengan keinginan dari perancang. Tampilan laporan tersebut nantinya dapat 

dicetak (hardcopy) ataupun tetap dalam kondisi sebagai sebuah data di dalam 

komputer (softcopy). 

Seperti yang telah dijelaskan di bab dua bahwa di dalam MS Visual Basic 

(software interface) terdapat beberapa jenis perangkat yang dapat digunakan di 

dalam pendesainan bentuk aplikasi sesuai dengan yang diinginkan. Dengan 

adanya perangkat tersebut, para pengguna tidak perlu memahami dan mempelajari 

bahasa pemrograman (query) yang merupakan bahasa untuk menggunakan 

database. Hal tersebut dikarenakan seluruh bahasa yang diperlukan telah 

diterjemahkan ke dalam object (perangkat) yang ada pada software interface 

sehingga para pengguna software tersebut dapat lebih mudah menggunakannya.  

Di dalam pendesainan software, peneliti menerapkan beberapa pengendalian 

aplikasi yang secara umum diterapkan di masing-masing aplikasi. Penjelasan 

pengendalian berikut ini, nantinya akan dilengkapi dengan penjelasan 

pengendalian pada masing-masing bagian, mulai dari tampilan awal, form master 

dan transaksi serta form laporan. Rancangan umum pengendalian aplikasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengendalian masukan 

a. Di setiap form, terdapat beberapa tombol seperti tombol tambah untuk 

menambah data, tombol hapus untuk menghapus data, tombol batal untuk 

membatalkan operasi yang sedang dijalankan, tombol simpan untuk 



 

 

menyimpan data yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi, dan untuk form 

tertentu terdapat tombol cari untuk mencari data yang diperlukan. 

Keseluruhan tombol tersebut di desain sedemikian rupa agar dapat 

memastikan dan memudahkan para pengguna di dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya. 

b. Ketika pengguna memasukkan data, maka terdapat field-field tertentu di 

dalam aplikasi yang hanya menerima masukan berupa karakter saja, angka 

saja, dan gabungan dari keduanya. Software akan melakukan penolakan, 

apabila data yang dimasukan, tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

Hal ini juga untuk menghindari user melakukan kesalahan. Misalnya, field 

total bayar pada form transaksi penghasilan hanya bisa diisi dengan isian 

berupa angka saja. 

c. Di setiap form, dilengkapi dengan tampilan objek berupa list. Objek 

tersebut digunakan untuk menampilkan data yang telah/baru disimpan. 

Dengan begitu, pengguna dapat memastikan bahwa aktivitas yang 

baru/telah dilakukan telah berhasil disimpan ke dalam database.  

d. Pada field-field tertentu, user hanya dapat memilih nilai pada pilihan 

option button yang sudah disediakan software. Misalnya option button 

jenis kelamin hanya memberikan pilihan ’Laki-Laki’ dan ’Perempuan’. 

e. Ketika seorang pengguna memasukkan data, dan hendak melakukan 

aktivitas lainnya kecuali batal, maka proses pengecekan akan dilakukan 

sebelum proses selanjutnya dilakukan. Proses pengecekan ini adalah 



 

 

proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan 

telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan software. 

2. Pengendalian pemrosesan 

a. Software akan menolak untuk memproses data, apabila data yang 

dimasukkan belum lengkap. Hal tersebut dikarenakan, terdapat nilai-

nilai tertentu yang wajib diisi oleh user dan software akan menolak 

melakukan penyimpanan data baru. Wajib atau tidaknya sebuah data 

dimasukkan, biasanya berhubungan dengan penetapan dua kondisi pada 

tabel di dalam database : 

- Apabila di dalam field dalam tabel diisi ketentuan nilai boleh tidak 

diisi (Allow Null), maka data tersebut dapat diisi atau tidak diisi. 

Apabila ketentuannya adalah not allow null (tidak boleh diisi 

kosong), maka apabila ada data yang tidak terisi, data simpanan 

(record) akan tidak tersimpan di dalam database. 

- Apabila di dalam tampilan aplikasi atau di dalam tabel di database 

terdapat pendesainan nilai yang memiliki nilai default. Pada kondisi 

ini database secara otomatis akan menyimpan nilai default tersebut. 

Misalnya saja, di dalam tabel tarif jasa terdapat ketentuan bahwa 

pada check box mempunyai nilai default 1. Dengan begitu, maka 

apabila data tarif langsung disimpan, maka pada check box tersebut 

akan otomatis tercentang, sebagai tanda bahwa status tarif tersebut 

aktif. 



 

 

b. Pada kondisi-kondisi tertentu software akan meminta konfirmasi ulang 

dari user sebelum memproses data lebih lanjut. Kondisi-kondisi 

tersebut misalnya adalah kondisi setelah penyimpanan, pada saat 

penghapusan data, pada saat selesai di-edit, pada saat pembatalan 

transaksi, dan pada saat mau keluar aplikasi. Misalnya, saat user selesai 

menginput transaksi baru, maka software akan memberikan konfirmasi 

kepada user. Salah satu contoh bentuk konfirmasi ditunjukkan pada 

gambar berikut : 

 

 
Gambar 4.31 Tampilan Konfirmasi 

 
 

c. Pada saat pengguna melakukan aktivitas tambah, software harus 

memastikan bahwa data yang dimasukkan memiliki perbedaan dengan 

data yang sebelumnya telah dimasukkan. Misalnya software menolak 

menyimpan data transaksi yang memiliki kode transaksi penghasilan 

yang sama. 

d. Pada saat pengguna melakukan aktivitas edit dan hapus, software hanya 

akan memproses data yang ada pada database. Masing-masing field 

pada software akan menampilkan secara lengkap data yang dipanggil 

oleh user dari database, kecuali pada tabel transaksi penghasilan dan 



 

 

tabel hasil pemeriksaan, dimana data yang dipanggil untuk aktivitas edit 

dan hapus adalah data yang ada di list dan belum tersimpan di dalam 

database. 

e. Seluruh object yang ada di form aplikasi akan kembali dalam posisi 

semula jika user memencet tombol keluar yang ada di masing-masing 

form. 

Dengan didasarkan pada ketiga tahapan dan kedua pengendalian 

tersebut, maka pada pembahasan selanjutnya, peneliti akan 

mengungkapkan perancangan untuk masing-masing aplikasi yaitu 

rancangan form dan laporan. Form-form yang dibuat dalam aplikasi siklus 

penghasilan divisi laboratorium ini yaitu: 

1. Form Awal (Splash Screen), yaitu form yang memberikan tampilan 

awal untuk program aplikasi yang akan dijalankan.  

2. Form Menu, yaitu form yang untuk memanggil langsung form master, 

form transaksi dan form laporan.  

3. Form Master, yaitu form yang data-datanya jarang dilakukan 

perubahan.  

4. Form Transaksi, yaitu form yang sering melakukan transaksi untuk 

memasukkan, mengubah dan menghapus data. 

5. Form Laporan, yaitu form yang berisi berbagai daftar yang siap untuk 

dicetak (print out) 

Rancangan yang diungkapkan terdiri dari rancangan umum yang di 

desain dan tampilan dari rancangan aplikasi tersebut. Pada masing-masing 



 

 

rancangan umum, peneliti akan mengungkapkan alur penggunaan per 

aplikasi dan pengendalian aplikasi (khusus untuk aplikasi tersebut) yang 

dibentuk seperti yang telah dijelaskan di bab 2 dengan penjelasan baik 

secara eksplisit ataupun implisit.  

 

4.4.2.1   Form Awal 

 

Gambar 4.32  Tampilan Form Awal 

 Form ini adalah form tampilan awal dari software yang peneliti desain. 

Form ini menunjukkan bahwa software ini merupakan hak kepemilikan dari RS 

Yasmin sebagai pengguna software yang di desain.  

4.4.2.2 Form Menu 

Form menu adalah form yang langsung aktif setiap user memulai 

menggunakan software. Pada form menu, user dapat memilih form-form apa saja 

yang ingin diakses. Namun sebelumnya, user harus terlebih dahulu mengaktifkan 

form login serta kemudian memasukkan ID user dan password. Form menu 



 

 

kemudian akan menentukan form-form apa saja yang dapat diakses user yang 

bersangkutan berdasarkan nilai yang dikirimkan dari form login. Jadi, form login 

mengatur hak akses pada software. Sebagai contoh, jika user hanya memiliki 

akses untuk menginput data penjualan saja, maka tombol untuk membuka form 

penjualan akan berada pada posisi aktif sedangkan tombol-tombol lain dalam 

posisi tidak aktif. Tombol hanya dapat ditekan jika berada pada posisi aktif. 

Setiap kali membuka form lain melalui tombol yang ada di form utama, 

form yang dibuka akan menerima kiriman nilai berupa kode user yang disimpan 

sementara di dalam form tersebut selama form tersebut aktif. Kegunaan 

pengiriman nilai ini adalah (1) untuk menentukan tombol yang dapat diakses user 

bersangkutan di dalam form tersebut dan (2) untuk disimpan ke dalam database 

setiap user yang bersangkutan melakukan transaksi. 

Tampilan dari form menu ketika belum dilakukan login ditunjukkan pada 

gambar 4.33. Dan tampilan dari form menu ketika sudah dilakukan login 

ditunjukkan pada gambar 4.34. 

 



 

 

 

Gambar 4.33  Tampilan Form Login 

 

Setelah melakukan prosedur login, apabila kode user dan password telah 

sesuai dengan tabel Master User, maka pengguna dapat mengakses form menu 

sesuai dengan jabatan pengguna yang telah diatur dalam tabel Master User. 

Gambar form menu dapat dilihat pada Gambar 4.34.  

 Pada form menu, pengguna dapat memilih dengan mengakses tombol-

tombol yang aktif sesuai dengan kode user yang telah dimasukkan. Kode user 

tersebut menentukan karyawan sebagai user untuk dapat mengakses form-form 

tertentu sesuai dengan jabatannya. 

 



 

 

 

Gambar 4.34  Tampilan Form Menu Utama 

4.4.2.3 Form Master 

 Form master adalah form yang didalamnya pada umumnya 

terdapat perintah simpan (insert), ubah (update) dan hapus (delete) data 

yang berada dalam database. Form ini dikatakan sebagai form master 

karena data-data didalamnya jarang dilakukan perubahan. Untuk masuk ke 

dalam form ini, juga dibatasi oleh adanya hak akses terhadap tombol-

tombol yang bisa diaktifkan untuk masing-masing form-form dan jabatan 

yang telah diatur sebelumnya untuk setiap masing-masing pengguna 

(user). Form master ini terdiri dari form master pasien, form master 



 

 

karyawan, form master grup jasa, form master jasa, form master tarif jasa, 

form master alat kesehatan, form master grup lay out laboratorium, form 

master lay out laboratorium, form master akun, form master  jurnal standar 

form master jenis transaksi, form master jenis pembayaran, form master 

jenis transaksi pembayaran, form master struktur organisasi, form form, 

form master jabatan, from master  user, dan form master hak akses namun 

karena adanya kemiripan antara form-form master tersebut maka peneliti 

akan membahas form master pasien sebagai salah satu perwakilan dari 

contoh form master. 

a. Master Pasien 

 Form Master Pasien adalah form yang digunakan oleh pengguna 

untuk menambah, mengubah, dan menghapus data pasien. Untuk masuk 

ke dalam form master pasien ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

melalui tombol yang terdapat pada form menu dan dapat juga dilakukan 

dengan memilih data pada menu bar dalam form menu. Tampilan dari 

Form Data Pasien ditunjukkan pada gambar 4.35.  

 Apabila pada form master pasien pengguna mengklik tombol 

tambah maka pointer akan mengacu ke field nama lengkap. Prosedur 

tambah data pada form master pasien dapat dilihat pada Gambar 4.36. 

Apabila pada form master pasien pengguna mengklik nama di tabel maka 

data pasien yang tersimpan di database akan muncul di masing-masing 

field. Pada saat field dalam keadaan aktif, yaitu data pasien di dalam field 

dapat diubah, maka pengguna dapat menyimpan perubahan data pasien 

tersebut dengan mengklik tombol simpan. Prosedur ubah data pada form 



 

 

master pasien dapat dilihat pada Gambar 4.37. Apabila pada form master 

pasien pengguna mengklik tombol hapus maka data pasien di dalam 

database pasien akan terhapus. Prosedur hapus data pada form master 

pasien dapat dilihat pada Gambar 4.38. Apabila pengguna mengklik 

tombol batal maka kegiatan yang baru saja dilakukan oleh pengguna 

tidak mengakibatkan perubahan di dalam database.  

 

 

Gambar 4.35  Tampilan Form Data Pasien 
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Gambar 4.35 Prosedur Menampilkan Form Master Pasien 
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Gambar 4.36 Prosedur Tambah Data Pasien 

 



 

 

 

Gambar 4.37 Prosedur Ubah dan Hapus Data Pasien 

Pengendalian aplikasi pada form master pasien yaitu: 

1. Pengendalian Masukan : 

a. Data yang dimasukkan harus tepat yaitu ada beberapa field pada form 

yang diatur agar hanya dapat diisi oleh tipe data angka saja atau huruf 

saja. Misalnya yaitu pada field nama pasien hanya dapat diisi oleh huruf 

saja, angka tidak boleh. 

b. Pada field-field tertentu, pengguna hanya dapat memilih nilai pada 

pilihan option button yang sudah disediakan software. Misalnya option 

button jenis kelamin hanya memberikan pilihan ’Laki-Laki’ dan 

’Perempuan’. 



 

 

c. Ketika seorang pengguna memasukkan data, dan hendak melakukan 

aktivitas lainnya kecuali batal, maka proses pengecekan akan dilakukan 

sebelum proses selanjutnya dilakukan. Proses pengecekan ini adalah 

proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan 

telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan software. 

d. Pada field tertentu yang telah ditentukan secara pasti oleh database, 

ditampilkan dalam form bukan berbentuk field kosong tetapi field yang 

datanya dapat dipilih oleh pengguna. Misalnya dalam database, level 

agama sudah ditentukan datanya yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, 

dan Hindhu maka pada field agama dalam form pasien tidak perlu 

diisikan secara manual lagi, tetapi cukup dengan memilih agama yang 

telah tersedia. 

e. Di setiap form, dilengkapi dengan tampilan objek berupa list. Objek 

tersebut digunakan untuk menampilkan data yang telah/baru disimpan. 

Dengan begitu, pengguna dapat memastikan bahwa aktivitas yang 

baru/telah dilakukan telah berhasil disimpan ke dalam database.  

2. Pengendalian Proses : 

a. Untuk menghindari redundancy data, maka kode pada beberapa form 

yang digunakan sebagai primary key dibuat otomatis generated dari 

database.  

b. Form pada awal aktif hanya bisa mengisi field paling atas karena field 

yang lain dan tombol-tombol di-nonaktifkan untuk sementara,  untuk 

mengaktifkan field-field dan tombol-tombol tersebut dilakukan dengan 

mengisi field secara berurutan sehingga pengguna tidak dengan mudah 



 

 

mengakses semua field dalam form. Apabila field masih belum terisi 

maka pengguna tidak dapat melakukan pengisian field selanjutnya, 

pengguna akan diberikan peringatan berupa kotak pesan seperti pada 

Gambar 4.38. 

 

Gambar 4.38 Tampilan Kotak Pesan Perhatian 

c. Aplikasi akan menolak untuk memproses apabila ada data dalam form 

yang belum terisi dengan lengkap. Aplikasi akan melakukan 

pengecekan data apabila pengguna telah selesai mengisi, namun bila 

ada data yang masih belum lengkap maka akan ada informasi yang 

memberitahukan bahwa data belum terisi.  

 

    Gambar 4.39 Tampilan Kotak Pesan Perhatian 

d. Apabila pengguna akan menyimpan, menghapus atau keluar dari form 

maka akan muncul kotak pesan berupa konfirmasi apakah pengguna 

benar-benar akan menyimpan data, menghapus data atau keluar dari 

form. Berikut ini adalah kotak pesan konfirmasi untuk pengguna. 



 

 

 

Gambar 4.40 Tampilan Kotak Pesan Perhatian 
 

 
e. Seluruh object yang ada di form  akan kembali dalam posisi semula jika 

user memencet tombol keluar yang ada di masing-masing form. 

 

b. Master Karyawan 

  Form Master Karyawan adalah form yang digunakan oleh user untuk 

menambah, mengubah, dan menghapus data karyawan. 

c. Master Grup Jasa 

Form Master Grup Jasa adalah form yang digunakan oleh user untuk 

menambah, mengubah, dan menghapus data jenis jasa pelayanan. 

d. Master Jasa 

Form Master Jasa adalah form yang digunakan oleh user untuk menambah, 

mengubah, dan menghapus data grup jasa pelayanan. 

e. Master Tarif Jasa 

Form Tarif Jasa digunakan oleh user untuk menambah, mengubah, dan 

menghapus tarif jasa sesuai dengan kebijakan manajemen RS Yasmin. 

f. Master Alat Kesehatan 

Form Master Alat Kesehatan (Alkes) adalah form yang digunakan oleh 

user untuk menambah, mengubah, dan menghapus data obat dan alat 

kesehatan. 



 

 

g. Master Grup Lay Out Laboratorium 

 Form Master Grup Lay Out Laboratorium adalah form yang digunakan 

oleh user untuk menambah, mengubah, dan menghapus data grup lay out 

unit laboratorium. 

h. Master Lay Out Laboratorium 

Form Master Lay Out Laboratorium adalah form yang digunakan oleh user 

untuk menambah, mengubah, dan menghapus data lay out divisi 

laboratorium, termasuk nilai normal untuk masing-masing jasa 

laboratorium. 

i. Master Akun 

 Form Master Akun adalah form yang digunakan oleh user untuk 

menambah, mengubah, dan menghapus data data akun. 

j. Master Jurnal Standar 

Form Master Jurnal Standar adalah form yang digunakan oleh user untuk 

menambah, mengubah, dan menghapus data jurnal standar. 

k. Master Jenis Transaksi 

Form Master Jenis Transaksi adalah form yang digunakan oleh user untuk 

menambah, mengubah, dan menghapus data jenis transaksi RS Yasmin. 

l. Master Jenis Pembayaran 

 Form Master Jenis Pembayaran adalah form yang digunakan oleh user 

untuk menambah, mengubah, dan menghapus data jenis pembayaran. 

 

 

 



 

 

m.  Master Jenis Transaksi Pembayaran 

 Form Master Jenis Transaksi Pembayaran adalah form yang digunakan 

oleh user untuk menambah, mengubah, dan menghapus data jenis transaksi 

pembayaran. 

n. Master Struktur Organisasi 

 Form Master Struktur Organisasi adalah form yang digunakan oleh user 

untuk menambah, mengubah, dan menghapus data struktur organisasi. 

o. Master Form 

 Form Master form adalah form yang digunakan oleh user untuk 

menambah, mengubah, dan menghapus data form yang ada di dalam 

software. 

p. Master Jabatan 

 Form Master Jabatan adalah form yang digunakan oleh user untuk 

menambah, mengubah, dan menghapus data jabatan karyawan. 

q. Master User 

 Form Master User adalah form yang digunakan oleh user untuk 

menambah, mengubah, dan menghapus data user bagi masing-masing 

karyawan RS Yasmin. 

r.  Master Hak Akses 

 Form Master Hak Akses adalah form yang digunakan oleh user untuk 

menambah, mengubah, dan menghapus data hak akses bagi masing-

masing jabatan dan form di dalam software. 

 

 



 

 

s. Ganti Password 

  Form Ganti Password adalah form yang digunakan oleh user untuk 

mengubah password.  

 

Gambar 4.41  Tampilan Form Ganti Password 

4.4.2.4  Form Transaksi 

 Form transaksi adalah form yang didalamnya pada umumnya 

terdapat printah simpan (insert), edit (update) dan hapus (delete) data yang 

berada dalam database. Form ini dikatakan sebagai form transaksi karena 

data-data didalamnya sering dilakukan perubahan. Untuk masuk ke dalam 

form ini, juga dibatasi oleh adanya hak akses terhadap tombol-tombol 

yang bisa diaktifkan untuk masing-masing form-form dan jabatan yang 

telah diatur sebelumnya untuk setiap masing-masing pengguna (user). 

Form transaksi  ini terdiri dari form transaksi laboratorium dan form hasil 

pemeriksaan laboratorium. Form transaksi berbeda dengan from master. 

Perbedaan tersebut terletak pada tombol tambah di dalam form transaksi 

dimaksudkan untuk menambah transaksi di listview tapi bukan di 



 

 

database. Setelah di-klik tombol simpan maka data transaksi dapat 

tersimpan di database. Sedangkan pada form master, pada saat klik tombol 

simpan, maka data master disimpan di database dekaligus tampil di 

listview.  

4.4.2.4.1 Form Transaksi Laboratorium 

 Form Transaksi Laboratorium adalah form yang digunakan oleh 

pengguna untuk melakukan transaksi pelayanan jasa pada siklus 

penghasilan laboratorium RS Yasmin. Untuk masuk ke dalam form 

transaksi laboratorium ini dapat dilakukan dengan cara mengklik 

tombol yang terdapat pada form menu. Prosedur masuk ke dalam form 

transaksi laboratorium dapat dilihat pada Gambar 4.42. Tampilan dari 

Form Transaksi Laboratorium ditunjukkan pada gambar 4.43. 
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Gambar 4.42 Prosedur Menampilkan Form Transaksi 

Laboratorium
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Apabila pada form transaksi laboratorium pengguna mengklik 

tombol tambah, maka form akan menambahkan sementara data 

transaksi ke dalam listview. Apabila pengguna mengklik tombol hapus 

baris, maka data sementara yang diklik pada listview akan terhapus. 

Apabila pengguna mengklik tombol simpan, maka seluruh data 

didalam form akan masuk atau disimpan di dalam database yaitu pada 

tabel transaksi penghasilan dan detail transaksi penghasilan sekaligus 

tabel jurnal dan tabel detail jurnal. Prosedur tambah, hapus dan 

simpan data pada form transaksi laboratorium dapat dilihat pada 

Gambar 4.44. 

 

Gambar 4.44 Prosedur Tambah, Hapus dan Simpan pada Form 

Transaksi Penghasilan 



 

 

  Saat melakukan pengisian pada form transaksi laboratorium, kode 

transaksi terisi secara otomatis. Setelah pengisian kode transaksi,  jika 

ditekan tombol pencarian jenis transaksi bayar maka cursor akan 

masuk ke dalam form cari jenis transaksi pembayaran. Tampilan form 

cari jenis transaksi pembayaran dapat dilihat pada Gambar 4.45. 

 

Gambar 4.45  Tampilan Form Cari Jenis Transaksi Pembayaran 

  Saat melakukan pengisian pada form transaksi laboratorium, jika 

ditekan tombol pencarian ID Pasien maka cursor akan masuk ke 

dalam form cari pasien. Tampilan form cari pasien dapat dilihat pada 

Gambar 4.46. 

 

 

 



 

 

 

Gambar 4.46  Tampilan Form Cari Pasien 

Pengendalian aplikasi pada form transaksi laboratorium : 

1. Pengendalian Masukan : 

a. Data yang dimasukkan harus tepat yaitu ada beberapa field pada 

form yang diatur agar hanya dapat diisi oleh tipe data angka saja 

atau huruf saja. Misalnya yaitu pada field kuantitas hanya dapat 

diisi oleh angka saja, huruf tidak boleh. 

b. Pada field-field tertentu, pengguna hanya dapat memilih nilai pada 

pilihan option button yang sudah disediakan software. Misalnya 

option button jenis pelayanan hanya memberikan pilihan ’Jasa’ dan 

’Barang’. 

c. Aplikasi membuat pengkodean kode transaksi secara otomatis 

dengan format LAB-tanggal-bulan-tahun-no. urut. 



 

 

d. Field kode transaksi tidak dapat diisi manual karena field tersebut 

ditidakaktifkan. 

e. Field nama pasien, jenis kelamin, dokter, nama jasa/barang, harga, 

dan PPN tidak perlu diisi karena field tersebut ditidakaktifkan. 

f. Field PPN hanya dapat diakses oleh administrator. 

2. Pengendalian Proses : 

a. Setelah melakukan simpan, maka form akan kembali bersih seperti 

awal kembali.  

b. Untuk mengambil kode jenis transaksi bayar dapat dilakukan 

dengan mengklik tombol cari jenis transaksi bayar. 

c. Untuk mengambil kode pasien dapat dilakukan dengan mengklik 

tombol cari pasien. 

d. Pengguna akan menyimpan, mengubah, menghapus atau keluar 

dari form maka akan muncul kotak pesan berupa konfirmasi 

apakah pengguna benar-benar akan menyimpan data, mengubah 

data, menghapus data atau keluar dari form. Berikut ini konfirmasi 

untuk pengguna. 

 

Gambar 4.47 Tampilan Kotak Pesan Perhatian 
 



 

 

e. Seluruh object yang ada di form  akan kembali dalam posisi semula 

jika user memencet tombol keluar yang ada di masing-masing 

form. 

4.4.2.4.2 Form Hasil Pemeriksaan Laboratorium 

 Form Hasil Pemeriksaan Laboratorium adalah form yang 

digunakan oleh user untuk menginput hasil pemeriksaan laboratorium 

RS Yasmin berdasarkan transaksi penghasilan yang telah diinput 

sebelumnya. Untuk masuk ke dalam form transaksi laboratorium ini 

dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol yang terdapat pada form 

menu. Prosedur masuk ke dalam Form Hasil Pemeriksaan 

Laboratorium dapat dilihat pada Gambar 4.48. Tampilan dari Form 

Hasil Pemeriksaan Laboratorium ditunjukkan pada gambar 4.49. 

 

 

Gambar 4.48 Prosedur Menampilkan Hasil Pemeriksaan 

Laboratorium 



 

 

 

Gambar 4.49  Tampilan Form Hasil Pemeriksaan Laboratorium  

Apabila pada form hasil pemeriksaan laboratorium pengguna 

mengklik tombol tambah, maka form akan menambahkan sementara 

data transaksi ke dalam listview. Apabila pengguna mengklik tombol 

hapus baris, maka data sementara yang diklik pada listview akan 

terhapus. Apabila pengguna mengklik tombol simpan, maka seluruh 

data didalam form akan masuk atau disimpan di dalam database yaitu 

pada tabel hasil pemeriksaan dan detail hasil pemeriksaan. Prosedur 

tambah, hapus dan simpan data pada form hasil pemeriksaan 

laboratorium dapat dilihat pada Gambar 4.50. 

 

 

 



 

 

 

Gambar 4.50 Prosedur Tambah, Hapus dan Simpan pada Form 

Hasil Pemeriksaan 

 

   Pada saat melakukan pengisian pada form hasil pemeriksaan 

laboratorium, kode SHP terisi secara otomatis. Setelah pengisian kode 

SHP,  jika ditekan tombol pencarian kode transaksi maka cursor akan 

masuk ke dalam form cari transaksi penghasilan. Tampilan form cari 

transaksi penghasilan dapat dilihat pada Gambar 4.51. 



 

 

 

Gambar 4.51  Tampilan Form Cari Transaksi Penghasilan 

 

Pengendalian aplikasi pada form hasil pemeriksaan laboratorium : 

1. Pengendalian Masukan : 

a. Aplikasi membuat pengkodean kode transaksi secara otomatis 

dengan format SHL-tanggal-bulan-tahun-no. urut. 

b. Field kode SHP dan kode transaksi tidak dapat diisi manual 

karena field tersebut ditidakaktifkan. 

c. Field nama pasien, umur, dokter, dan nama jasa tidak perlu diisi 

karena field tersebut ditidakaktifkan. 

 

 



 

 

2. Pengendalian Proses : 

a. Setelah melakukan simpan, maka form akan kembali bersih seperti 

awal kembali.  

b. Untuk mengambil kode transaksi dapat dilakukan dengan mengklik 

tombol cari transaksi penghasilan. 

c. Pengguna akan menyimpan, menghapus atau keluar dari form 

maka akan muncul kotak pesan berupa konfirmasi apakah 

pengguna benar-benar akan menyimpan data,  menghapus data atau 

keluar dari form. Berikut ini adalah konfirmasi untuk pengguna. 

 

Gambar 4.52 Tampilan Kotak Pesan Perhatian 
 

d. Aplikasi akan menolak untuk memproses apabila ada data dalam 

form yang belum terisi dengan lengkap. Aplikasi akan melakukan 

pengecekan data apabila pengguna telah selesai mengisi, namun 

bila ada data yang masih belum lengkap maka akan ada informasi 

yang memberitahukan bahwa data belum terisi. Tampilan 

konfirmasi untuk pengguna dapat dilihat pada gambar 4.53. 

 



 

 

 

Gambar 4.53 Tampilan Kotak Pesan Perhatian 
 

e. Seluruh object yang ada di form  akan kembali dalam posisi semula 

jika user memencet tombol keluar yang ada di masing-masing 

form. 

4.4.2.5 Form Laporan – Laporan 

 Form Laporan-Laporan digunakan untuk mencetak laporan-laporan 

yang berhubungan dengan siklus penghasilan laboratorium RS Yasmin 

berdasarkan kelompok data dan periode tanggal (filter). Untuk masuk ke 

dalam form laporan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui 

tombol yang terdapat pada form menu, serta dapat juga dilakukan dengan 

memilih data pada menu bar dalam form menu. Prosedur masuk ke dalam 

form laporan dapat dilihat pada Gambar 4.54. Tampilan form laporan 

dapat dilihat pada Gambar 4.55. Tampilan form filter laporan penghasilan 

dapat dilihat pada Gambar 4.56. Form Laporan ini dapat mencetak antara 

lain: 

a. Laporan Penghasilan (Lampiran 11) 

b. Laporan Jasa Pelayanan (Lampiran 12) 

c. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium (Lampiran 13) 

d. Laporan Kedatangan Pasien (Lampiran 14) 

e. Daftar Jurnal (Lampiran 15) 



 

 

 

Gambar 4.54  Prosedur Menampilkan Form Laporan 



 

 

 

Gambar 4.55  Tampilan Form Laporan 

 

Gambar 4.56  Tampilan Form Filter Laporan Penghasilan 



 

 

 

Gambar 4.57  Tampilan Form Filter Laporan Jasa Pelayanan 

 

 

Gambar 4.58  Tampilan Form Filter Laporan Hasil Pemeriksaan 

Laboratorium  

 

 



 

 

 

Gambar 4.59  Tampilan Form Filter Laporan Kedatangan Pasien 

 

 

Gambar 4.60  Tampilan Form Filter Daftar Jurnal  



 

 

4.4.3 Diskusi Pembahasan 

Setelah dilakukan proses analisis dan evaluasi terhadap software yang 

digunakan di Rumah Sakit Yasmin, peneliti menemukan beberapa kelemahan yang 

terdapat pada Software Rumah Sakit Yasmin. Kelemahan-kelemahan ini dipaparkan 

dengan meninjau 7 pengendalian umum dan pengendalian aplikasi (Wilkinson et al., 

2000).  

Jika ditinjau dari segi pengendalian umum dalam pendesainan database dan 

aplikasi, peneliti menciptakan pengendalian operasional pusat data dan pengendalian 

hak akses. Pengendalian operasional pusat data diciptakan dengan memsupervisi 

personel RS Yasmin untuk memastikan proses terkomputerisasi berjalan 

dengan baik. Personel RS Yasmin yang mendapatkan supervisi ini adalah 

administrator yang merupakan pusat pengendali database RS Yasmin dan 

pengembang sistem yang terkomputerisasi.  

Pengendalian selanjutnya adalah pengendalian hak akses. Pengendalian hak 

akses ini diciptakan dengan memasukkan password pada proses login. Proses 

login ini adalah suatu proses dimana user yang telah terdaftar dalam database 

memasukkan kode user aktifnya dan memasukkan password. Kode user dan 

password tersebut akan dicek didalam database, apabila valid maka user dapat 

mengakses data-data tertentu pada proses selanjutnya dan apabila data user tersebut 

tidak valid maka aplikasi akan menolak untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. 

Pengendalian selanjutnya yang dibuat adalah pengendalian aplikasi yang 

terdiri dari pengendalian masukan, pengendalian proses dan pengendalian keluaran. 

Pengendalian yang pertama yaitu pengendalian masukan yang meliputi 



 

 

pengendalian dalam memasukkan data angka atau huruf, misalnya untuk 

memasukkan nomor hanya boleh diisi dengan angka saja dan huruf tidak 

diperbolehkan.  

Pengendalian masukan kedua yaitu pada field tertentu yang telah ditentukan 

secara pasti oleh database ditampilkan dalam form bukan berbentuk field kosong 

tetapi field yang datanya dapat dipilih oleh pengguna. Misalnya dalam database, 

agama sudah ditentukan datanya yaitu Islam, Kristen,Katolik,Budha,dan Hindhu 

maka pada field level dalam form pasien tidak perlu diisikan secara manual lagi, 

tetapi cukup dengan memilih agama yang telah tersedia. Pembuatan pengendalian 

masukan yang terakhir yaitu aplikasi membuat kode transaksi dan kode hasil 

pemeriksaan secara otomatis dan field-field tersebut tidak dapat diisi manual 

karena field tersebut ditidakaktifkan . 

Pengendalian aplikasi selanjutnya yaitu pengendalian proses. Pengendalian 

proses ini dibentuk untuk memudahkan proses data yang telah dimasukkan. 

Pengendalian proses yang pertama yaitu form aktif hanya bisa mengisi field 

paling atas karena field yang lain dan tombol-tombol ditidakaktifkan untuk 

sementara,  untuk mengaktifkan field-field dan tombol-tombol tersebut dilakukan 

dengan mengisi field secara berurutan sehingga pengguna tidak dengan mudah 

mengakses semua field dalam form. Apabila field masih belum terisi maka pengguna 

tidak dapat melakukan pengisian field selanjutnya, pengguna akan diberikan 

peringatan berupa kotak pesan.  

Pengendalian  proses selanjutnya yaitu aplikasi akan menolak untuk 

memproses apabila ada data dalam form yang belum terisi dengan lengkap. 



 

 

Aplikasi akan melakukan pengecekan data apabila pengguna telah selesai mengisi, 

namun bila ada data yang masih belum lengkap maka akan ada informasi yang 

memberitahukan bahwa data belum terisi. 

Pengendalian proses yang ketiga, apabila pengguna akan menyimpan, 

mengubah, menghapus atau keluar dari form maka akan muncul kotak pesan 

berupa konfirmasi apakah pengguna benar-benar akan menyimpan data, menghapus 

data atau keluar dari form.  

Pengendalian proses keempat, pada perintah tambah, jika terdapat field 

yang sama dengan yang ada dalam database maka data tidak dapat diproses. 

Pada perintah ubah dan hapus, hanya data yang ada dalam database yang dapat 

diubah atau dihapus sehingga data yang tidak ada dalam database  tidak dapat 

diproses.  

Pengendalian proses yang terakhir yaitu seluruh object yang ada di form  

akan kembali dalam posisi semula jika user memencet tombol keluar yang ada 

di masing-masing form. 

4.5 Pembuatan Paket Program Installer 

Menurut Indriyanna (2007) untuk mendistribusikan 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. Karena hal tersebut maka berikutnya 

software yang telah didesain 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. Untuk 

compile berikut ini akan membuat package berbasis disk. Langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut : 

a. Jalankan program Package & Deployment Wizard dari Start � 

Programs, kemudian pilih Microsoft Visual Studio 6.0 � Microsoft 

Visual Studio 6.0 Tools � Package & Deployment Wizard. 

b. Tampilan pertama Package & Deployment Wizard seperti Gambar 4.49. 

Pilih project Laboratorium RS Yasmin. Kemudian membuat Package 

program (Gambar 4.50.). 

 

Gambar 4.49  Memulai Pembuatan Instalasi Program 

 



 

 

 

Gambar 4.50  Membuat Compile Program 

c. Kemudian memilih tipe setup dari package tersebut (Gambar 4.51.)  

 

Gambar 4.51  Memilih Tipe Setup Instalasi Program 

d. Kemudian memilih lokasi folder hasil setup tersebut (Gambar 4.52.)  



 

 

 

Gambar 4.52  Memilih Lokasi Folder yang di Compile 

e. Kemudian memilih bentuk file setup tersebut. 

f. Kemudian menamakan program instalasi tersebut. 

g. Kemudian memilih lokasi software dalam start menu dari program 

tersebut. 

h. Paket Program Installer selesai. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Setelah melakukan analisa terhadap prosedur siklus penghasilan 

laboratorium dan software pada Rumah Sakit Yasmin, diperoleh kesimpulan 

bahwa software dan prosedur yang dijalankan Rumah Sakit Yasmin memiliki 

beberapa kelemahan yaitu: 

a. Tidak ada bukti transaksi yang diarsip oleh unit laboratorium untuk 

transaksi yang dilaksanakannya. 

b. Tidak ada laporan penjualan yang diarsip oleh unit laboratorium untuk 

laporan yang dihasilkannya. 

c. Tidak ada laporan yang jelas mengenai jasa pelayanan yang dilakukan 

karyawan laboratorium. 

d. Tidak ada laporan mengenai kunjungan pasien.  

e. Tidak adanya sanksi yang jelas apabila tidak melaksanakan kebijakan 

manajemen. 

f. Tidak adanya standarisasi penamaan dokumen. 

g. Software tidak dapat menghasilkan penjurnalan dan pelaporan 

keuangan secara otomatis. 

h. Software tidak dapat digunakan dalam penelusuran jejak audit (audit 

trail ). 

 



 

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti melakukan beberapa 

perbaikan antara lain: 

a. Perangkapan dokumen di tambah untuk arsip laboratorium. 

b. Standarisasi penamaan dokumen. 

c. Pembuatan sanksi yang jelas. 

Hasil perbaikan tersebut juga peneliti masukkan ke dalam software yang 

dibuat. Perbaikan yang dimasukkan ke dalam software tersebut antara lain : 

a. Adanya pembagian hak akses dengan pemberian password. 

b. Otomatisasi pelaporan keuangan, dalam hal ini hanya sampai 

penjurnalan. 

c. Penambahan informasi yang dihasilkan oleh software yang berguna 

bagi pengambilan keputusan manajemen. 

d. Perancangan database yang terintegrasi yang dapat digunakan untuk 

membuat laporan keuangan dan sebagai bahan bukti penelusuran 

audit. 

5.2  Keterbatasan 

Terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian ini dan software yang dibuat, 

keterbatasan tersebut antara lain : 

a. Permintaan  dari perawat rawat inap belum bisa ditangani secara 

otomatis oleh software yang dirancang penulis. Kesulitan untuk 

menyusun software interface untuk aktivitas ini menjadi alasan 

penulis belum mampu melakukannya. 



 

 

b. Software yang dibuat belum masuk ke dalam tahapan implementasi 

sehingga masih ada kemungkinan software mengalami beberapa error 

program. 

5.3  Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran kepada Rumah Sakit Yasmin yaitu: 

a. Pihak manajemen sebaiknya mempertimbangkan masukan yang telah 

diberikan oleh peneliti. 

b. Setelah melakukan perbaikan pada sistem informasi, pihak 

manajemen sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan 

software yang dibuat oleh peneliti karena software lama yang 

digunakan Rumah Sakit Yasmin memiliki beberapa kelemahan. 
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