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Analisis Sistem Informasi dan Desain Software Akuntansi Siklus Penghasilan 

Kafe dengan menggunakan Database Microsoft SQL Server 2000 dan Bahasa 

Pemrograman Visual Basic 6.0

(Studi Kasus pada Garden Kafe Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi)

Disusun Oleh:

Hidri Sukmawardhana

Dosen Pembimbing:

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

Abstraksi

Sistem informasi akuntansi (SIA) yang dapat diandalkan adalah SIA yang 
dapat menyediakan informasi-informasi yang diperlukan oleh pihak internal dan 
eksternal perusahaan. Sistem dan prosedur yang tepat serta sistem pengelolaan 
database yang baik akan menunjang penyediaan informasi yang berkualitas. Pada 
siklus penghasilan kafe Rumah Sakit Yasmin, pengelolaan database telah berbasis 
komputer sehingga dibutuhkan perhatian tidak hanya pada sistem dan prosedur 
penghasilan kafe, namun juga pada program aplikasi yang digunakan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jadi, penelitian ini lebih 
bersifat penjelasan terhadap situasi dan keadaan yang ada, menganalisanya serta 
memberikan saran perubahan terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini 
bertujuan untuk menemukan gambaran penerapan sistem penghasilan kafe Rumah 
Sakit Yasmin yang diperoleh melalui wawancara, pengumpulan dokumen, dan 
pengamatan. Gambaran ini kemudian dievaluasi dan dilakukan analisis dan 
kemudian dirancang perangkat lunak Database Management System (DBMS) 
sistem penghasilan 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.

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Siklus Penghasilan, Database 
Management Systems, Perangkat Lunak.
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Abstract

Reliable accounting information system (AIS) is AIS which is able to 
provide informations needed by internal and eksternal side of company. Correct 
system and procedure and also good database management system will support 
the availability of quality information. In kafe revenue cycle of Yasmin Hospital, 
database management system was based on computer so need attention not only in 
system and procedure, but also in application program that running in yasmin 
hospital.

This is a descriptive kind of research. So this research will explain the 
existing situation and condition, evaluate it and then give alternative solution for 
problem that exist. The goal of this research is to know how is the application of 
accounting information system for kafe revenue cycle of Yasmin Hospital which 
obtained from interview, collecting the document, and observing process. Then, 
this condition will be evaluated and analyzed, and then created a database 
management systems (DBMS) software that can be used to support in operational 
revenue cycle at the hospital yasmin.

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.

Key Words : Accounting Information System, Revenue Cycle, Database 
Management Systems, Software.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam dunia bisnis kebutuhan akan informasi sangatlah tinggi. Seluruh 

perusahaan bisnis membutuhkan informasi, baik perusahaan dagang, manufaktur 

ataupun perusahaan jasa. Hal tersebut dikarenakan informasi merupakan sesuatu 

hal yang penting dan berguna di dalam pengambilan keputusan baik keputusan 

bisnis maupun keputusan non bisnis. Dikarenakan sangat penting dan bergunanya 

sebuah informasi, bisnis bersedia mengeluarkan dana yang nominalnya tidak 

sedikit untuk menyewa pihak luar untuk mendesain sebuah sistem yang handal 

dan akurat dalam menghasilkan informasi terutama berkaitan dengan analisis 

tingkat efektivitas dan efisiensi operasional bisnis. Pada akhirnya dapat 

disimpulkan bahwa semakin rumit perolehan sebuah informasi maka semakin 

tinggi pula nilai sebuah sistem yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan oleh sebuah bisnis.

Informasi merupakan hasil keluaran dari pengolahan atau pemrosesan 

sebuah data atau hasil dari interpretasi atas data kasaran (input) yang selanjutnya 

akan diproses atau diolah untuk menghasilkan keluaran (output) yang bernilai dan 

memiliki arti dan maksud tertentu. Kelengkapan dan keakuratan sebuah informasi 

ditentukan oleh sistem pengolahan informasinya karena informasi berasal dari 

proses pengolahan data sehingga diperlukan sistem pengelolaan data yang handal 

untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.



Tidak semua informasi dibutuhkan oleh bisnis karena keputusan yang 

dibuat oleh bisnis berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasional bisnis. 

Setiap level manajemen yang berbeda membutuhkan informasi yang berbeda 

sehingga perlu didesain sebuah sistem informasi yang mampu menghasilkan 

informasi bagi semua personal yang terlibat dalam bisnis dalam berbagai 

tingkatan.

Organisasi menggantungkan diri pada sistem informasi untuk 

mempertahankan kemampuan berkompetisi. Berbagai informasi yang dikelola 

dengan baik akan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas 

entitas bisnis. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut perlu disusun suatu 

sistem informasi akuntansi yang baik, yaitu sistem informasi yang dapat 

menghasilkan informasi yang tidak hanya dapat digunakan oleh pihak 

manajemen, namun juga dapat digunakan oleh pihak eksternal, seperti kreditur, 

investor, pemerintah, dan sebagainya.

Sebuah sistem informasi akuntansi yang dibentuk dan dikelola dengan 

baik dapat menghasilkan banyak keuntungan, terutama di dalam memberikan 

kemudahan pada proses operasional perusahaan. Sistem tersebut akan 

menjelaskan bagaimana prosedur-prosedur yang perlu dilakukan, formulir 

formulir yang digunakan, laporan dan informasi yang dihasilkan, dan lain 

sebagainya, sehingga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan nantinya. 

Sistem informasi akuntansi memiliki manfaat yang terangkum ke dalam tiga 

tujuan dari penggunaan sistem informasi akuntansi. Pertama, sistem informasi 

akuntansi digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan sehari-



hari dengan membantu pemrosesan transaksi bisnis melalui suatu prosedur yang 

terencana termasuk di dalamnya adalah implementasi siklus akuntansi. Kedua, 

sistem informasi akuntansi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan 

oleh pihak internal dengan memberikan laporan pertanggungjawaban yang 

diperlukan yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 

Ketiga, sistem informasi akuntansi digunakan untuk memenuhi penerapan atas 

peraturan yang ada seperti pemerintah, komisi komisi tertentu, dan lain-lainnya. 

Misalnya saja, pendesainan sebuah sistem informasi akuntansi mampu 

menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang 

berkaitan dengan standar akuntansi.

Sistem informasi akuntansi mampu memberikan tambahan nilai pada 

kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Pertama, sistem informasi mampu 

meningkatkan tingkat efisiensi dan efektifitas dalam proses fisik sehingga 

mengurangi biaya yang dikeluarkan. Kedua, meningkatkan keakuratan dan 

ketepatan di dalam pencatatan atas seluruh kegiatan di dalam sebuah organisasi. 

Keseluruhan manfaat tersebut, pada kenyataannya tidak cukup dijadikan dasar 

bagi para pemilik bisnis untuk memahami akan pentingnya penggunaan sebuah 

sistem informasi terutama sistem informasi akuntansi. Hal tersebut dikarenakan 

adanya anggapan bahwa dengan menggunakan sistem, maka biaya yang 

dikeluarkan relatif besar dengan kurang mempertimbangkan manfaatnya. Padahal, 

apabila pengelolaan informasi tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka 

informasi yang dihasilkan dapat dijadikan dasar di dalam penentuan strategi 

dalam upaya pencapaian tujuan yang diharapkan.



Sebagai bagian dari sistem, sistem informasi akuntansi juga memiliki 

subsistem atau bagian-bagian yang lebih kecil di dalamnya. Terdapat lima 

subsistem di dalam sistem informasi akuntansi. Pertama, siklus pendapatan 

(revenue cycle) yaitu siklus yang menjabarkan bagaimana sistem penerimaan kas 

dan pengakuan pendapatan dicatat dan diakui serta diinterpretasikan dan 

dilaporkan. Kedua, siklus pengeluaran (expenditure cycle) yaitu siklus yang 

menjabarkan bagaimana sistem pengeluaran kas dicatat, diakui dan 

diinterpretasikan serta dilaporkan. Ketiga,  siklus pengubahan (conversion cycle) 

yaitu siklus yang menjabarkan bagaimana sistem yang berkaitan dengan 

bagaimana suatu sumber daya diubah atau diproduksi menjadi sesuatu yang lebih 

bernilai (fungsi produksi). Keseluruhan aktivitas tersebut seperti proses 

pencatatan, pengakuan dan penginterpretasian serta pelaporan. Keempat, siklus 

manajemen sumber daya manusia (human resource management cycle) yaitu 

adalah siklus yang menjabarkan bagaimana proses pencatatan dan pengelolaan 

sumber daya manusia yang ada di sebuah organisasi. Kelima, general ledger dan 

siklus pelaporan keuangan (financial reporting cycle) yaitu sistem yang 

menjabarkan bagaimana proses pencatatan keseluruhan transaksi dilakukan, 

bagaimana logika penomeran atas akun-akun yang ada sehingga menghasilkan 

laporan laporan keuangan yang dibutuhkan.

Seiring dengan semakin berkembangnya dunia teknologi informasi 

beberapa tahun terakhir ini, sistem informasi yang ada saat ini, termasuk di 

dalamnya sistem informasi akuntansi, juga telah mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Jika sebelumnya, sistem informasi yang digunakan masih berbasis 



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

komputer yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. Kemampuan komputer yang dapat digunakan sumber daya 

manusia untuk melakukan aktivitas dengan sangat cepat menjadi salah satu alasan 

mengapa kini komputer sangat diandalkan dalam aktivitas kesisteman dalam 

berbagai entitas bisnis. 

Sistem informasi akuntansi berbasis komputer sebenarnya tidak banyak 

berbeda dengan sistem informasi akuntansi yang masih berbasis manual. Sistem 

informasi akuntansi yang terkomputerisasi mengotomasi siklus akuntansi manual 

yang selama ini dilakukan. Ketika komputerisasi diterapkan dalam suatu sistem

informasi, hanya terjadi perubahan cara pemrosesan data dan tidak merubah tugas 

apa saja yang perlu dilakukan. Jadi, penggunaan komputer dalam sistem informasi 

akuntansi menggantikan sebagian tugas yang sebelumnya dilakukan oleh 

manusia.

Sistem informasi yang berorientasi pada komputer menggunakan database

sebagai muara dari segala operasional bisnisnya. Aktivitas aktivitas bisnis yang 

dilakukan perusahaan seperti transaksi penjualan mengandung data-data yang 

nantinya akan disimpan di dalam database. Data-data tersebut yang nantinya di 

olah menjadi bentuk laporan atau informasi yang berguna untuk stakeholders. 

Jantung dari sistem database adalah database Management System (DBMS). 

Untuk itu, perancangan database yang baik adalah salah satu syarat penting 

didalam sistem informasi yang berorientasi pada komputer.



Sistem yang baik memerlukan struktur database yang baik juga. 

Pengaturan struktur database dapat dilakukan dengan perangkat lunak (software) 

yang berfungsi sebagai DBMS baik yang berbasis objek maupun tidak. DBMS 

adalah seperangkat program terintegrasi yang dirancang untuk menyederhanakan 

tugas, menciptakan, mengakses, dan mengatur data. Software DBMS yang 

dikembangkan dengan baik memiliki fleksibilitas yang tinggi, sehingga dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Perkembangan perangkat 

lunak software akuntansi berbasis komputer yang semakin canggih dan mudah 

dioperasikan (user friendly) merupakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis 

yang dinamis. Dengan menggunakan perangkat lunak, akuntan dengan mudah 

mencatat setiap transaksi keuangan, informasi cepat tersebar, proses pelaporan 

tidak lambat, proses audit mudah, serta tidak perlu mengulang posting jurnal 

berkali kali.

Untuk mendesain software akuntansi berbasis komputer adalah suatu 

proses panjang yang membutuhkan waktu dan ketelitian. Hal ini dikarenakan 

terdapat beberapa proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan software

akuntansi yang efisien dan efektif. Proses tersebut antara lain mendesain sistem 

informasi manual, membentuk database, dan yang terakhir adalah membuat 

program untuk menjalankan, mengatur, dan mengakses database yang telah 

dibentuk. Setelah seluruh proses tersebut dijalankan maka akan terbentuklah 

sistem informasi secara terkomputerisasi.

Rumah sakit sebagai salah satu entitas merupakan organisasi sosial di 

bidang jasa kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada 



masyarakat dengan tidak mengambil keuntungan secara komersil tetapi lebih 

mengutamakan kepentingan kemanusiaan. Namun dewasa ini seiring persaingan 

yang semakin ketat, rumah sakit juga berusaha untuk mengambil keuntungan 

secara komersial walaupun bukan sebagai tujuan utama dari operasional bisnis 

mereka.

Rumah sakit dibedakan menjadi dua macam, yaitu rumah sakit yang 

dikelola pihak swasta dan rumah sakit yang dikelola pihak pemerintah. Setiap 

rumah sakit mempunyai tujuan yang berbeda beda. Penetapan tujuan tersebut 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa 

peraturan pemerintah, kebijakan, dan latar belakang pendidikan dari pimpinan 

rumah sakit. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa teknologi, sosial budaya, 

ekonomi, politik, dan agama. Tetapi pada dasarnya semua rumah sakit memiliki 

beberapa kesamaan tujuan yaitu mencapai pertumbuhan dan mempertahankan 

kelangsungan hidup. 

Kegiatan yang dilakukan di kedua rumah sakit relatif sama baik rumah 

sakit swasta ataupun rumah sakit pemerintah. Kegiatan kegiatan tersebut dapat 

berupa kegiatan medis: jasa pengobatan, jasa rawat inap, jasa rawat jalan, 

penyediaan obat-obatan dan fasilitas laboratorium, dan lain lain, serta kegiatan 

non medis, seperti: hotel, kafe, kantin, dan lain lain.

Rumah sakit melakukan berbagai aktivitas di dalam operasional bisnis 

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

penjualan, penggajian, serta pelaporan keuangan. Dalam operasional bisnisnya 

pihak manajemen rumah sakit berusaha untuk mengelola keuangan sebaik 



mungkin agar mampu mempertahankan eksistensinya di masyarakat selain 

memberikan pelayanan jasa terbaik bagi masyarakat. 

Peneliti memfokuskan pembahasan hasil penelitian pada penerimaan kas 

kafe yang dikendalikan dibawah manajemen rumah sakit. Peneliti menilai hal ini 

menarik untuk diteliti, sebab rumah sakit biasanya hanya bergerak dalam kegiatan 

medis namun disini rumah sakit juga mempunyai unit bisnis non medis dan 

langsung dikelola oleh manajemen rumah sakit sehingga membutuhkan suatu 

rancangan pengelolaan database yang terintegrasi dan adaptif terhadap 

kemungkinan perkembangan rumah sakit. Selain itu, frekuensi transaksi kafe yang 

tinggi dan nominal yang dilibatkan cukup besar, membutuhkan perhatian yang 

lebih pada pengelolaan database tersebut. 

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengevaluasi penerimaan kas 

pada rumah sakit secara keseluruhan, kemudian mengusulkan suatu solusi berupa 

perancangan struktur database dan software DBMS, sehingga memudahkan 

dalam pengelolaan data yang dimiliki rumah sakit. Sebab selama ini, pengelolaan 

database pada rumah sakit bersifat aplikatif, artinya masing masing unit usaha 

memimiliki program dan database sendiri yang tidak terintegrasi dengan unit 

usaha lainnya pada rumah sakit. Peneliti menilai sistem informasi yang baik jika 

memiliki elemen database yang kuat dan telah dikelola dengan baik pula. Basis 

perangkat lunak yang peneliti gunakan dalam perancangan perangkat lunak 

DBMS adalah MS SQL Server 2000 untuk database dan MS Visual Basic 6.0 

untuk software interface yang peneliti rancang. 



Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul :

“Analisis Sistem Informasi dan Desain Software Akuntansi Siklus 

Penghasilan Kafe dengan menggunakan Database Microsoft SQL Server 

2000 dan Bahasa Pemrograman Visual Basic 6.0 (Studi Kasus pada Garden 

Kafe Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi )”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

penelitian, maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah :

a. Bagaimana struktur organisasi pada Rumah Sakit Yasmin?

b. Bagaimana job description pada Rumah Sakit Yasmin?

c. Bagaimana operasional siklus penghasilan kafe pada Rumah Sakit Yasmin?

d. Bagaimana desain database terintegrasi yang dapat mendukung siklus 

penghasilan kafe pada Rumah Sakit Yasmin?

e. Bagaimana desain software akuntansi yang dapat mendukung siklus 

penghasilan kafe pada Rumah Sakit Yasmin?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan mengevaluasi struktur organisasi pada Rumah Sakit 

Yasmin.



b. Untuk mengetahui dan mengevaluasi job description pada Rumah Sakit 

Yasmin.

c. Untuk mengetahui dan mengevaluasi operasional siklus penghasilan kafe

pada Rumah Sakit Yasmin.

d. Untuk merancang sistem dan prosedur siklus penghasilan kafe yang 

digunakan sebagai dasar pembuatan database yang dapat mendukung 

siklus penghasilan kafe pada Rumah Sakit Yasmin dengan menggunakan 

database Microsoft SQL Server 2000.

e. Untuk merancang dan membuat software yang dapat mendukung siklus 

penghasilan kafe pada Rumah Sakit Yasmin dengan menggunakan Bahasa 

Pemrograman Visual Basic 6.0.

1.4 Kontribusi Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa 

manfaat, antara lain :

a. Bagi Peneliti

- Mengimplementasikan pengetahuan dan wawasan dalam aplikasi ilmu 

yang telah diperoleh serta mengetahui gambaran umum sistem 

informasi akuntansi dan perangkat-perangkatnya terutama yang 

berhubungan dengan analisis sistem informasi akuntansi berbasis 

komputer.

- Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan 

kemampuan komunikasi dan kemampuan-kemampuan lainnya yang 



banyak dibutuhkan dalam dunia kerja.

b. Bagi Rumah Sakit Yasmin

- Mendapat masukan dan pertimbangan untuk pengembangan sistem 

yang sudah ada terutama yang berkaitan dengan siklus penghasilan 

kafe.

- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi siklus penghasilan kafe dengan 

menggunakan dukungan software komputer yang lebih mudah 

pemakaiannya dan menghasilkan laporan yang lebih mudah, tepat, dan 

cepat. 

c. Bagi Penelitian yang akan Datang

- Sebagai sumber informasi dan bahan masukan bagi peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian dalam bidang dan objek penelitian sejenis.

- Memperluas wawasan tentang bagaimana proses analisis sistem dan 

perancangan software yang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh 

analis sistem.

- Mendorong pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis berkenaan dengan 

isi skripsi ini, maka sistematika pembahasan secara garis besar disusun 

sebagai berikut:



BAB I  Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan tentang latar belakang pemilihan     

judul, perumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan 

penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Teoritis

Bab ini mengemukakan teori-teori yang menjadi dasar untuk    

menganalisis permasalahan penelitian yang meliputi: konsep sistem 

informasi akuntansi, informasi akuntansi, tinjauan tentang siklus 

penghasilan, serta tinjauan tentang database.

BAB III  Metode Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi 

penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, metode analisis data, dan perancangan sistem 

informasi berbasis komputer.

BAB IV Pembahasan

Bab ini akan menguraikan gambaran umum RS Yasmin, evaluasi 

terhadap siklus penghasilan kafe, desain sistem dan prosedur manual 

siklus penghasilan kafe, serta desain software akuntansi siklus 

penghasilan kafe.

BAB V Penutup

Bab ini mencakup kesimpulan hasil dari pembahasan disertai dengan 

saran sehubungan dengan masalah yang telah ditemukan. 



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi

2.1.1 Definisi Sistem, Prosedur, Informasi, dan Akuntansi

Menurut Baridwan (2002) sistem merupakan suatu kerangka dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu 

skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama 

dari bisnis. Widjajanto (2001) mendefinisikan sistem sebagai sesuatu yang 

memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu 

melalui tiga tahapan, yaitu input, proses, dan output. Menurut Hartono (2005) 

sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Definisi tersebut juga didukung 

oleh Gelinas dan Sutton (2002) yang mendefinisikan sistem merupakan 

serangkaian unsur-unsur yang mempunyai interdependensi dan bekerja bersama-

sama untuk tujuan yang spesifik. Hall (2001) yang mendefinisikan sistem adalah 

sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan 

(interrelated) atau subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama 

(common purpose). Sistem terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan 

terintegrasi yang disebut subsistem. Menurut Mulyadi (2001) sistem mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut :

1. Setiap sistem terdiri atas unsur-unsur,



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

3. Unsur-unsur sistem bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem,

4. Sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar,

5. Sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau rutin 

terjadi.

Perlu dibedakan antara sistem dan prosedur karena Prosedur merupakan 

bagian dari sebuah sistem. Menurut Mulyadi (2001) dan Baridwan (2002) 

Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan 

lebih dari satu orang dalam satu atau lebih departemen yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi bisnis yang terjadi berulang-

ulang.

Dalam mendefinisikan informasi perlu dibedakan antara data dan 

informasi. Widjajanto (2001) menyatakan perbedaan data dan informasi yaitu data 

adalah bahan baku dari informasi. Menurut Hall (2001) dan Baridwan (2002) data 

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

diperbaiki) dan tidak berpengaruh langsung kepada pemakai atau sama sekali 

tidak berpengaruh kepada pemakai dalam pengembilan keputusan sedangkan 

Informasi merupakan fakta yang mempengaruhi secara langsung pemakai dalam 

mengambil keputusan dan juga merupakan output dari sistem (Baridwan : 2002).

Sebuah informasi tentu memiliki kualitas tertentu. Kualitas tersebutlah 

yang membedakan mana informasi yang berguna dan informasi yang tidak 

berguna atau informasi yang baik atau informasi yang tidak baik. Terdapat 

beberapa karakteristik kualitatif dari sebuah informasi (Gelinas : 1990,2005), 



dimana karakteristik yang dijelaskannya memiliki kesesuaian atau kesamaan 

dengan apa yang dijelaskan di dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK per 

September 2007). Karakteristik tersebut adalah :

1. Sebuah informasi dapat membantu pengambilan keputusan (decision 

usefulness),

2. Informasi harus dapat dimengerti (Undestandability),

3. Informasi harus relevan (Relevance),

4. Informasi harus tepat waktu (Timelines),

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

value and Feedback value),

6. Informasi harus valid (Validity),

7. Informasi harus akurat (Accuracy),

8. Informasi harus lengkap (Completeness),

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

bias),

10. Informasi harus bisa dibandingkan (Comparability).

Sebuah informasi tidak juga seluruhnya diberikan, akan tetapi informasi 

diberikan hanya pada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan. Menurut Hall 

(2001) terdapat sebuah hirarki yang menggambarkan tingkatan kebutuhan 

informasi di dalam sebuah organisasi.



Gambar 2.1 Tingkatan Kebutuhan Informasi di dalam Sebuah Organisasi

Menurut Hall (2001) pada lapisan paling bawah merupakan lapisan yang 

hanya membutuhkan informasi yang menyangkut kegiatan operasional secara 

umum, sedangkan semakin ke atas lapisan tersebut, semakin kompleks informasi 

yang dibutuhkan.

Akuntansi merupakan sebuah sistem. Hal tersebut dikarenakan sistem 

akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi 

sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Lebih dari itu, sistem 

akuntansi juga menggunakan formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-

prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha 

suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam 

bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi 
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Sumber : Hall (2001)



usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang 

saham, kreditor, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi 

(Mulyadi : 2001 dan Baridwan : 2002).

2.1.2 Klasifikasi Informasi

Menurut Senn (1990) dan Rama (2008) informasi yang dibutuhkan oleh 

perusahaan dibedakan menjadi tujuh tipe/klasifikasi, yaitu:

1. Comfort Information : Menyediakan informasi tentang situasi terkini dan 

level pencapaian perusahaan,

2. Status Information / Progress Information : Menyediakan informasi 

mengenai permasalahan dan kesulitan yang dialami oleh manager untuk 

mengambil keuntungan dan kesempatan yang mungkin hilang apabila 

tidak diketahui,

3. Warning Information : Menyediakan informasi tentang keadaan yang 

dapat menimbulkan permasalahan bagi perusahaan,

4. Planning Information : Menyediakan informasi tentang perencanaan 

perusahaan secara jangka pendek dan jangka panjang,

5. Internal Operations Information : Menyediakan informasi tentang 

indikator kinerja karyawan dan perusahaan,

6. External Intelligence : Menyediakan informasi, isu, dan opini mengenai 

lingkungan bisnis perusahaan (konsumen dan saingan / kompetitor),

7. Externally Distributed Information : Menyediakan informasi untuk pihak 

luar perusahaan (laporan keuangan).



2.1.3 Kualitas Informasi

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa informasi yang bernilai paling 

tinggi adalah informasi yang mengandung ketidakpastian paling rendah. Akan 

tetapi, informasi tidak dapat terbebas sama sekali dari unsur ketidakpastian. Oleh 

sebab itu, diperlukan perbandingan antara biaya untuk memperoleh informasi 

dengan manfaat yang diperoleh dengan adanya informasi itu sendiri. Menurut 

Widjajanto (2001) kualitas informasi yang baik memerlukan beberapa atribut 

yang perlu diperhitungkan, yaitu kecermatan (accuracy), penyajian yang tepat

waktu (timeliness), kelengkapan (completeness), dan ringkas (conciseness). 

Menurut Hartono (2005) kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal, 

yaitu informasi harus akurat (accurate), tepat pada waktunya (timeliness), dan 

relevan (relevance).

2.1.4 Nilai Informasi

Menurut Hartono (2005) nilai dari informasi (value of information) ditentukan 

dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan 

bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan biaya untuk mendapatkannya. 

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa informasi yang digunakan didalam suatu 

sistem informasi umumnya digunakan untuk beberapa kegunaan. Sebagian besar 

informasi juga tidak dapat persis ditaksir keuntungannya dengan suatu nilai uang, 

tetapi dapat ditaksir nilai efektifitasnya.

2.1.5 Siklus Informasi

Menurut Hartono (2005) informasi memiliki suatu siklus informasi 

(information cycles) yang biasa disebut dengan siklus pengolahan data (data 



processing cycles). Siklus ini dimulai dari dasar data yang merupakan bentuk 

yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak, sehingga perlu diolah 

lebih lanjut. Data diolah melalui suatu proses untuk menghasilkan output berupa 

informasi. Kemudian penerima informasi menerima informasi tersebut, membuat 

suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu 

tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Gambar 2.2 

menunjukkan siklus informasi tersebut.

Sumber : Hartono (2005)

Gambar 2.2 Siklus Informasi

2.1.6 Pemakai Informasi Akuntansi

SIA bertindak sebagai pemasok informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh 

semua level dalam organisasi. Data diproses menjadi informasi yang bermanfaat 

dan dikomunikasikan kepada para pemakai. SIA juga melakukan kegiatan 

identifikasi berbagai kelompok pemakai dan informasi yang mereka butuhkan 

(Wilkinson : 2000). Lebih lanjut menurut Wilkinson (2000) terdapat tiga kategori 



pemakai informasi akuntansi, yaitu: (a) internal users, (b) external users with 

direct financial interest dan (c) external users with indirect financial interest. 

Pemakai kategori internal users meliputi pemilik, manajemen, dan semua 

level dalam organisasi. Pemakai kategori internal users akan memanfaatkan 

informasi akuntansi untuk pertanggungjawaban dan membuat keputusan. Pemakai 

kategori external users with direct financial interest, meliputi investor dan 

kreditor atau investor dan kreditor potensial, akan menggunakan informasi 

akuntansi untuk menilai prestasi keuangan perusahaan dan pembuatan keputusan 

investasi dan kredit. Pemakai kategori external users with indirect financial 

interest meliputi agen pemerintah, organisasi buruh, perencana ekonomi, 

konsultan, pelanggan, dan masyarakat. Informasi akuntansi digunakan untuk 

menilai pertanggungjawaban entitas bisnis terhadap lingkungannya.

2.1.7 Definisi Sistem Informasi, Sistem Informasi Manajemen, dan Sistem 

Informasi Akuntansi

Menurut Gelinas dan Sutton (2002) sistem informasi merupakan sistem 

yang di desain oleh manusia yang terdiri atas serangkaian perangkat komputer dan 

komponen-komponen manual yang dibentuk untuk memperoleh (collect), 

menyimpan (store), dan manajemen (manage) data untuk penyediaan informasi 

kepada user yang diarahkan pada pemrosesan peristiwa bisnis. Menurut Hall 

(2001) sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data 

dikumpulkan, diproses menjadi sebuah informasi, dan didistribusikan kepada para 

pemakai. Menurut Hall (2001) sistem informasi di dekomposisi menjadi dua 

subsistem yaitu subsistem sistem informasi akuntansi (SIA) dan subsistem 



informasi manajemen (SIM). Pendekomposisian ini berpusat pada konsep sebuah 

transaksi yaitu sebuah peristiwa yang mempengaruhi atau penting bagi organisasi 

dan diproses oleh sistem informasinya sebagai sebuah unit kerja. Transaksi terdiri 

atas transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Transaksi keuangan adalah 

sebuah peristiwa ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan suatu organisasi, 

direfleksikan dalam akun-akunnya, dan diukur dalam satuan moneter sedangkan 

transaksi non keuangan termasuk dalam semua peristiwa yang diproses oleh 

sistem informasi organisasi yang tidak memenuhi definisi dari transaksi keuangan. 

Gambar berikut menunjukkan sistem informasi menerima input, disebut transaksi, 

yang kemudian dikonversi melalui berbagai proses menjadi output informasi yang 

akan didistribusikan kepada pemakai informasi.

Sumber: Wilkinson (2000)

Gambar 2.3 Model Fungsional Sistem Informasi

Menurut Gelinas dan Sutton (2000) SIM merupakan sistem informasi yang 

dibangun untuk mendukung operasional bisnis dan pengambilan keputusan oleh 

pihak manajemen dalam rangka perencanaan (planning) dan pengendalian 

(controlling) aktivitas bisnis. Sedangkan menurut Hall (2001) SIM memproses

transaksi non keuangan yang biasanya tidak diproses oleh SIA.

Menurut Wilkinson (2000) SIA merupakan sebuah satu kesatuan yang 

terstruktur (seperti bisnis) yang memakai sumber daya fisik dan komponen untuk 
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memproses data-data ekonomi menjadi informasi akuntansi. Bodnar dan 

Hopwood (2004) mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai suatu 

kumpulan sumberdaya, misalnya orang dan peralatan, yang didesain untuk 

mengubah data finansial dan data lainnya menjadi informasi yang nantinya akan 

digunakan para pengambil keputusan. Menurut Cushing dan Romney (1998), SIA 

didefinisikan sebagai kumpulan manusia dan sumber modal di dalam suatu 

organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi keuangan dan juga 

informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data. Menurut 

Gelinas dan Sutton (2002). SIA didekomposisi menjadi tiga subsistem yaitu 

transaction procesing system (TPS), general ledger (GL) / financial reporting 

system (FRS), dan management reporting system (MRS). TPS merupakan pusat 

dari seluruh fungsi sistem informasi yang bekerja dengan cara mengkonversi 

peristiwa ekonomi menjadi transaksi keuangan, mencatat transaksi keuangan 

dalam record akuntansi (jurnal dan buku besar), dan mendistribusikan informasi 

keuangan yang utama ke personel operasi untuk mendukung kegiatan operasi 

harian. GL dan FRS merupakan dua subsistem yang terintegrasi. GL menerima 

input dari siklus transaksi kemudian rangkuman dari input siklus transaksi 

diproses oleh FRS untuk memperbaharui akun-akun kontrol GL. FRS melaporkan 

status sumber daya keuangan dan perubahan-perubahannya kepada pemakai 

eksternal. MRS menyediakan informasi keuangan internal yang diperlukan untuk 

pengambilan keputusan.



Menurut Gelinas dan Sutton (2005) sistem informasi akuntansi memiliki 

elemen-elemen yang saling berpengaruh dalam penyusunannya, sebagaimana 

digambarkan dalam gambar berikut ini:

Sebuah sistem pada umumnya memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum dari sebuah sistem (Wilkinson : 2000, Hall : 2001) antara lain: 

 Mendukung fungsi stewardship (kepengurusan)

Kepengurusan berkaitan dengan tanggung jawab manajemen untuk 

mengelola sumber daya bisnis secara benar. Salah satu bentuk 

pertanggungjawaban yaitu berupa pelaporan keuangan dan non keuangan 

baik untuk pemakai internal maupun pemakai eksternal.

 Mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak internal yang 

bertujuan untuk perencanaan dan kontrol atas operasi.

AIS
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Gambar 2.4 Elemen-Elemen Sistem Informasi Akuntansi

Sumber : Gelinas  dan sutton (2002)



 Mendukung operasi harian bisnis dengan cara menyediakan informasi 

yang dibutuhkan oleh personel operasi agar dapat melaksanakan kegiatan 

harian dengan efektif dan efisien.

Wilkinson (2000) mengelompokkan transaksi yang dilaksanakan oleh 

bisnis menjadi beberapa cycle karena transaksi selalu dilakukan oleh bisnis 

menjadi:

 Revenue Cycle

Siklus ini menjelaskan bagaimana order dari pelanggan diproses kemudian 

bagaimana pengakuan dan manajemen piutang dan penerimaan kas dari 

pelanggan. Siklus ini juga membahas pelaporan manajemen yang 

dibutuhkan berkaitan dengan pendapatan, piutang dan penerimaan kas 

yang dilakukan oleh bisnis.

 Expenditure Cycle

Siklus ini menjelaskan bagaimana order kepada supplier, pengakuan dan 

manajemen utang kepada supplier, dan pengeluaran kas kepada supplier

dan pelaporan manajemen yang dibutuhkan.

 Human resources management cycle

Siklus ini berkaitan dengan perolehan dan maintenance atas sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh bisnis.

 Conversion cycle

Siklus ini menjelaskan transaksi yang berkaitan dengan pengolahan bahan 

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

dengan produksi.



 General ledger and financial reporting cycle

Transaksi ini menjelaskan pencatatan keseluruhan transaksi bisnis 

terutama berkaitan dengan perlakukan akuntansi dari masing-masing 

transaksi dan menghasilkan laporan baik laporan manajemen maupun 

laporan keuangan yang dibutuhkan.

2.1.8 Manfaat, Tujuan, dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Wilkinson (2000) mengemukakan bahwa tujuan dan manfaat sistem 

informasi akuntansi adalah sebagai :

 Pemrosesan Transaksi (transaction processing)

Transaksi memungkinkan perusahaan melakukan operasi, 

menyelenggarakan arsip dan catatan yang up to date, dan mencerminkan 

aktivitas organisasi. Transaksi akuntansi merupakan transaksi pertukaran 

yang mempunyai nilai ekonomis. Tipe transaksi dasar adalah: (1) 

Penjualan produk atau jasa, (2) Pembelian bahan baku, barang dagangan, 

jasa, dan aset tetap dari suplier, (3) Penerimaan kas, (4) Pengeluaran kas 

kepada suplier, (5) Pengeluaran kas gaji karyawan. Sebagai pengolah 

transaksi, sistem informasi akuntansi berperan untuk mengatur dan 

mengoperasionalkan semua aktivitas transaksi perusahaan.

 Pemrosesan Informasi (information processing)

Tujuan kedua sistem informasi akuntansi adalah untuk menyediakan 

informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang 

dilaksanakan oleh aktivitas yang disebut pemrosesan informasi. Sebagian 

dari keluaran yang diperlukan oleh pemroses informasi disediakan oleh 



sistem pemrosesan transaksi. Namun sebagian besar diperoleh dari sumber 

lain, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.

Pengguna utama pemrosesan transaksi adalah manajer perusahaan. Mereka 

mempunyai tanggung jawab pokok untuk mengambil keputusan yang berkenaan 

dengan perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan. Pengguna output

lainnya adalah para karyawan penting seperti akuntan, insinyur ,serta pihak luar 

seperti investor dan kreditor.

Menurut Rama (2008) manfaat atau kegunaan dari sistem informasi 

akuntansi adalah untuk membuat laporan eksternal, mendukung aktivitas rutin, 

mendukung pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian, serta untuk 

menerapkan pengendalian internal.

Setiap sistem informasi akuntansi melaksanakan empat fungsi utama, yaitu 

pengumpulan data, manajemen data, pengendalian data, dan penghasil informasi 

(Wilkinson, 2000). 

Sumber : Wilkinson (2000)

Gambar 2.5 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi



a. Data Collection

Fungsi pengumpulan data terdiri atas memasukkan data transaksi melalui 

formulir, mensahkan serta memeriksa data untuk memastikan ketepatan 

dan kelengkapannya. Jika data bersifat kuantitatif, data dihitung dahulu 

sebelum dicatat. Jika data jauh dari lokasi pemrosesan, maka data harus 

ditransmisikan lebih dahulu.

b. Data Maintenance

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

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

menjamin bahwa data yang diperoleh akurat dan lengkap serta diproses 

dengan benar. Berbagai teknik dan prosedur dapat dipakai untuk 

menyelenggarakan pengendalian dan keamanan yang memadai. 

c. Data Management

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

pemutakhiran, dan pemunculan kembali (retrieving). Tahap penyimpanan 

merupakan penempatan data dalam penyimpanan atau basis data yang 

disebut arsip. Pada tahap pemutakhiran, data yang tersimpan diperbaharui 

dan disesuaikan dengan peristiwa terbaru. Kemudian pada tahap 

retrieving, data yang tersimpan diakses dan diringkas kembali untuk 

diproses lebih lanjut atau untuk keperluan pembuatan laporan. 

Manajemen data dan pemrosesan data mempunyai hubungan yang sangat 

erat. Tahap pengelompokkan data dan pengurutan data dari fungsi 

pemrosesan data, misalnya sering dilakukan sebagai pendahuluan sebelum 



dilakukan tahap pemutakhiran dalam fungsi manajemen data. Manajemen 

data dapat dipandang sebagai bagian dari pemrosesan data. 

Manajemen data akan menunjang pencapaian efisiensi aktivitas dalam 

proses menghasilkan informasi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen terutama mengenai informasi aktivitas dan informasi 

kebijakan manajemen. 

d. Information Generation 

Fungsi penghasil informasi ini terdiri atas tahapan pemrosesan informasi 

seperti penginterprestasian, pelaporan, dan pengkomunikasian informasi.

2.1.9 Perancangan Sistem Informasi Akuntansi

Konsep perancangan sistem seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip 

perusahaan. Berikut ini dasar-dasar yang perlu diperhatikan dalam prioritas 

perancangan sistem menurut Wilkinson (2000):

 Tujuan dalam perencanaan sistem dan usulan proyek seharusnya dicapai 

untuk menghasilkan kemajuan dan kemampuan sistem yang lebih besar,

 Mempertimbangkan trade-off yang memadai antara manfaat dari tujuan 

perancangan sistem dengan biaya yang dikeluarkan,

 Berfokus pada permintaan fungsional dari sistem,

 Melayani berbagai macam tujuan,

 Perancangan sistem memperhatikan keberadaan dari pengguna sistem 

(user). 



Menurut Hartono (2005) dasar-dasar merancang sistem adalah sebagai berikut: 

1. Merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf 

perencanaan sistem,

2. Menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan yang 

dilakukan oleh komite pengarah,

3. Mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan yang dilakukan  

oleh analis sistem dengan cara melakukan studi kelayakan, menilai 

kelayakan proyek sistem, membuat usulan proyek sistem, dan meminta 

persetujuan manajemen.

2.2 Tinjauan Siklus Penghasilan

Menurut Rahman (1988) dan Widjajanto (2001), Sistem Informasi 

Akuntansi dapat dibagi ke dalam dua bagian daur transaksi, yaitu : (1) daur 

operasional, dan (2) daur penyusunan laporan. Lebih lanjut Rahman (1988) dan 

Widjajanto (2001) menjelaskan bahwa daur operasional terbagi ke dalam empat 

siklus, yaitu : (1) Siklus Penghasilan/Pendapatan, (2) Siklus Pengeluaran, (3) 

Siklus Produksi, dan (4) Siklus Keuangan. Dalam subbab ini yang akan dijelaskan 

adalah mengenai Siklus Penghasilan.

2.2.1 Komponen Siklus Penghasilan

Menurut Widjajanto (2001), siklus penghasilan terdiri dari prosedur 

penjualan dan prosedur piutang. Dan menurut Wilkinson (2000) siklus 

penghasilan terdiri dari dua sub siklus, yaitu siklus penjualan dan siklus 

penerimaan kas.



2.2.2 Tujuan Siklus Penghasilan

Menurut WIlkinson (2000), tujuan utama dari siklus penghasilan adalah 

memfasilitasi pertukaran produk / barang atau jasa dengan konsumen / pembeli 

untuk mendapatkan uang / kas. Sedangkan tujuan khusus dari siklus penghasilan 

adalah :

a. Mencatat pesanan penjualan secara tepat dan akurat,

b. Memverifikasi bahwa pembeli / pelanggan layak untuk melakukan kredit,

c. Mengirimkan produk / barang atau melakukan jasa berdasarkan waktu 

yang telah ditentukan,

d. Menagih biaya dari produk / barang / jasa sesuai dengan waktunya dan 

secara akurat,

e. Mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas secara tepat dan akurat,

f. Memposting penjualan dan penerimaan kas kedalam akun pembeli yang 

tepat didalam buku pembantu piutang,

g. Menjaga keamanan produk sampai dengan produk tersebut dikirimkan,

h. Menjaga keamanan kas/uang sampai dengan kas / uang tersebut 

dikirimkan.

2.2.3 Siklus Penghasilan di dalam Perusahaan

Menurut Wilkinson (2000), secara umum ada dua posisi didalam 

perusahaan yang terkait dengan siklus penghasilan yaitu :



a. Marketing / Distribution (Pemasaran / Distribusi)

Didalam Marketing / Distribution terdapat dua tujuan utama, yaitu 

menyediakan kebutuhan konsumen dan mendapatkan penghasilan untuk 

menutupi pengeluaran.

b. Finance / Accounting (Keuangan / Akuntansi)

Tujuan utama dari Finance / Accounting adalah menyediakan pendanaan, 

data, informasi, perencanaan, dan kontrol atas sumber daya yang ada.

2.2.4 Paparan Resiko dalam Siklus Penghasilan

Menurut Robinson (1986) dan Wilkinson (2000), terdapat beberapa yang 

mungkin terjadi didalam siklus penghasilan suatu perusahaan yaitu :

a. Kesalahan yang disengaja. Contoh dari kesalahan yang disengaja antara 

lain :

- Pemalsuan kwitansi,

- Tidak mencatat transaksi penjualan,

- Pencurian aset,

- Pemalsuan harga,

b. Kesalahan yang tidak disengaja. Contoh dari kesalahan yang tidak 

disengaja antara lain :

- Kesalahan memasukkan data transaksi,

- Kesalahan penjurnalan,

- Kesalahan memverifikasi konsumen yang mendapatkan kredit,

- Kesalahan pencatatan utang konsumen,

c. Pelanggaran hak akses terhadap suatu data atau laporan,



d. Bencana alam.

Didalam siklus penghasilan juga terdapat beberapa masalah yang dapat 

menimbulkan resiko didalam sistem suatu perusahaan. Permasalahan tersebut 

antara lain :

a. Kolusi antar karyawan,

b. Ketidaktanggapan manajemen atas permasalahan yang terjadi didalam 

perusahaan,

c. Kejahatan komputer.

Untuk memerangi resiko yang mungkin terjadi, membutuhkan pengukuran 

terhadap derajat keterjadian resiko. Derajat keterjadian resiko ini dipengaruhi oleh 

faktor:

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

semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya resiko.

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

tinggi juga kemungkinan terjadinya resiko.

3. 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 berlipat ganda.

2.2.5 Pengendalian Intern dalam Siklus Penghasilan

Pengendalian yang baik adalah pengendalian yang dilakukan sebelum 

terjadinya permasalahan (pengendalian preventif). Menurut Widjajanto (2001), 

Pengendalian preventif adalah pengendalian dengan jalan menangkal sebelum 



permasalahan terjadi dan untuk mencegah terjadinya ketidakefisienan. Menurut 

Wilkinson (2000) dan Widjajanto (2001), secara garis besar terdapat dua 

pengendalian preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan 

terjadinya resiko didalam siklus penghasilan, yaitu pengendalian umum (general 

controls) dan pengendalian aplikasi (application controls). Lebih jauh, Wilkinson 

(2000) membagi pengendalian umum (general controls) menjadi 7 pengendalian, 

yaitu :

a. Pengendalian Organisasi (Organization Controls)

Pengendalian organisasi didalam siklus penghasilan adalah pemisahan 

tanggung jawab fungsi-fungsi yang terkait didalam siklus penghasilan. 

Fungsi yang harus dipisahkan tersebut antara lain adalah fungsi otorisasi, 

fungsi pencatatan, fungsi pemegang barang, dan fungsi pemegang uang.

b. Pengendalian Dokumentasi (Documentation Controls)

Pengendalian dokumentasi didalam siklus penghasilan berarti bahwa harus 

tersedia dokumentasi yang lengkap dan tepat waktu (up to date) 

sehubungan dengan kegiatan-kegiatan di dalam siklus penghasilan.

c. Pengendalian Pertanggungjawaban Aset (Asset Accountability Controls)

Pengendalian pertanggungjawaban aset berarti bahwa seluruh aset yang 

dimiliki oleh perusahaan tercatat dengan baik dan rapi.

d. Pengendalian Praktek Manajemen (Management Practices Controls)

Pengendalian praktek manajemen berarti bahwa manajemen harus 

menjalankan praktek manajemen yang sehat, untuk siklus penghasilan 

yaitu dengan cara merekrut karyawan yang tepat untuk setiap fungsi dalam 



siklus penghasilan dan memberikan pelatihan kepada karyawan baru yang 

memadai.

e. Pengendalian Pusat Informasi (Data Center Operations Controls)

Pengendalian pusat informasi didalam siklus penghasilan berarti bahwa 

seluruh informasi yang dibutuhkan dalam siklus penghasilan tersedia 

secara memadai.

f. Pengendalian Otorisasi (Authorization Controls)

Pengendalian otorisasi memiliki arti bahwa kegiatan seperti pemberian 

kredit kepada konsumen harus melalui otorisasi manajer kredit terlebih 

dahulu.

g. Pengendalian Hak Akses (Access Controls)

Pengendalian hak akses berarti bahwa didalam sistem yang 

terkomputerisasi tidak seluruh kegiatan dapat diakses oleh karyawan, 

namun hanya kegiatan yang diperlukan saja yang dapat diakses.

Menurut Widjajanto (2001), pengendalian umum (general controls) 

didalam siklus penghasilan dalam sistem pengolahan data elektronik terbagi 

menjadi 10 pengendalian, yaitu:

a. Pengendalian tugas dalam fungsi sistem,

b. Pengendalian manajemen terhadap fungsi dan pengembangan sistem,

c. Pengendalian akses fisik (physical access),

d. Pengendalian akses logis (logical access),

e. Pengendalian penyimpanan data (data storage),

f. Pengendalian transmisi data,



g. Pembakuan dokumen (documentation standard),

h. Pencegahan kemacetan,

i. Prosedur perbaikan kerusakan,

j. Perlindungan PC dan jaringan client-server.

Suatu sistem informasi merupakan subyek terjadinya kesalahan baik yang 

di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Hal itulah yang menjadikan 

pengendalian intern suatu sistem informasi mutlak diperlukan. Pengendalian 

intern dalam suatu sistem informasi meliputi struktur organisasi, metode, dan 

ukuran yang dikoordinasikan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Widjajanto 

(2001) fungsi utama dari pengendalian intern adalah:

a. Mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga 

kecermatan data akuntansi,

b. mendorong efisiensi operasi organisasi sehingga kebijaksanaan ataupun 

tujuan manajemen yang telah digariskan dapat tercapai.

Fungsi a merupakan tujuan sistem pengendalian akuntansi, sedangkan 

fungsi b merupakan tujuan sistem pengendalian administratif. Suatu sistem 

informasi yang baik selalu dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang 

dirancang bersama-sama dengan sistem tersebut. Pengendalian intern itu sendiri, 

mempunyai beberapa elemen pokok yang akan mendukung keluasan desain 

sistem tersebut. Menurut Widjajanto (2001) elemen pokok dari sistem 

pengendalian intern adalah:

a. Struktur organisasi yang memisahkan wewenang dan tanggung jawab 

secara jelas,



b. Adanya tingkatan otoritas dan prosedur pencatatan transaksi yang 

memadai,

c. Praktek yang sehat,

d. Personal yang memiliki kualifikasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan 

jujur,

e. Setiap sistem informasi baik yang manual, semi terkomputerisasi maupun 

yang terkomputerisasi, akan mempunyai tujuan dan elemen pokok 

pengendalian intern yang tidak jauh berbeda.

Menurut Jones (1988) dan Widjajanto (2001) elemen pokok dari sistem 

pengendalian intern perusahaan adalah :

a. Keamanan Umum : elemen ini meliputi aktivitas perencanaan apabila 

terjadi bencana dan persiapan cadangan & asuransi,

b. Pengendalian File : elemen ini meliputi aktivitas pembentukan kebijakan 

penyimpanan file dan tempat menyimpan file tersebut,

c. Penugasan Karyawan : elemen ini meliputi aktivitas pemisahan tanggung 

jawab karyawan dan pembentukan kontrol hak akses (seperti pemberian 

password).

Pengendalian
 Intern

Pengendalian
File

Penugasan
Karyawan

Keamanan
Umum

Perencanaan
Bencana

Cadangan &
Asuransi

Kebijakan
Penyimpanan 

File

Pemisahan
Tanggung 

Jawab

Pengontrolan
Akses

Tempat
Penyimpanan 

File

Sumber : Jones (1988)

Gambar 2.6 Elemen Pokok Sistem Pengendalian Intern Perusahaan



Elemen pengendalian intern yang ada pada sistem informasi berbasis 

komputer hampir sama dengan sistem manual. Menurut Widjajanto (2001) 

beberapa alasan berikut menjadikan adanya penekanan yang lebih penting pada 

pengendalian intern pada sistem terkomputerisasi:

a. Sistem informasi terkomputerisasi dapat memproses data dalam jumlah 

yang lebih besar sehingga setiap kesalahan yang terjadi akan menimbulkan 

dampak yang lebih besar dibandingkan dengan kesalahan pada sistem 

manual.

b. Sistem informasi terkomputerisasi pada umumnya menghimpun, 

memproses, dan menyimpan data dalam bentuk atau format yang tidak 

terbaca manusia. Oleh karena itu pengawasan kelayakan dan kecermatan 

data pada sistem informasi terkomputerisasi lebih sulit.

c. Sistem informasi terkomputerisasi cenderung mengaburkan jejak audit 

(audit trial), sehingga akuntan lebih sulit untuk melacak jejak tersebut. 

Akibatnya, peluang untuk menyalahgunakan kecanggihan komputer akan 

lebih besar.

Menurut Rama (2008) sasaran pengendalian intern sistem informasi adalah 

terciptanya efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, keandalan pelaporan 

keuangan perusahaan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta 

adanya pengamanan terhadap aset perusahaan.

Bentuk-bentuk pokok pengendalian intern sistem informasi berbasis 

komputer oleh Widjajanto (2001) dikelompokkan sebagai berikut:



a. Pengendalian Preventif (Preventive Control)

Pengendalian preventif atau umpan maju adalah pengendalian dengan 

jalan menangkal sebelum permasalahan terjadi dan untuk mencegah 

terjadinya ketidak-efisienan.

b. Pengendalian Detektif (Detective Control) 

Pengendalian detektif atau umpan balik adalah pengendalian yang 

berfungsi mengungkap permasalahan dalam suatu aktifitas segera setelah 

aktivitas itu terjadi.

c. Pengendalian Korektif (Corrective Control) 

Pengendalian korektif adalah pengendalian yang berfungsi mengoreksi 

kesalahan yang ditemukan oleh pengendalian detektif.

Sumber: Wilkinson (2000)
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2.3 Tinjauan Database

2.3.1 Definisi Database

Irmansyah (2003) mendefinisikan database sebagai kumpulan dari item 

data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan 

berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware komputer 

dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. 

Menurut Siegel (1996) definisi dari database adalah tempat penyimpanan data 

yang berkaitan yang dikelola secara bebas terpisah dari segala program khusus 

atau aplikasi sistem informasi. Database juga dapat menyediakan berbagai macam 

sistem dalam organisasi. Widjajanto (2001) mendefinisikan database sebagai 

kumpulan file yang terstruktur dan terintegrasi sedemikian rupa sehingga proses 

data dan pencarian data pada file dapat dilakukan dengan mudah. Menurut

McLeod (2004) definisi database adalah suatu kumpulan data komputer yang 

terintegrasi, yang diorganisasikan dan disimpan dalam suatu cara yang 

memudahkan pengambilan kembali. Menurut Hartono (2005) definisi database

adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, 

tersimpan di simpanan luar komputer dan digunakan perangkat lunak tertentu 

untuk memanipulasinya. Dan menurut Hidayat (2007) definisi database adalah 

sekumpulan data yang saling berhubungan yang disusun secara terstruktur yang 

menggambarkan tentang satu atau lebih subjek.



Irmansyah (2003) mengungkapkan beberapa alasan mengapa keberadaan 

sebuah database diperlukan dalam suatu sistem informasi yaitu:

1. Salah satu komponen penting dalam sistem informasi, karena merupakan 

dasar dalam menyediakan informasi,

2. Menentukan kualitas informasi: akurat, tepat pada waktunya dan relevan. 

Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif 

dibandingkan dengan biaya mendapatkannya,

3. Mengurangi duplikasi data (data redudancy),

4. Hubungan data dapat ditingkatkan (data relatability),

5. Mengurangi pemborosan tempat simpanan luar.

2.3.2 Model Desain Database

Widjajanto (2001) menjelaskan beberapa model untuk pendesainan 

database, yaitu:

a. Model hirarkis, yaitu suatu model yang digunakan dalam penyusunan 

database dimana data disusun seperti pohon.

b. Model jaringan, yaitu variasi dari model hirarkis yang dirancang dengan 

tujuan untuk optimalisasi kecepatan dan kemudahan sistem.

c. Model relasional, yaitu model yang memperlakukan data dalam database

seolah-olah disimpan dalam suatu table hubungan dua dimensi.

Lebih jauh Widjajanto (2001) menjelaskan terdapat kelebihan dan 

kelemahan dari masing-masing model desain database. Kelebihan dari model 

hirarkis dan model jaringan adalah efisiensi proses, namun kelemahan dari model 

hirarkis dan model jaringan adalah model ini tidak fleksibel. Sedangkan model 



relasional sebagai model data yang paling mutakhir memiliki kelebihan didalam 

fleksibilitasnya yang tinggi dan dapat merangkai informasi dari berbagai sumber, 

namun model relasional ini juga memiliki kelemahan yaitu sistem ini akan sedikit 

lebih lamban karena memerlukan penjelajahan data dari berbagai sumber.

2.3.3 Perancangan Database

Proses perancangan database menurut Widjajanto (2001) terdiri dari tiga 

tahap, yaitu :

a. Menentukan data yang perlu dimasukkan ke dalam database. Proses 

penentuan data yang perlu dimasukkan ke dalam komputer adalah proses 

pembuatan Data Flow Diagram (DFD).

DFD merupakan alat perancangan sistem  yang berorientasi pada  alur data 

dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa 

maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional 

sistem kepada pemakai maupun pembuat program (Wilkinson : 2000).

b. Menguraikan data yaitu adalah proses pembuatan Entity Relationship 

Diagram (ERD).

c. Memasukkan data ke dalam database.

Lebih lanjut Widjajanto (2001) menyatakan bahwa hubungan antara 

pemakai dan database dapat terjadi melalui dua cara, yaitu :

a. Menggunakan bahasa query (secara interaktif). Namun cara ini memiliki 

kelemahan karena tidak semua pengguna memahami bahasa query.

b. Menggunakan program aplikasi. Cara ini memiliki kelebihan karena lebih 

user-friendly.



2.3.4 Siklus Sistem Database

Siklus sistem database menurut Hidayat (2007) terdiri dari 6 tahap, tahap 

tersebut antara lain :

a. Tahap Desain Database,

b. Tahap Pembuatan Fisik Database,

c. Tahap Konversi Database,

d. Tahap Integrasi Database,

e. Tahap Operasional Database,

f. Tahap Pertumbuhan, Perubahan, dan Pemeliharaan Database.

2.3.5 Elemen Database

Database menurut Hidayat (2007) terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

a. Item data

Item data adalah satuan data terkecil yang memiliki arti representasi dari 

suatu obyek / kejadian tertentu.

b. Field / Attribute

Field / attribute adalah sekumpulan item data yang memiliki arti sejenis.

c. Record / Tuple

Record / tuple adalah sekumpulan item data yang terdiri dari beberapa 

field yang merepresentasikan sebuah entitas.

d. File / Tabel / Relasi

File / tabel / relasi adalah sekumpulan record yang memiliki subyek yang 

sama.



2.3.6 Database Management Systems (DBMS) 

Organisasi yang biasanya sukses adalah organisasi yang dapat 

memberikan support informasi yang relevan tehadap tindakan yang diambil 

manajer. Untuk mendapatkan informasi relevan secara efisien, harus ada akses 

cepat terhadap data. Data management dengan fokus pada koleksi data, menyortir, 

dan mengirimkan kembali (retrieval) merupakan aktivitas utama dalam 

organisasi. 

Manajemen data yang efisien membutuhkan penggunaan database dengan 

komputer. Database semacam ini merupakan electronic filling cabinet yang 

sangat terorganisir dengan baik dengan perangkat lunak yang canggih. Database

tersebut sering dikenal dengan nama Database Management System (DBMS).

2.3.6.1 Definisi DBMS

Gelinas (2002) dan Siegel (1996) mendefinisikan Database Management 

System (DBMS) sebagai perangkat lunak yang dipakai untuk mengelola data 

dalam database dan juga merupakan satu set program yang dibuat untuk 

memudahkan tugas membuat, mengakses, dan mengatur data. Menurut Laudon 

(2000) definisi Database Management System (DBMS) adalah sebuah perangkat 

lunak yang mengijinkan suatu organisasi untuk memusatkan data, mengelolanya 

dengan efisien, dan menyediakan akses ke data yang tersimpan melalui suatu 

aplikasi program. Menurut Bodnar (2004) definisi Database Management System

(DBMS) adalah suatu program komputer yang membantu pengguna mengubah 

dan membuat file, memilih dan mendapatkan data, serta menghasilkan berbagai

macam output dan laporan. Menurut O’Brien (2004) dan McLeod (2004) definisi 



Database Management System (DBMS) adalah aplikasi perangkat lunak yang 

menyimpan struktur database, data pengguna, hubungan antar data didalam 

database dan membentuk laporan yang berhubungan dengan data yang tersimpan 

di database. Menurut Hidayat (2007) definisi Database Management System

(DBMS) adalah sistem yang didesain untuk menambah (insert), menghapus 

(delete), memperbaharui (update), dan menampilkan / menyajikan (di layar 

maupun di printer) data dalam sebuah database. Dan menurut Rama (2008) 

pengertian dari Database Management System (DBMS) adalah kumpulan 

program yang memungkinkan user untuk memasukkan, mengatur, dan memilih 

informasi dari database (basis data).

2.3.6.2 Komponen DBMS

Widjajanto (2001) menjelaskan bahwa DBMS terdiri dari tiga komponen, 

yaitu :

a. Data Definition Language (DDL)

DDL adalah bahasa formal yang dipergunakan oleh programmer untuk 

merumuskan muatan dan struktur database. 

b. Data Manipulation Language (DML)

DML adalah suatu bahasa yang terkait dengan sistem manajemen database

yang digunakan oleh pengguna dan programmer untuk memanipulasi data 

dalam database. 



c. Data Dictionary

Data Dictionary adalah suatu perangkat otomatis atau manual untuk 

menyimpan dan mengorganisasikan informasi berdasarkan data yang 

terdapat dalam database.

Menurut Laudon (2000), ada tiga komponen DBMS, yaitu :

a. Data Definition Language (DDL)

DDL adalah komponen yang mendefinisisikan setiap elemen-elemen data 

yang ada di dalam database.

b. Data Manipulation Language (DML)

DML adalah sebuah bahasa yang dipakai di dalam (DBMS) yang dipakai 

para pengguna untuk memanipulasi data di dalam database. DML yang 

paling banyak digunakan saat ini adalah Structured Query Language

(SQL).

c. Data Control Language (DCL)

DCL adalah perangkat yang dipakai baik secara otomatis maupun manual 

untuk menyimpan dan mengatur informasi tentang data di dalam database.

2.3.6.3 Keuntungan Penggunaan DBMS

Menurut Gelinas (2002) database yang baik tidak bisa terbentuk begitu 

saja, struktur dan isi harus didesain dengan sangat hati-hati. Kenyataannya, 

memang tahapan desain database merupakan tahapan yang krusial. Database

yang didesain dengan baik memfasilitasi manajemen data dan menjadi penghasil 

informasi yang bernilai. Desain database yang kurang baik akan menimbulkan 



redudansi data (duplikasi data). Desain database yang kurang baik ini pada 

akhirnya akan menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk.

Menurut Widjajanto (2001) Penggunaan DBMS akan memberikan 

manfaat antara lain :

a. Dengan manajemen data, pengaturan akses, penggunaan, dan pengamanan 

database yang terpusat, DBMS akan dapat menyederhanakan sistem 

informasi perusahaan.

b. DBMS dapat mengurangi redudansi data dengan jalan menghapus data 

yang sama yang sering direkam berulang-ulang jika perusahaan memiliki 

berbagai pulau-pulau sistem yang tidak terintegrasi.

c. DBMS dapat mengurangi kerancuan data melalui pengendalian kreasi dan 

definisi data secara terpusat.

d. DBMS mengurangi ketergantungan program data dengan jalan 

memisahkan pandangan logis data dari pandangan fisiknya.

e. DBMS mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan program.

f. DBMS meningkatkan fleksibilitas sistem informasi karena dengan mudah 

dapat menjawab berbagai pertanyaan dan permintaan (query) khusus yang

diajukan oleh berbagai unit organisasi yang memerlukannya.

g. DBMS meningkatkan akses dan ketersediaan informasi.

2.3.7 Structured Query Language (SQL)

2.3.7.1 Definisi SQL

Menurut McLeod (2004) pengguna database biasanya menggunakan 

database dari terminal dan mengambil data dan informasi dengan menggunakan 



query language. Query Language adalah bahasa khusus yang user friendly yang 

memungkinkan komputer menjawab permintaan informasi dari database. 

Menurut Martina (2003) bahasa query standar yang digunakan untuk database 

relational adalah Structured Query Language (SQL). Widjajanto (2001) 

mendefinisikan Query Language sebagai bahasa kelas tinggi yang digunakan 

untuk menarik data yang disimpan dalam database atau file. Menurut Gelinas

(2002) definisi Structured Query Language (SQL) adalah bahasa database yang 

kuat yang dapat digunakan untuk menggambarkan sistem database, memberi 

query kepada database untuk informasi, menghasilkan laporan dari database, dan 

mengakses database menggunakan program yang menggunakan perintah SQL. 

Dan menurut Rama (2008) Structured Query Language (SQL) adalah bahasa 

pemrograman untuk melakukan query database relasional yang mencakup 

perintah select, from, where.

2.3.7.2 Tinjauan SQL Server 2000

Secara komersial telah banyak software DBMS yang tersedia untuk 

berbagai ukuran dan jenis komputer. Beberapa software DBMS yang dikenal dan 

sering digunakan antara lain: Microsoft Access, MySQL, Oracle, DB2, IMS, 

Paradox, Sybase, dan SQL Server. Untuk pembahasan dan pengembangan 

software DBMS yang peneliti lakukan, peneliti menggunakan Microsoft SQL 

Server 2000 sebagai database software.

SQL Server 2000 dikomersialkan pada tahun 2000 dan mempunyai desain 

modern. SQL Server 2000 adalah mesin database client / server yang berbeda 

dengan database tunggal tradisional yang memakai sistem pemakaian file secara 



bersama-sama. Database sistem memakai file secara bersama-sama bergantung 

pada sebuah proses client tunggal per user untuk memanipulasi data pada file 

yang dipakai bersama pada server jaringan. SQL Server 2000 memberikan bahasa 

dan antarmuka yang baik untuk pemrograman dan komunikasi pada server

(Martina : 2004).

2.3.7.2.1 Utilitas SQL Server 2000

Martina (2003) dan Yuswanto (2006) menjelaskan bahwa ada beberapa 

alat bantu dan utilitas untuk SQL Server 2000, antara lain (1) Books Online, (2) 

Service Manager, (3) Enterprise Manager, (4) Query Analyzer, (5) Analysis 

Services, (6) Client Network Utility, (7) Server Network Utility.

2.3.7.2.2 Transact SQL

Menurut Martina (2003) dan Yuswanto (2006) Transact SQL adalah unit 

kerja logis yang berisi sekumpulan perintah yang dikembangkan dari bahasa SQL 

yang dipublikasi oleh International Organization for Standardization (ISO) dan 

American National Standards Institute (ANSI). Lebih lanjut Martina (2003) 

menjelaskan SQL Server 2000 memiliki tiga jenis Transact SQL yaitu:

a. Data Definition Language (DDL)

DDL merupakan bagian dari sistem manajemen database, dipakai untuk 

mendefinisikan dan mengatur semua atribut dan properti dari database. 

Perintah-perintah yang digunakan adalah Create, Alter, dan Drop.

b. Data Control Language (DCL)

DCL dipakai untuk mengontrol hak-hak pada objek-objek database. 

Perintah-perintah yang digunakan adalah Grant, Revoke, dan Deny.



c. Data Manipulation Language (DML).

DML dipakai untuk menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus 

data di dalam objek-objek yang didefinisikan oleh DDL. Perintah-perintah 

yang digunakan adalah Select, Insert, Update, dan Delete.

2.3.7.2.3 Stored Procedure

Menurut Martina (2003) dan Yuswanto (2006) stored procedure adalah 

kumpulan perintah SQL yang diberi nama dan disimpan di server dan dipanggil 

atau dieksekusi oleh program lain atau dieksekusi oleh SQL-Prompt. Menurut 

Martina (2003) kegunaan dari stored procedure adalah meningkatkan performa 

database, meningkatkan sekuritas database, dan memungkinkan membuat 

program untuk database.

Menurut Martina (2003) dan Yuswanto (2006) terdapat beberapa macam 

stored procedure yang dibuat berdasarkan pada letak / lokasi, tujuan, dan 

kemampuannya, yaitu :

a. Stored Procedure System

Stored procedure yang bertugas untuk menjalankan sejumlah tugas yang 

mendukung fungsi-fungsi SQL Server, yaitu mendukung aplikasi eksternal 

dalam pemakaian tabel-tabel dalam sistem, procedure umum untuk 

administrasi database, dan fungsi-fungsi manajemen sekuritas.

b. Stored Procedure Local

Stored procedure yang digunakan untuk pemakaian dalam database yang 

bersangkutan.



c. Stored Procedure Temporary

Stored procedure ini mirip dengan stored procedure lokal namun hanya 

ada sampai koneksi SQL Server dimatikan.

d. Stored Procedure Extended

e. Stored Procedure Remote

2.3.7.2.4 Trigger

Menurut Martina (2003) dan Yuswanto (2006) trigger adalah stored 

procedure khusus yang menempel pada suatu tabel dan dijalankan secara otomatis 

pada saat atau sesudah terjadi modifikasi data ( proses insert, update, dan delete).

Menurut Yuswanto (2006) kelebihan dari pemakaian trigger pada proses 

manipulasi data adalah :

a. Trigger dapat melakukan pekerjaan yang prosesnya rumit dan dapat 

diaktifkan oleh beberapa event,

b. Trigger dapat melakukan beberapa kegiatan sekaligus,

c. Trigger dapat bekerja pada beberapa kolom dalam sebuah database

bahkan pada objek di luar database,

d. Trigger dapat menjaga referential integrity dengan melakukan perubahan 

data atau dengan menghapus foreign key didalam database.

Dan menurut Yuswanto (2006) selain kelebihan, terdapat keterbatasan dari 

pemakaian trigger pada proses manipulasi data yaitu :

a. Trigger tidak dapat dibuat pada sebuah tabel sistem atau temporer,

b. Pemakaian trigger akan menambah beban sistem semakin berat,



c. Trigger tidak dapat diaktifkan secara manual, tetapi akan aktif secara 

otomatis jika terjadi proses insert, update, dan delete pada suatu tabel.

2.3.8 Visual Basic

2.3.8.1 Definisi Visual Basic

Menurut Supriyono (2008) Visual Basic adalah bahasa pemrograman 

tingkat tinggi yang merupakan pengembangan dari bahasa BASIC versi DOS. 

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

Allpurpose Symbolic Instruction Code) yang dikembangkan pada tahun 1964 di 

Dartmouth College (didanai oleh National Science Foundation) merupakan 

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

mengatakan  bahwa Visual Basic memiliki bahasa yang mirip dengan penggunaan 

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

BASIC masih berorientasi pada text dan program dieksekusi secara berurutan, 

untuk itu bahas BASIC disebut sebagai interpreter. Sedangkan dalam Visual 

Basic  program mempunyai kode tersendiri dan dapat dieksekusi sendiri pada saat 

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

Basic merupakan pemrograman berorientasi objek (Object Oriented 

Programming) yang saat ini menjadi salah satu favorit untuk pemrograman 

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

Supardi (2005) menjelaskan pengertian dari Object Oriented 

Programming (OOP) sebagai cara berpikir atau pandangan baru untuk 

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

mengatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan pada perancangan program 



beroprientasi objek adalah untuk menentukan objek dan mengklasifikasikan objek 

dengan tepat itu dalam kelas-kelasnya.

2.3.8.2 Tinjauan Visual Basic 6.0

Secara komersial telah banyak software yang mendukung pemrograman 

Object Oriented Programming seperti Visual Basic, Visual FoxPro, Borland 

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

software DBMS yang peneliti lakukan, peneliti menggunakan Visual Basic 6.0 

sebagai Object Oriented Programming (OOP) karena dapat mendukung 

penggunaan program client / server.

2.3.8.2.1 Utilitas Visual Basic 6.0

Ramadhan (2004) menjelaskan bahwa ada beberapa utilitas Visual Basic

6.0, antara lain:

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

program aplikasi yang sedang dibuat.

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

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

lain-lain.

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

untuk melakukan suatu perintah khusus secara cepat.

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

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



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

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

pembuatan aplikasi.

f. Properties Window, yaitu jendela untuk menampilkan dan mengubah 

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

yaitu alphabetic (urut berdasarkan abjad) dan categorized (urut 

berdasarkan kelompok).

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

dalam proses pembuatan aplikasi.

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

mengetikkan kode program. Setiap form dalam visual basic memiliki satu 

buah code window sendiri.

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

terhadap layar monitor.

2.3.8.2.2 Kontrol Grafik Visual Basic 6.0

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

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

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

(9) Picture Box.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat terapan dan 

deskriptif. Sekaran (2006) mendefinisikan bahwa penelitian terapan adalah 

penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah spesifik yang sedang 

dialami dalam perusahaan. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan 

saat ini dan mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis dari data (Jogiyanto : 

2004).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Yasmin yang terletak di kota 

Banyuwangi. Rumah sakit ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena mereka 

tidak hanya melakukan usaha pelayanan kesehatan tetapi juga memberikan 

pelayanan penunjang seperti kafe, jasa laundry, dan apotek. Selain itu rumah sakit 

ini juga dipilih karena manajemen rumah sakit berkeinginan untuk menggunakan 

sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang dapat menjalankan operasi 

client-server yang terintegrasi dalam operasional bisnis  mereka.



3.3 Fokus Penelitian

Manajemen Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi menyatakan bahwa seluruh 

fungsi didalam rumah sakit ini dijalankan secara Semi-Computerized, karena sudah 

ada beberapa fungsi yang terkomputerisasi namun belum dapat menjalankan 

operasi client-server yang terintegrasi. Karena permasalahan tersebut, fokus 

penelitian ini ditujukan kepada pengembangan dan pengelolaan database

(Database Management System / DBMS) yang dilakukan Rumah Sakit Yasmin 

Banyuwangi untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan manajemen 

dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini dibatasi pada siklus penghasilan yang 

dilakukan di kafe sebagai salah satu pelayanan penunjang Rumah Sakit Yasmin 

Banyuwangi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 

dan informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan (Sekaran : 2006). Keuntungan menggunakan 

sumber data primer ini adalah data dan informasi yang didapatkan lebih valid dan 

lebih lengkap. Data primer ini meliputi :

1. Struktur Organisasi,

2. Prosedur di dalam siklus penjualan kafe,

3. Kebijakan manajemen yang terkait siklus penjualan kafe,

4. Kebijakan akuntansi yang terkait siklus penjualan kafe,

5. Dokumen-dokumen di dalam siklus penjualan kafe,



6. Laporan-laporan di dalam siklus penjualan kafe.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

Jogiyanto (2006) mendefinisikan wawancara sebagai komunikasi dua arah 

untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dapat berupa 

wawancara personal (personal interview), wawancara intersep (intercept 

interview) dan wawancara telepon (telephone interview).

2. Observasi (observation)

Jogiyanto (2006) mendefinisikan observasi sebagai teknik atau pendekatan 

untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek 

datanya. Pendekatan observasi dapat diklasifikasikan ke dalam observasi 

perilaku (behavioral observation) dan observasi nonperilaku (non 

behavioral observation).

3. Dokumentasi / Pengumpulan Data Arsip

Pengumpulan data arsip atau dokumentasi dilakukan dengan cara 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari objek penelitian, 

baik yang berupa data primer maupun data sekunder.



3.6 Metode Analisis Data

Metode dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

sesuai dengan langkah-langkah analisis dan desain sistem yang dijelaskan oleh 

Shelly (1991), Baridwan (1991), dan Gelinas (2002) yang dijelaskan berikut ini:

1. Preliminary Investigation (Pemeriksaan Pendahuluan)

Pemeriksaan pendahuluan untuk memahami sistem yang ada yang 

berhubungan dengan siklus penghasilan kafe dengan cara mengumpulkan 

informasi (struktur organisasi, prosedur operasional, kebijakan akuntansi, 

dan kebijakan manajemen).

2. System Analysis (Analisis Sistem)

Menganalisis sistem yang ada untuk mengetahui kebaikan dan kelemahan 

sistem yang berlaku dan mengevaluasi kemungkinan adanya moral hazard

dan redudansi penggunaan dokumen. Tahap analisis sistem ini berguna 

untuk mendefinisikan kebutuhan sistem baru dengan memperhatikan 

kebutuhan keluaran, masukan, simpanan, dan pengolahan data.

3. System Design (Desain Sistem)

Merancang suatu rekomendasi desain sistem yang telah 

mempertimbangkan solusi terhadap pemecahan permasalahan yang timbul 

dan juga harapan-harapan manajemen. Tahap desain sistem ini dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu :

a. Desain sistem dan prosedur manual

- Membuat prosedur manual beserta dengan kebijakan manajemen,

- Membuat flowchart (diagram alir).



b. Desain database

- Membuat data flow diagram (DFD),

- Membuat entity relationship diagram (ERD),

- Membuat database relational.

4. System Development (Pengembangan Sistem)

Merancang pengembangan desain sistem manual menjadi software

akuntansi. Tahap ini akan dibahas pada sub bab berikutnya.

3.7 Perancangan Sistem Informasi Berbasis Komputer

Desain sistem yang direkomendasikan kepada manajemen Rumah Sakit 

Yasmin Banyuwangi kemudian didesainkan software akuntansi yang menunjang 

sistem penghasilan kafe. Software ini dibuatkan dengan menggunakan dua 

software database management systems yaitu Microsoft SQL Server 2000 sebagai 

mesin pengelola database, dan Visual Basic 6.0 sebagai tampilan muka (interface). 

Pemilihan kedua software tersebut bertujuan untuk mendapatkan perpaduan 

software pendukung sistem yang baik dan handal. Pemilihan Microsoft SQL 

Server 2000 sebagai mesin pengelola database disebabkan karena aplikasi ini 

sangat handal didalam pengelolaan database. Sedangkan Visual Basic 6.0 

digunakan sebagai tampilan muka (interface) karena aplikasi ini memiliki tampilan 

yang user-friendly. 

Pada tahapan akhir ini, peneliti melakukan perancangan sebuah desain 

sistem aplikasi yang merupakan hasil rekomendasi dan solusi terhadap pemecahan 

permasalahan yang timbul. Adapun pendekatan yang dilakukan di dalam 



melakukan perancangan desain sistem tersebut adalah dengan pendekatan top 

down approach, yaitu pendekatan perancangan yang melakukan identifikasi 

informasi yang diperlukan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan alat-alat 

yang diperlukan untuk menghasilkan informasi tersebut. Adapun, tahapan-tahapan 

di dalam melakukan dan pendesainan sebuah sistem aplikasi antara lain :

a. Didasarkan pada informasi yang telah di dapat pada tahapan sebelumnya. 

Maka, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah melakukan 

pertimbangkan batasan penyimpanan data. Hal ini dilakukan untuk dapat 

memfokuskan pendesainan penyimpanan data sesuai dengan yang 

diinginkan. Apabila batasan tidak diberikan, maka sistem bisa saja tidak 

akan selesai dikerjakan dikarenakan ketidakfokusan di dalam pengerjaan.

b. Lakukan pendesainan database yang akan mengelompokkan data-data 

yang diperlukan ke dalam kelompok-kelompok tabel dan 

dihubungkan/direlasikan antar kelompok tabel yang berhubungan dengan 

menggunakan MS SQL Server 2000. Perelasian antar kelompok tabel 

tersebut dilakukan dengan logika penyimpanan data berelasi (relational 

database). Di dalam pendesainan database tersebut biasanya terdiri dari 

tabel-tabel master dan tabel-tabel transaksi.

c. Lakukan perancangan bentuk tampilan aplikasi dan batasan atas proses 

aplikasi. Batasan tersebut menggambarkan pada proses mana saja yang 

harus dilakukan secara otomatis, mana saja yang hanya bisa dilakukan 

secara manual / tidak otomatis.



d. Lakukan pendesainan tampilan aplikasi dengan menggunakan program 

aplikasi MS Visual Basic 6.0. Tampilan aplikasi digunakan untuk 

memudahkan bagi pengguna untuk mencatat data sesuai dengan prosedur 

operasionalnya. Di dalam mendesain sebuah tampilan tampilan aplikasi 

perlu memperhatikan siapa pengguna (user) yang menggunakan, 

bagaimana proses yang paling mudah dan tidak membingungkan serta 

desain yang informatif (misalnya saja dilengkapi dengan pengingat yang 

menghasilkan informasi yang penting). Pendesainan yang dilakukan juga 

memperhatikan pembentukan pengendalian internal seperti yang telah 

dijelaskan oleh Wilkinson (2000) tentang pengendalian umum dan 

khususnya tentang pengendalian aplikasi, baik ketika input, proses, 

maupun output.

e. Lakukan pendesainan menu untuk dijadikan dasar tampilan awal. 

Tampilan menu harus cukup diperhatikan untuk dapat memudahkan bagi 

pengguna untuk menggunakan sistem aplikasi yang telah dirancang.

f. Lakukan proses build atau compile file menjadi file dengan format .exe

agar program aplikasi yang dibuat dapat dijalankan meskipun tanpa 

memiliki program MS Visual Basic 6.0.



BAB IV

PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum RS Yasmin

5.1.1 Sejarah dan Latar Belakang RS Yasmin

Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi adalah sebuah Rumah Sakit swasta 

yang berada dibawah naungan Yayasan Sumber Waras. Rumah Sakit Yasmin 

telah berdiri sejak tahun 1986 yang pada awal pendiriannya bernama Klinik 

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

terus meningkatnya layanan yang dimiliki Rumah Sakit Yasmin, maka pada tahun 

2000 Klinik Yasmin berubah menjadi Rumah Sakit Yasmin yang memiliki 25 

tempat tidur. 

Rumah Sakit Yasmin terletak di pusat Kota Banyuwangi tepatnya di Jl. 

Letkol Istiqlah 80-84 Banyuwangi. Dengan letak di pusat kota, Rumah Sakit 

Yasmin memiliki kemudahan dijangkau oleh masyarakat Banyuwangi baik yang 

memiliki kendaraan pribadi atau yang menggunakan kendaraan umum. Segmen 

pasar Rumah Sakit Yasmin adalah segmen menengah keatas dimana kualitas 

pelayanan lebih diutamakan. 

Visi Rumah Sakit Yasmin yaitu  Menjadi  Rumah Sakit  yang  memiliki  

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

Dalam mewujudkan visinya Rumah Sakit Yasmin memakai motto “KAMI 

LEBIH PEDULI”. Dalam bekerja Rumah Sakit Yasmin membiasakan budaya 

Jujur, ramah, cepat, cakap, tanggap, dan ikhlas.



Dalam melaksanakan misinya Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi 

menyediakan berbagai fasilitas dan layanan yang meliputi:

1. Pelayanan Gawat Darurat 24 jam

Suatu unit yang terdiri dari sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang 

memberikan pelayanan dan pertolongan medis menstabilkan pasien 

darurat, melayani kegawatdaruratan medik baik kasus trauma maupun non 

trauma, termasuk resusitasi secara optimal dan professional, guna 

mencegah kematian dan kecacatan penderita (life saving, limb saving, and

life support)

2. Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan rawat jalan merupakan pemakaian fasilitas rumah sakit oleh 

dokter atau tenaga kesehatan lain untuk mengadakan praktek umum / 

spesialis yang meliputi poliklinik dan praktek dokter umum, dokter gigi 

dan dokter spesialis dan konsultasi gizi. Poliklinik adalah balai 

pengobatan, tempat orang sakit datang berobat (beberapa unit dikenal 

sebagai puskesmas). Pelayanan rawat jalan yang dimiliki Rumah Sakit 

Yasmin antara lain:

a. Poliklinik Umum, Spesialis (Anak, Penyakit Dalam, Bedah), Gigi, 

Pengobatan Alternatif (Akupuntur dan Herbal)

b. Praktek Dokter Umum dan Dokter Gigi

c. Praktek Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Bedah, Kebidanan, dan 

Kandungan, Paru-paru, THT, Mata, Anak

d. Konsultasi Gizi



3. Pelayanan Rawat Inap

Rawat inap (opname) adalah istilah yang berarti proses perawatan pasien, 

di mana pasien diinapkan di rumah sakit yaitu di ruang rawat inap bila 

pasien tersebut memerlukan perawatan di dalam rumah sakit, atau 

menginap di rumah sakit. 

4. Pelayanan ICU

ICU (Intensive Care Unit) adalah tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan dengan peralatan medis yang lengkap 

dan perawatan yang intensif. Intensive Care Unit dilengkapi dengan 

peralatan-peralatan medis seperti oksigen, alat pacu jantung atau alat 

resusitasi yang memberikan perawatan dan pelayanan medis pendukung 

aspek kehidupan dasar pasien (supporting life). 

5. Pelayanan ibu melahirkan dan penyakit kandungan

Pelayanan klinik ibu hamil dan anak sehat (KIA), pelayanan KB, dan 

pelayanan perawatan persalinan (Partus).

6. Pelayanan Laboratorium

Laboratorium klinik atau laboratorium medis ialah laboratorium di mana 

berbagai macam tes dilakukan pada spesimen biologis untuk mendapatkan 

informasi tentang kesehatan pasien. Merupakan unit pelaksana teknis 

fungsional rumah sakit yang melakukan kegiatan pelayanan pemeriksaan 

laboratorium dalam usaha membantu pelayanan medis terutama dalam 

penegakan diagnosis dan pengelolaan pasien.



7. Pelayanan Radiologi

Merupakan unit pelaksana teknis fungsional rumah sakit yang melakukan 

kegiatan pelayanan pemeriksaan radiologi dalam usaha membantu 

pelayanan medis dan pengelolaan pasien. Pelayanan Laboratorium dan 

Radiologi menyelenggarakan pelayanan untuk penderita rawat jalan, unit 

gawat darurat dan unit rawat inap.

Pelayanan radiologi yang disediakan oleh Rumah Sakit Yasmin antara 

lain:

a. USG (Ultrasonografi)

USG Adalah Pemeriksaan dengan mempergunakan gelombang suara 

berfrekuensi tinggi dengan fasilitas Doppler berwarna.

b. CT-Scan (Computed Tomography)

CT-Scan merupakan alat diagnostik radiologi yang menggunakan 

komputer untuk melakukan rekonstruksi data dari daya serap suatu 

jaringan atau organ tubuh tertentu, yang telah ditembus oleh seberkas 

tipis sinar X dan ditangkap oleh detektor.

c. Rontgen dan ECG (Electroniccardiografi)

8. Pelayanan Operasi / Bedah

Unit yang melakukan upaya kesehatan, mengobati penyakit dan cedera 

secara keseluruhan atau sebagian dengan tindakan manual, operatif, dan 

pembedahan.



9. Pelayanan Apotek

Menyalurkan obat-obatan dan alat kesehatan untuk internal rumah sakit 

dan melayani permintaan persediaan obat dan alat kesehatan ke luar rumah 

sakit.

10. Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pelayanan rehabilitasi terpadu yang diberikan kepada pasien dengan tujuan 

meningkatkan kemampuan fungsional yang optimal (tingkat pemulihan 

yang tinggi) baik fisik, psikososial dan vokasional / kekaryaan dengan 

cara:

a. Mencegah terjadinya kelainan tubuh 

b. Mencegah dan mengatasi ketidakmampuan tubuh 

c. Mencegah dan mengatasi ketunaan tubuh

11. Pelayanan Non Medis

Berupa berbagai pelayanan yang tidak secara langsung digunakan dalam 

pemberian pelayanan kesehatan seperti penyewaan mobil ambulance dan 

kafetaria.



5.1.2 Struktur Organisasi RS Yasmin

Struktur organisasi saat peneliti melakukan pengamatan pada RS Yasmin:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi RS Yasmin
5.1.3 Job Description RS Yasmin

Pembagian berbagai tugas, wemenang, tanggung jawab dijelaskan dalam 

deskripsi kerja masing-masing unit dalam struktur organisasi sebagai berikut:

a. Direktur Utama

Tugas dan Wewenang :

 Bertanggung jawab kepada Yayasan.

 Bersama Direktur Umum dan Direktur Medis 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.

b. 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.



c. 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.

d. Komite Medis dan 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.

e. Konsultan

Tugas dan Wewenang :

 Membantu direktur utama berkaitan dengan penerapan segala 

kebijakan perusahaan.

 Memantau adanya penyimpangan atas kebijakan perusahaan.



f. Manajer Departemen Medis dan Keperawatan

Tugas dan Wewenang :

 Bertanggung jawab kepada Direktur Medis.

 Bertanggung jawab atas kegiatan operasional departemen medis dan 

keperawatan.

 Mengevaluasi kinerja operasional departemen medis dan keperawatan.

 Menyusun perencanaan operasional departemen medis dan 

keperawatan.

g. Unit Medis

Tugas dan Wewenang :

 Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Medis dan 

Keperawatan.

 Memberikan pelayanan medis  terhadap pasien.

 Input jenis tindakan pelayanan perawatan pasien.

 Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

h. Unit Rawat Jalan dan Rekam Medis

Tugas dan Wewenang :

 Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Medis dan 

Keperawatan.

 Memberikan pelayanan medis  terhadap pasien.

 Input informasi pelayanan medis untuk pasien.

 Membuat laporan rekam medis pasien.

 Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.



i. Unit UGD, Kamar Operasi, dan Ambulance

Tugas dan Wewenang :

 Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Medis dan 

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.

j. Unit Rawat Inap, Perinatal, dan Kamar Bersalin

Tugas dan Wewenang :

 Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Medis dan 

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.

k. Manajer Departemen Penunjang Medis

Tugas dan Wewenang :

 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.

l. 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.

m. 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 pemeriksaannya.

 Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

n. Unit Gizi dan Nutrisi

Tugas dan Wewenang :

 Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Penunjang Medis.

 Memberikan pelayanan pemeriksaan gizi dan nutrisi kepada pasien 

rawat inap dan rawat jalan medis.



 Input informasi pelayanan pemeriksaan medis untuk pasien disertakan 

hasil pemeriksaannya.

 Bertanggung jawab terhadap bagian analisis gizi berkaitan dengan 

pemenuhan gizi untuk pasien.

 Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

o. 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.



p. 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 

apotek.

 Bertanggung jawab atas mutasi persediaan barang yang ada di apotek.

 Mengawasi persediaan tidak sampai expired date.

 Meminta adanya pembelian persediaan.

 Melaporkan jumlah penjualan tiap pergantian shift 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.



q. 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.

r. Manajer Departemen Keuangan, Administrasi, dan Akuntansi

Tugas dan Wewenang :

 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.



s. Unit Pajak dan Akuntan

Tugas dan Wewenang :

 Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Keuangan, 

Administrasi, dan 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.



t. Unit Administrasi, Umum, dan Keuangan

Tugas dan Wewenang :

 Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Keuangan, 

Administrasi, dan 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.

u. Unit Sistem Informasi Akuntansi

Tugas dan Wewenang :

 Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Keuangan, 

Administrasi, dan Akuntansi.

 Bertanggung atas terselenggaranya pelaksanaan komputerisasi sistem 

akuntansi.

 Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

v. Manajer Departemen Marketing, Hospitaltainment, dan Edukasi

Tugas dan Wewenang :

 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.

w. Unit Pemasaran,  Customer Service, Front Office, dan Office Boy

Tugas dan Wewenang :

 Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Marketing, 

Hospitaltainment, dan 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.

 Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

x. Unit Humas dan Legal

Tugas dan Wewenang :

 Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Marketing, 

Hospitaltainment, dan Edukasi.

 Bertanggungjawab atas layanan Humas dan Hukum Rumah Sakit.

 Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.



y. Unit Edukasi dan Teknologi Informasi

Tugas dan Wewenang :

 Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Marketing, 

Hospitaltainment, dan Edukasi.

 Bertanggungjawab atas layanan Edukasi Rumah Sakit.

 Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

z. Unit Kafe, Taman, dan Hiburan

Tugas dan Wewenang :

 Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Marketing, 

Hospitaltainment, dan Edukasi.

 Bertanggungjawab atas layanan Kafe, Taman dan Hiburan.

 Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

aa. Manajer Departemen Human Capital

Tugas dan Wewenang :

 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.

bb. 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.

cc. Unit Rumah Tangga dan 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 dan membuat laporan 

penerimaan dan pengeluaran barang.

 Bertanggung jawab pemeliharaan lingkungan Rumah Sakit Yasmin.

 Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.

dd. Unit Cleaning Service, Parkir, dan Satpam

Tugas dan Wewenang :

 Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Human Capital.

 Bertanggungjawab atas layanan Cleaning Service, parkir dan satpam 

Rumah Sakit.

 Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada unitnya.



5.1.4 Gambaran Operasional Siklus Penghasilan Kafe

5.1.4.1 Penjualan Kafe untuk Umum

5.1.4.1.1 Naratif Prosedur Penjualan Kafe untuk Umum

Berikut ini naratif prosedur penjualan kafe untuk umum berdasarkan hasil 

pengamatan :

1. Pembeli menempati tempat yang diinginkan.

2. Waiter menuju ke Pembeli sambil membawa dan menyerahkan Daftar 

Menu dan Kertas Pesanan.

3. Pembeli memilih menu berdasarkan Daftar Menu.

4. Waiter menulis pesanan Pembeli pada Kertas Pesanan lalu 

menyerahkan Kertas Pesanan ke Koki.

5. Koki mengerjakan pesanan sesuai Kertas Pesanan dan jika telah 

selesai maka pesanan ke Waiter untuk diantarkan ke Pembeli dan 

Kertas Pesanan ke Kasir.

6. Setelah menikmati pesanan maka Pembeli menuju Kasir untuk 

melakukan pembayaran.

7. Berdasarkan Kertas Pesanan, unit Kasir menginput Faktur Penjualan 

lalu menanyakan cara pembayaran yang akan dilakukan Pembeli 

apakah pembayaran berupa uang tunai dan atau voucher.

8. Setelah menerima pembayaran berupa uang tunai dan atau voucher 

maka kasir akan:

- Memeriksa voucher apakah sudah kadaluwarsa atau belum dan 

memeriksa keaslian dari uang pembayaran,



- Menginput dan mencetak Faktur Penjualan (rangkap 3) kemudian 

memberikan Faktur Penjualan (lembar 1) ke pembeli,

- Mengarsip Faktur Penjualan (lembar 2 dan 3).

9. Setelah akhir shift maka Kasir mencetak dan menyerahkan Laporan 

Penjualan dan Bukti Setor kasir, menyerahkan pendapatan, dan Faktur 

Penjualan (lembar 2 dan 3) ke Administrasi, Umum, dan Keuangan.

10. Administrasi, Umum, dan Keuangan mencocokkan semua bukti 

transaksi, pembayaran, dan Laporan Penjualan.

11. Setelah cocok maka Administrasi, Umum, dan Keuangan menyimpan 

pendapatan, menandatangani Bukti Setor Kasir lalu menyerahkan 

Bukti Setor Kasir dan Faktur penjualan (lembar 3) ke Kasir untuk di 

arsip, kemudian menyerahkan Faktur penjualan (lembar 2), Laporan 

Penjualan, dan voucher ke Pajak dan Akutansi.

12. Pajak dan Akuntansi mencocokkan Faktur penjualan (lembar 2), 

Laporan Penjualan, dan voucher, setelah cocok maka Faktur penjualan 

(lembar 2), Laporan Penjualan, dan voucher di arsip kemudian 

dilakukan penjurnalan.

5.1.4.1.2 Flowchart Prosedur Penjualan Kafe untuk Umum

Flowchart prosedur penjualan kafe untuk umum berdasarkan hasil 

pengamatan digambarkan pada lampiran 1.



5.1.4.2 Penjualan Kafe untuk Karyawan

5.1.4.2.1 Naratif Prosedur Penjualan Kafe untuk Karyawan

Berikut ini naratif prosedur penjualan kafe untuk karyawan berdasarkan 

hasil pengamatan :

1. Karyawan langsung memesan ke Kasir.

2. Kasir menerima pesanan dan mencatat pesanan pada Kertas Pesanan 

lalu menyerahkannya pada Koki.

3. Koki mengerjakan pesanan sesuai Kertas Pesanan dan jika telah 

selesai maka pesanan ke Waiter untuk diantarkan ke Karyawan dan 

Kertas Pesanan ke Kasir.

4. Setelah menikmati pesanan maka Karyawan menuju Kasir untuk 

melakukan pembayaran.

5. Berdasarkan Kertas Pesanan, unit Kasir menginput Faktur Penjualan 

lalu menanyakan cara pembayaran yang akan dilakukan Karyawan 

apakah pembayaran dijadikan satu dengan seluruh tagihan Karyawan 

atau di bayar langsung.berupa uang tunai dan atau voucher.

a. Jika pembayaran dijadikan satu dengan seluruh tagihan

Karyawan:

- Menginput dan mencetak Faktur Penjualan (rangkap 3),

- Meminta karyawan menandatangani Faktur Penjualan 

(rangkap 3),

- Mengarsip Faktur Penjualan (rangkap 3).

b. Jika pembayaran berupa uang tunai dan atau voucher:



- Memeriksa voucher apakah sudah kadaluwarsa atau belum 

dan memeriksa keaslian dari uang pembayaran,

- Menginput dan mencetak Faktur Penjualan (rangkap 3) 

kemudian memberikan Faktur Penjualan (lembar 1) ke 

Karyawan,

- Mengarsip Faktur Penjualan (lembar 2 dan 3).

6. Setelah akhir shift maka Kasir mencetak dan menyerahkan Laporan 

Penjualan dan Bukti Setor kasir, menyerahkan pendapatan, dan Faktur 

Penjualan ke Administrasi, Umum, dan Keuangan.

7. Administrasi, Umum, dan Keuangan mencocokkan semua bukti 

transaksi, pembayaran, dan Laporan Penjualan.

8. Setelah cocok maka Administrasi, Umum, dan Keuangan menyimpan 

Faktur penjualan (lembar 1) dan pendapatan, menandatangani Bukti 

Setor Kasir lalu menyerahkan Bukti Setor Kasir dan Faktur penjualan 

(lembar 3) ke Kasir untuk di arsip, kemudian menyerahkan Faktur 

penjualan  (lembar 2), Laporan Penjualan, dan voucher ke Pajak dan 

Akutansi.

9. Pajak dan Akuntansi mencocokkan Faktur penjualan (lembar 2), 

Laporan Penjualan, dan voucher, setelah cocok maka Faktur penjualan 

(lembar 2), Laporan Penjualan, dan voucher di arsip kemudian 

dilakukan penjurnalan.



5.1.4.2.2 Flowchart Prosedur Penjualan Kafe untuk Karyawan 

Flowchart prosedur penjualan kafe untuk karyawan berdasarkan hasil 

pengamatan digambarkan pada lampiran 2.

5.1.4.3 Penjualan Kafe untuk Pasien dan atau Keluarga Pasien

5.1.4.3.1 Naratif Prosedur Penjualan Kafe untuk Pasien dan atau Keluarga 

Pasien

Berikut ini naratif prosedur penjualan kafe untuk pasien dan atau keluarga 

pasien berdasarkan hasil pengamatan :

1. Pasien dan atau Keluarga Pasien memesan ke Perawat atau ke Kasir 

Kafe.

2. Perawat yang menerima pesanan dari pasien dan atau keluarga pasien 

lalu menyampaikan ke Kasir Kafe.

3. Kasir mencatat pesanan pada Kertas Pesanan lalu menyerahkannya ke 

Koki.

4. Koki mengerjakan pesanan sesuai Kertas Pesanan dan jika telah 

selesai maka pesanan dan Kertas Pesanan ke Kasir.

5. Berdasarkan Kertas Pesanan maka Kasir mencetak Faktur Penjualan 

(rangkap 3) lalu menyerahkan pesanan dan Faktur Penjualan (rangkap 

3) ke Waiter untuk diantarkan ke Pasien dan atau Keluarga Pasien.

6. Setelah menerima pesanan maka Pasien dan atau Keluarga Pasien 

melakukan pembayaran berupa uang tunai dan atau voucher sebesar 

nilai yang tertera pada Faktur Penjualan.



7. Setelah menerima pembayaran maka Waiter menyerahkan Faktur 

Penjualan (lembar 1) ke Pasien dan atau Keluarga Pasien dan Faktur 

Penjualan (lembar 2 dan 3) ke kasir.

8. Kasir mencocokkan jumlah pembayaran dengan Faktur Penjualan 

(lembar 2 dan 3) dan setelah cocok maka menyimpan pembayaran dan 

Faktur Penjualan (lembar 2 dan 3).

9. Setelah akhir shift maka Kasir mencetak dan menyerahkan Laporan 

Penjualan dan Bukti Setor kasir, menyerahkan pendapatan, dan Faktur 

Penjualan (lembar 2 dan 3) ke Administrasi, Umum, dan Keuangan.

10. Administrasi, Umum, dan Keuangan mencocokkan semua bukti 

transaksi, pembayaran, dan Laporan Penjualan.

12. Setelah cocok maka Administrasi, Umum, dan Keuangan menyimpan 

pendapatan, menandatangani Bukti Setor Kasir lalu menyerahkan 

Bukti Setor Kasir dan Faktur penjualan (lembar 3) ke Kasir untuk di 

arsip, kemudian menyerahkan Faktur penjualan (lembar 2), Laporan 

Penjualan, dan voucher ke Pajak dan Akutansi.

13. Pajak dan Akuntansi mencocokkan Faktur penjualan (lembar 2), 

Laporan Penjualan, dan voucher, setelah cocok maka Faktur penjualan 

(lembar 2), Laporan Penjualan, dan voucher di arsip kemudian 

dilakukan penjurnalan.



5.1.4.3.2 Flowchart Prosedur Penjualan Kafe untuk Pasien dan atau 

Keluarga Pasien

Flowchart prosedur penjualan kafe untuk pasien dan atau keluarga pasien 

berdasarkan hasil pengamatan digambarkan pada lampiran 3.

5.1.4.4 Penjualan Kafe untuk Pesanan

5.1.4.4.1 Naratif Prosedur Penjualan Kafe untuk Pesanan

Berikut ini naratif prosedur penjualan kafe untuk pesanan berdasarkan 

hasil pengamatan :

1. Pembeli memesan ke Mareting atau ke Kasir Kafe.

2. Marketing yang menerima pesanan dari pembeli lalu menyampaikan 

ke Kasir Kafe.

3. Kasir mencatat pesanan pada Kertas Pesanan lalu menyerahkannya ke 

Koki.

4. Koki mengerjakan pesanan sesuai Kertas Pesanan dan jika telah 

selesai maka pesanan ke Waiter untuk diantarkan ke Pembeli dan 

Kertas Pesanan ke Kasir.

5. Setelah menerima pesanannya maka Pembeli menuju Kasir untuk 

melakukan pembayaran.

6. Berdasarkan Kertas Pesanan, unit Kasir menginput Faktur Penjualan 

lalu meminta pembayaran yang akan dilakukan Pembeli berupa uang 

tunai.

7. Setelah menerima pembayaran berupa uang tunai maka kasir akan:

- Memeriksa keaslian dari uang pembayaran,



- Menginput dan mencetak Faktur Penjualan (rangkap 3) kemudian 

memberikan Faktur Penjualan (lembar 1) ke pembeli,

- Mengarsip Faktur Penjualan (lembar 2 dan 3).

8. Setelah akhir shift maka Kasir mencetak dan menyerahkan Laporan 

Penjualan dan Bukti Setor kasir, menyerahkan pendapatan, dan Faktur 

Penjualan (lembar 2 dan 3) ke Administrasi, Umum, dan Keuangan.

9. Administrasi, Umum, dan Keuangan mencocokkan semua bukti 

transaksi, pembayaran, dan Laporan Penjualan.

10. Setelah cocok maka Administrasi, Umum, dan Keuangan menyimpan 

pendapatan, menandatangani Bukti Setor Kasir lalu menyerahkan 

Bukti Setor Kasir dan Faktur penjualan (lembar 3) ke Kasir untuk di 

arsip, kemudian menyerahkan Faktur penjualan (lembar 2), Laporan 

Penjualan, dan voucher ke Pajak dan Akutansi.

11. Pajak dan Akuntansi mencocokkan Faktur penjualan (lembar 2), 

Laporan Penjualan, dan voucher, setelah cocok maka Faktur penjualan 

(lembar 2), Laporan Penjualan, dan voucher di arsip kemudian 

dilakukan penjurnalan.

5.1.4.4.2 Flowchart Prosedur Penjualan Kafe untuk Pesanan

Flowchart prosedur penjualan kafe untuk pesanan berdasarkan hasil 

pengamatan digambarkan pada lampiran 4.



5.1.4.5 Penjualan Kafe untuk Tamu Manajemen

5.1.4.5.1 Naratif Prosedur Penjualan Kafe untuk Tamu Manajemen

Berikut ini naratif prosedur penjualan kafe untuk tamu manajemen 

berdasarkan hasil pengamatan 

1. Tamu dan Manajemen menempati tempat yang diinginkan.

2. Waiter menuju ke Tamu dan Manajemen sambil membawa dan 

menyerahkan Daftar Menu dan Kertas Pesanan.

3. Tamu dan Manajemen memilih menu berdasarkan Daftar Menu.

4. Waiter menulis pesanan Pelanggan pada Kertas Pesanan lalu 

menyerahkan Kertas Pesanan ke Koki.

5. Koki mengerjakan pesanan sesuai Kertas Pesanan dan jika telah 

selesai maka pesanan ke Waiter untuk diantarkan ke Tamu dan 

Manajemen dan Kertas Pesanan ke Kasir.

6. Setelah menikmati pesanan maka Manajemen menuju Kasir.

7. Kasir mencetak Faktur Penjualan (rangkap 2) lalu meminta 

manajemen untuk menandatangani Faktur Penjualan (rangkap 2) 

tersebut.

8. Setelah akhir shift maka Kasir mencetak dan menyerahkan Laporan 

Penjualan dan Bukti Setor kasir, menyerahkan pendapatan, dan Faktur 

Penjualan (rangkap 2) ke Administrasi, Umum, dan Keuangan.

9. Administrasi, Umum, dan Keuangan mencocokkan semua bukti 

transaksi, pembayaran, dan Laporan Penjualan.



10. Setelah cocok maka Administrasi, Umum, dan Keuangan menyimpan 

pendapatan, menandatangani Bukti Setor Kasir lalu menyerahkan 

Bukti Setor Kasir dan Faktur penjualan (lembar 1) ke Kasir untuk di 

arsip, kemudian menyerahkan Faktur penjualan (lembar 2) dan 

Laporan Penjualan ke Pajak dan Akutansi.

11. Pajak dan Akuntansi mencocokkan Faktur penjualan (lembar 2), 

Laporan Penjualan, dan voucher, setelah cocok maka Faktur penjualan 

(lembar 2) dan Laporan Penjualan di arsip kemudian dilakukan 

penjurnalan.

5.1.4.5.2 Flowchart Prosedur Penjualan Kafe untuk Tamu Rumah Sakit 

Yasmin

Flowchart prosedur penjualan kafe untuk tamu rumah sakit berdasarkan 

hasil pengamatan digambarkan pada lampiran 5.

5.1.4.6 Formulir yang Digunakan dan Informasi yang Dihasilkan dalam 

Operasional Siklus Penghasilan Kafe

Didalam operasional siklus penghasilan kafe Rumah Sakit Yasmin 

Banyuwangi terdapat beberapa formulir yang digunakan (input) dan informasi 

yang dihasilkan (output). Formulir yang digunakan dalam operasional siklus 

penghasilan kafe antara lain :

a. Kertas Pesanan

Kertas Pesanan digunakan untuk menulis pesanan yang kemudian 

digunakan sebagai acuan dalam mencetak Faktur Penjualan.



b. Faktur Penjualan

Faktur Penjualan digunakan sebagai bukti transaksi penjualan kafe RS 

Yasmin yang di cetak oleh kasir dan bukti tersebut di simpan oleh 

pembeli, kasir, dan akuntansi.

c. Laporan Penjualan

Laporan penjualan digunakan sebagai bukti total faktur penjualan kafe RS 

Yasmin yang di cetak pada akhir shift kasir dan laporan penjualan tersebut 

di simpan oleh kasir dan akuntansi.

d. Bukti Setor Kasir

Bukti setor kasir digunakan sebagai bukti bahwa kasir telah menyetorkan 

pendapatan per shift kasir dan disimpan oleh unit kasir.

Dan informasi yang dihasilkan (output) dalam operasional siklus 

penghasilan kafe antara lain :

a. Laporan Penjualan per shift.

Laporan Penjualan adalah laporan yang menjelaskan jumlah total 

penjualan selama satu shift.

b. Laporan Penjualan per periode.

Laporan Penjualan adalah laporan yang menjelaskan jumlah total 

penjualan selama periode tertentu.

5.1.4.7 Software yang Digunakan

Kafe 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.

5.2 Evaluasi Terhadap Siklus Penghasilan Kafe

Setelah memperoleh sejarah dan latar belakang, visi dan misi, fasilitas dan 

layanan, struktur organisasi, job description, dan gambaran operasional pada 

siklus penghasilan kafe 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.

5.2.1 Evaluasi Terhadap Struktur Organisasi dan Job Description

Menurut Laudon and Laudon (2000), antara sistem informasi dan 

organisasi saling memiliki pengaruh antara satu dengan yang lain. Karena itu 

diperlukan suatu evaluasi yang rutin terhadap struktur organisasi yang terdapat di 

rumah sakit yasmin. Struktur organisasi yang dimiliki oleh Rumah Sakit Yasmin 

memiliki beberapa kelemahan karena tidak mencerminkan suatu pengendalian 

organisasional yang memadai di dalam sistem informasi mereka. Menurut 

Widjajanto (2001) pengendalian organisasional yang memadai dapat dicapai 

apabila terdapat pemisahan tugas dan wewenang yang tepat serta terdapatnya 

kontrol antar unit yang baik didalam organisasi. Berikut ini beberapa kelemahan 

dalam struktur organisasi dan job description Rumah Sakit Yasmin :



a. Adanya perangkapan posisi dan tanggung jawab pada fungsi yang 

memiliki tugas dan wewenang yang saling mengontrol

Perangkapan posisi dipersilahkan selama tidak meniadakan kontrol yang 

ada antara dua posisi yang memiliki tugas dan wewenang untuk saling 

mengontrol. Pada Rumah Sakit Yasmin dikarenakan terbatasnya sumber 

daya manusia terdapat beberapa posisi yang dirangkap oleh orang yang 

sama. Namun ada perangkapan posisi yang dilakukan di Rumah Sakit 

Yasmin yang meniadakan kontrol yang ada antara dua posisi yang saling 

mengontrol. Perangkapan posisi ini terjadi di unit penting dalam organisasi 

rumah sakit, yaitu di dalam unit koki kafe karena hanya dipegang oleh satu 

orang. Akibatnya wewenang untuk memesan, menerima, menyimpan, 

menggunakan, dan memusnahkan bahan makanan hanya dilakukan oleh 

satu orang saja. Hal ini berbahaya karena dapat menciptakan Moral 

Hazard seperti pemalsuan bukti penerimaan bahan makanan, pencurian 

bahan makanan, dan pemalsuan bukti pemusnahan bahan makanan karena 

karyawan yang bersangkutan memiliki hak untuk menerima hingga 

memusnahkan bahan makanan.

Untuk mengatasi hal ini, sebaiknya sebagian tugas unit koki kafe

diserahkan kepada unit supervisor kafe yang juga memiliki tanggung 

jawab terhadap ketersediaan bahan makanan di kafe rumah sakit. Cara lain 

yang lebih baik adalah menambah sumber daya manusia yang memegang 

tanggung jawab di unit logistik kafe.



Dengan penyerahan tanggung jawab pemesanan bahan makanan ke unit 

supervisor kafe akan tercipta sistem saling kontrol antara unit koki kafe

dan unit supervisor kafe. Apabila saran untuk menambah sumber daya 

manusia pada unit logistik kafe yang ditempuh maka akan tercipta 

pemisahan tanggung jawab yang lebih efektif didalam unit logistik kafe.

b. Adanya ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab dalam praktek 

operasional Rumah Sakit.

Pada Rumah Sakit Yasmin sudah terdapat pemisahan wewenang dan 

tanggung jawab yang baik untuk unit-unit yang ada dalam operasional 

bisnis mereka, namun belum ada pemisahan wewenang dan tanggung 

jawab didalam masing-masing unit tersebut. Hal ini menyebabkan 

kesulitan pelaksanaan operasional karena seluruh tanggung jawab unit di 

tanggung oleh seluruh karyawan unit tersebut, dan dapat menciptakan 

Moral Hazard karena seluruh wewenang didalam unit dapat dilakukan 

oleh satu orang karyawan. Contoh ketidakjelasan wewenang dan tanggung 

jawab tersebut antara lain : supervisor kafe dapat bertugas sebagai kasir 

kafe.

Untuk mengatasi hal tersebut telah dibentuk job desc untuk unit Kafe RS 

Yasmin, yaitu :

1. Supervisor Kafe

 Menambah, menghapus, dan merubah master menu, master meja, 

dan master kategori customer.

 Mengotorisasi pesanan yang dibatalkan.



 Melakukan pengecekan atas pemesanan, penerimaan, 

penyimpanan, penggunaan, dan pemusnahan bahan makanan. 

 Bertanggung jawab kepada Manajer Departemen Marketing, 

Hospitaltainment, dan Edukasi.

 Bertanggungjawab atas layanan Kafe.

 Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada 

unitnya.

2. Kasir Kafe

 Menerima pembayaran dari pembeli.

 Menginput dan mencetak Faktur Penjualan, Faktur Pesanan dan 

Laporan Penjualan.

 Bertanggung jawab terhadap penghasilan yang diperoleh sampai 

penghasilan tersebut diserahkan ke unit Adminstrasi, Umum, dan 

Keuangan.

 Bertanggung jawab kepada Supervisor Kafe.

 Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada 

unitnya.

3. Koki Kafe

 Mengerjakan pesanan berdasarkan Kertas Pesanan.

 Meminta dan melakukan pemesanan, penerimaan, penyimpanan, 

penggunaan, dan pemusnahan bahan makanan atas ijin Supervisor 

Kafe.

 Bertanggung jawab kepada Supervisor Kafe.



 Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada 

unitnya.

4. Waiter

 Melayani pembeli sesuai dengan standar operasional yang telah 

ditetapkan rumah sakit.

 Bertanggung jawab kepada Supervisor Kafe.

 Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventaris pada 

unitnya.

5.2.2 Evaluasi Terhadap Operasional Siklus Penghasilan Kafe

Setelah dilakukan proses analisis dan evaluasi terhadap prosedur yang 

berjalan di Rumah Sakit Yasmin, peneliti menemukan beberapa kelemahan yang 

terdapat pada prosedur penjualan untuk umum, prosedur penjualan untuk 

karyawan Rumah Sakit Yasmin, prosedur penjualan untuk pasien dan atau 

keluarga pasien Rumah Sakit Yasmin, prosedur penjualan untuk pesanan, dan 

prosedur penjualan untuk tamu manajemen Rumah Sakit Yasmin antara lain : 

a. Meskipun masih dalam satu lokasi tapi database kafe belum online 

dengan database rumah sakit

Hal ini menyebabkan harus ada pencatatan secara manual setelah 

menerima laporan pendapatan setiap harinya. Selain itu, manajemen akan 

membutuhkan waktu yang lama untuk melihat laporan karena harus 

menuju ke kafe dahulu sebelum melihat laporan yang dibutuhkan.



b. Kewenangan koki untuk melakukan pemesanan, penerimaan, 

penyimpanan, penggunaan, dan pemusnahan bahan makanan.

Kewenangan yang begitu besar pada aktivitas pemesanan, penerimaan, 

penyimpanan, penggunaan, dan pemusnahan bahan makanan yang 

dilakukan oleh koki karena tidak ada pemisahan tanggung jawab yang 

jelas. Hal ini berbahaya karena dapat menciptakan Moral Hazard seperti 

pemalsuan bukti penerimaan bahan makanan, pencurian bahan makanan, 

dan pemalsuan bukti pemusnahan bahan makanan karena karyawan yang 

bersangkutan memiliki hak untuk menerima hingga memusnahkan bahan 

makanan. 

c. Tidak ada laporan penjualan yang diarsip oleh unit kafe untuk 

laporan yang dihasilkannya.

Pada transaksi penjualan kafe yang dilakukan oleh kasir kafe, hanya 

dicetak laporan penjualan sebanyak satu rangkap. Laporan penjualan 

dicetak oleh unit kasir dan diserahkan kepada unit administrasi, umum, 

dan keuangan yang kemudian akan diserahkan kepada unit pajak dan 

akuntan. Hal ini dapat menimbulkan resiko karena apabila unit pajak dan 

akuntan tidak mencatat transaksi penjualan kafe maka unit kafe serta unit 

administrasi, umum, dan keuangan tidak memiliki arsip untuk transaksi 

yang telah dilakukan.



d. Tidak ada tolak ukur yang jelas dalam menilai insentif dan bonus 

setiap karyawan bagian kafe.

Penilaian intensif dan bonus karyawan kafe yang dilakukan manajemen 

berdasarkan pendapatan kafe setiap periode dimana besar presentasenya 

sesuai kebijakan manajemen yang tidak tetap setiap periodenya. Setelah 

intensif dan bonus diterima bagian kafe maka intensif dan bonus tersebut 

dibagi rata untuk setiap karyawan mulai dari supervisor sampai waiter 

karena dianggap kinerjanya sama.

e. Pembayaran utang karyawan di kafe selama ini masih melalui kafe 

dan bukan melalui unit administrasi, umum, dan keuangan.

Karyawan yang mempunyai utang di kafe akan membayar utangnya juga 

melalui kafe sehingga mengganggu kinerja dari unit kafe karena karyawan 

unit kafe harus mengurus hal tersebut ke administrasi, umum, dan 

keuangan  untuk mengambil Faktur Penjualan (lembar 1) kemudian 

menyerahkan ke karyawan yang bersangkutan. Selain itu, pada akan ada 

selisih pendapatan antara Laporan Penjualan dan Bukti Setor kasir karena 

ada penambahan pendapatan dari pembayaran utang karyawan.

f. Tidak adanya sanksi yang jelas apabila tidak melaksanakan 

kebijakan manajemen.

Kebijakan manajemen yang diterapkan pada siklus penghasilan kafe

seharusnya menyertakan sanksi yang akan diterima oleh karyawan apabila

tidak mematuhinya, karena akan menciptakan rasa takut kepada pegawai 

untuk melakukan moral hazard.



g. Tidak adanya standarisasi penamaan dokumen

Dokumen-dokumen yang digunakan pada siklus penghasilan kafe tidak 

memiliki suatu pembakuan atau standar yang jelas. Contohnya laporan 

Penjualan isinya sama dengan Bukti Setor Kasir yang menjelaskan total 

penjualan per shift dimana perbedaannya jika Faktur Penjualan tercetak 

komputer sedangkan Bukti Setor Kasir ditulis manual.

5.2.3 Evaluasi Terhadap Software yang Digunakan di Dalam Siklus 

Penghasilan Kafe

Software yang digunakan dalam operasional siklus penghasilan kafe pada 

Rumah Sakit Yasmin dibuat khusus untuk operasional rumah sakit. Software ini 

dikembangkan untuk mengatasi permasalahan banyaknya keinginan software

package khusus untuk kafe yang susah didapatkan karena kompleksnya aktivitas 

rumah sakit yang juga mempunyai pelayanan non medis. Software ini membantu 

dan mempermudah kerja dari karyawan rumah sakit, khususnya kafe, dalam 

melaksanakan aktivitas sehari-hari karena mampu menangani dan 

mengotomatisasi beberapa aktivitas rumah sakit. Penggunaan software ini di 

dalam siklus penghasilan terutama dalam proses penginputan transaksi penjualan 

dan transakasi pesanan, mereview aktivitas harian, mencetak bukti transaksi, dan 

juga mencetak laporan yang dibutuhkan manajemen untuk pengambilan 

keputusan. Software yang digunakan oleh Rumah Sakit Banyuwangi sudah 

mampu dijalankan dalam suatu basis jaringan sehingga suatu informasi dapat 

diakses secara bersama-sama oleh beberapa user, tetapi hal itu tidak berlaku pada 

unit kafe karena jaringan yang ada masih belum tersambung dengan kafe sehingga 



manajemen akan sulit untuk mendapat informasi yang dibutuhkan dari bagian 

kafe karena akses hanya dapat dilakukan melalui komputer yang tersedia di kafe.

Banyak permasalahan yang timbul karena penggunaan software yang saat 

ini dipakai oleh rumah sakit. Pertama, ketidakmampuan software ini untuk 

mengolah data-data transaksi di dalam rumah sakit hingga 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. Kedua, tidak adanya 

penjurnalan secara otomatis, mengakibatkan Rumah Sakit Yasmin harus 

melakukan pembuatan jurnal secara manual. Ketiga, akibat kurangnya 

pengetahuan pengembang software mengenai prinsip-prinsip akuntansi, maka 

database yang didesain tidak dapat digunakan dalam penelusuran jejak audit 

(audit trail). Keempat, software ini belum mampu menghasilkan seluruh laporan 

yang berguna untuk pengambilan keputusan manajemen sebagai akibat dari 

struktur database yang kurang baik.

5.3 Desain Sistem dan Prosedur Manual Siklus Penghasilan Kafe

5.3.1 Penjualan Untuk Umum

5.3.1.1 Naratif Prosedur Penjualan Kafe untuk Umum

Berikut ini naratif prosedur penjualan kafe untuk umum berdasarkan 

usulan peneliti:

1. Pembeli menempati tempat yang diinginkan.



2. Unit Waiter menuju ke pembeli dan menyerahkan Daftar Menu ke 

Pembeli.

3. Pembeli memilih dan memesan sesuai dengan menu yang tersedia.

4. Setelah mencatat pesanan pada Kertas Pesanan (rangkap 2) kemudian 

Daftar Menu disimpan lalu Kertas Pesanan (lembar 1) ke unit Koki, 

dan Kertas Pesanan (lembar 2) ke unit Kasir.

5. Unit Koki mengerjakan pesanan sesuai Kertas Pesanan (lembar 1) dan 

jika telah selesai maka pesanan ke unit Waiter untuk diantarkan ke 

pembeli dan Kertas Pesanan (lembar 1) di simpan sampai akhir shift

kemudian seluruh Kertas Pesanan (lembar 1) yang disimpan pada shift

unit Koki tersebut diserahkan ke unit Waiter.

6. Setelah menikmati pesanan maka pembeli menuju unit Kasir untuk 

melakukan pembayaran.

7. Berdasarkan Kertas Pesanan (lembar 2), unit Kasir menginput Faktur 

Penjualan lalu menanyakan cara pembayaran yang akan dilakukan 

pembeli apakah pembayaran dengan debet/credit card atau langsung 

berupa uang tunai dan atau voucher.

a. Jika pembayaran menggunakan debet/credit card:

- Memproses debet/credit card pada mesin yang tersedia,

- Setelah sukses maka Slip Pembayaran (lembar 1) dan 

debet/credit card ke pembeli,

- Menginput dan mencetak Faktur Penjualan (rangkap 2) dan 

memberikannya Faktur Penjualan (lembar 1) ke pembeli,



- Slip Pembayaran (lembar 2), Faktur Penjualan (lembar 2), 

dan Kertas Pesanan (lembar 2) di arsip.

b. Jika pembayaran berupa uang tunai dan atau voucher:

- Memeriksa voucher apakah sudah kadaluwarsa atau belum 

dan memeriksa keaslian dari uang pembayaran,

- Menginput dan mencetak Faktur Penjualan (rangkap 2) dan 

memberikannya Faktur Penjualan (lembar 1) ke pembeli,

- Faktur Penjualan (lembar 2) dan Kertas Pesanan (lembar 2) di 

arsip.

8. Setelah akhir shift maka unit Kasir mencocokkan Kertas Pesanan 

(lembar 2) yang disimpannya dengan Kertas Pesanan (lembar 1) yang 

berasal dari unit Koki.

9. Unit Kasir mencetak, menandatangani, dan menyerahkan Laporan 

Penjualan Kafe (rangkap 3), menyerahkan pendapatan, Faktur 

Penjualan (lembar 2), Kertas Pesanan (rangkap 2), dan Slip 

Pembayaran (lembar 2) ke unit Administrasi, Umum, dan Keuangan.

10. Unit Administrasi, Umum, dan Keuangan mencocokkan semua bukti 

transaksi, pembayaran dan Laporan Penjualan Kafe.

11. Setelah cocok maka unit Administrasi, Umum, dan Keuangan 

menyimpan pendapatan, menandatangani Laporan Penjualan Kafe

(rangkap 2) dan menyerahkan Laporan Penjualan Kafe (lembar 2) ke 

unit kasir, mengarsip Slip Pembayaran (lembar 2), Faktur Penjualan 



(lembar 2), voucher pembayaran, Kertas Pesanan (rangkap 2), dan 

Laporan Penjualan Kafe (lembar 2 dan 3).

12. Akhir shift unit Administrasi, Umum, dan Keuangan menyerahkan 

voucher pembayaran, Slip Pembayaran (lembar 2), Kertas Pesanan 

(lembar  2), Faktur Penjualan (lembar 2), dan Laporan Penjualan  

Kafe (lembar 3) ke unit Pajak dan Akuntansi.

13. Unit Pajak dan Akuntansi mencocokkan semua bukti transaksi yang 

berasal dari unit Administrasi, Umum, dan Keuangan.

14. Setelah cocok maka voucher semua bukti transaksi di arsip kemudian 

dilakukan penjurnalan.

5.3.1.2 Flowchart Prosedur Penjualan Kafe untuk Umum

Flowchart prosedur penjualan kafe untuk umum berdasarkan usulan 

peneliti digambarkan pada lampiran 6.

5.3.2 Penjualan Kafe Untuk Karyawan

5.3.2.1 Naratif Prosedur Penjualan Kafe Untuk Karyawan

Berikut ini naratif prosedur penjualan kafe untuk karyawan berdasarkan 

usulan peneliti :

1. Karyawan memesan ke unit Kasir.

2. Unit Kasir menulis pesanan karyawan pada Kertas Pesanan (rangkap 

2) dan menyerahkan Kertas Pesanan (lembar 1) ke koki dan Kertas 

Pesanan (lembar 2) diarsip.

3. Unit Koki mengerjakan pesanan sesuai Kertas Pesanan (lembar 1) dan 

jika telah selesai maka pesanan ke unit Waiter untuk diantarkan ke 



karyawan dan Kertas Pesanan (lembar 1) di simpan sampai akhir shift

kemudian seluruh Kertas Pesanan (lembar 1) yang disimpan pada shift

unit Koki tersebut diserahkan ke unit Waiter.

4. Karyawan menikmati pesanan lalu menuju unit Kasir untuk 

melakukan pembayaran.

5. Berdasarkan Kertas Pesanan (lembar 2), unit Kasir menginput Faktur 

Penjualan lalu menanyakan cara pembayaran yang akan dilakukan 

karyawan apakah pembayaran dijadikan satu dengan seluruh tagihan 

karyawan atau di bayar langsung.

a. Jika karyawan memberitahu pembayaran dijadikan satu dengan 

seluruh tagihan karyawan:

- Menginput dan mencetak Faktur Penjualan (rangkap 2),

- Meminta karyawan menandatangani Faktur Penjualan 

(rangkap 2),

- Mengarsip Faktur Penjualan (rangkap 2) dan Kertas Pesanan 

(lembar 2).

b. Jika pembayaran menggunakan debet/credit card:

- Memproses debet/credit card pada mesin yang tersedia,

- Setelah sukses maka Slip Pembayaran (lembar 1) dan 

debet/credit card dikembalikan ke karyawan,

- Menginput dan mencetak Faktur Penjualan (rangkap 2) dan 

memberikannya Faktur Penjualan (lembar 1) ke karyawan,



- Slip Pembayaran (lembar 2), Faktur Penjualan (lembar 2), 

dan Kertas Pesanan (lembar 2) di arsip.

c. Jika pembayaran berupa uang tunai dan atau voucher:

- Memeriksa voucher apakah sudah kadaluwarsa atau belum 

dan memeriksa keaslian dari uang pembayaran,

- Menginput dan mencetak Faktur Penjualan ( rangka 2) dan 

memberikannya Faktur Penjualan (lembar 1) ke karyawan,

- Faktur Penjualan (lembar 2) dan Kertas Pesanan (lembar 2) di 

arsip.

6. Setelah akhir shift maka unit Kasir mencocokkan Kertas Pesanan 

(lembar 2) yang disimpannya dengan Kertas Pesanan (lembar 1) yang 

berasal dari unit Koki.

7. Unit Kasir mencetak, menandatangani, dan menyerahkan Laporan 

Penjualan  Kafe (rangkap 3), menyerahkan pendapatan, Faktur 

Penjualan, Kertas Pesanan (rangkap 2), dan Slip Pembayaran (lembar 

2) ke unit Administrasi, Umum, dan Keuangan.

8. Unit Administrasi, Umum, dan Keuangan mencocokkan semua bukti 

transaksi, pembayaran dan Laporan Penjualan  Kafe.

9. Setelah cocok maka unit Administrasi, Umum, dan Keuangan 

menyimpan pendapatan, menandatangani Laporan Penjualan  Kafe

(rangkap 3) dan menyerahkan Laporan Penjualan  Kafe (lembar 1) ke 

unit kasir, mengarsip Slip Pembayaran (lembar 2), Faktur Penjualan 



(lembar 2), voucher pembayaran, Kertas Pesanan (rangkap 2), dan 

Laporan Penjualan  Kafe (lembar 2 dan 3).

10. Akhir shift unit Administrasi, Umum, dan Keuangan menyerahkan 

voucher pembayaran, Slip Pembayaran (lembar 2), Faktur Penjualan 

(lembar 2), Kertas Pesanan (lembar 2), dan Laporan Penjualan  Kafe

(lembar 3) ke unit Pajak dan Akuntansi.

11. Unit Pajak dan Akuntansi mencocokkan semua bukti transaksi yang 

berasal dari unit Administrasi, Umum, dan Keuangan.

12. Setelah cocok maka voucher semua bukti transaksi di arsip kemudian 

dilakukan penjurnalan.

5.3.2.2 Flowchart Prosedur Penjualan Kafe Untuk Karyawan

Flowchart prosedur penjualan kafe untuk karyawan berdasarkan usulan 

peneliti digambarkan pada lampiran 7.

5.3.3 Penjualan Kafe Untuk Pasien Dan Atau Keluarga Pasien

5.3.3.1 Naratif Prosedur Penjualan Kafe Untuk Pasien Dan Atau Keluarga 

Pasien

Berikut ini naratif prosedur penjualan kafe untuk pasien dan atau keluarga 

pasien berdasarkan usulan peneliti :

1. Pasien atau keluarga pasien memesan ke unit Perawat atau ke unit 

Kasir  Kafe.

2. Saat menerima pesanan maka unit Perawat menyampaikan pesanan ke 

unit Kasir  Kafe.



3. Unit Kasir mencatat pesanan pada Kertas Pesanan (rangkap 2) 

kemudian menyerahkan Kertas Pesanan (lembar 1) ke unit Koki dan 

mengarsip Kertas Pesanan (lembar 2).

4. Unit Koki mengerjakan pesanan sesuai Kertas Pesanan (lembar 1) dan 

jika telah selesai maka pesanan dan Kertas Pesanan (lembar 1) ke unit 

Waiter untuk diantarkan ke pasien dan atau keluarga pasien.

5. Setelah pesanan datang maka pasien atau keluarga pasien 

menandatangani Kertas Pesanan (lembar 1) lalu menyerahkan Kertas 

Pesanan (lembar 1) dan melakukan pembayaran ke unit Waiter.

6. Unit Waiter meminta dan menanyakan cara pembayaran yang akan 

dilakukan pasien dan atau keluarga pasien dan membawa hasil 

pembayaran ke kasir dan Kertas Pesanan (lembar 1) ke unit Koki dan 

di simpan unit Koki simpan sampai akhir shift kemudian seluruh 

Kertas Pesanan (lembar 1) yang disimpan pada shift unit Koki tersebut 

diserahkan ke unit Waiter.

7. Berdasarkan Kertas Pesanan (lembar 2), unit Kasir menginput Faktur 

Penjualan lalu melihat pembayaran yang dibawa oleh unit Waiter  

apakah pembayaran dengan debet/credit card atau langsung berupa 

uang tunai dan atau voucher.

a. Jika pembayaran menggunakan debet/credit card:

- Memproses debet/credit card pada mesin yang tersedia,

- Setelah sukses maka Slip Pembayaran (lembar 1) dan 

debet/credit card dikembalikan ke pembeli,



- Menginput dan mencetak Faktur Penjualan (rangkap 2) dan 

memberikannya Faktur Penjualan (lembar 1) ke unit Waiter 

untuk diserahkan ke pasien dan atau keluarga pasien,

- Slip Pembayaran (lembar 2), Faktur Penjualan (lembar 2), 

dan Kertas Pesanan (lembar 2) di arsip.

b. Jika pembayaran berupa uang tunai dan atau voucher:

- Memeriksa voucher apakah sudah kadaluwarsa atau belum 

dan memeriksa keaslian dari uang pembayaran,

- Menginput dan mencetak Faktur Penjualan (rangkap 2) dan 

memberikannya Faktur Penjualan (lembar 1) ke unit Waiter 

untuk diserahkan ke pasien dan atau keluarga pasien,

- Faktur Penjualan (lembar 2) dan Kertas Pesanan (lembar 2) di 

arsip.

8. Setelah akhir shift maka unit Kasir mencocokkan Kertas Pesanan 

(lembar 2) yang disimpannya dengan Kertas Pesanan (lembar 1) yang 

berasal dari unit Koki.

9. Unit Kasir mencetak, menandatangani, dan menyerahkan Laporan 

Penjualan  Kafe (rangkap 3), menyerahkan pendapatan, Faktur 

Penjualan (lembar 2), Kertas Pesanan (rangkap 2), dan Slip 

Pembayaran (lembar 2) ke unit Administrasi, Umum, dan Keuangan.

10. Unit Administrasi, Umum, dan Keuangan mencocokkan semua bukti 

transaksi, pembayaran dan Laporan Penjualan  Kafe.



11. Setelah cocok maka unit Administrasi, Umum, dan Keuangan 

menyimpan pendapatan, menandatangani Laporan Penjualan  Kafe

(rangkap 3) dan menyerahkan Laporan Penjualan  Kafe (lembar 1) ke 

unit kasir, mengarsip Slip Pembayaran (lembar 2), Faktur Penjualan 

(lembar 2), voucher pembayaran, Kertas Pesanan (rangkap 2), dan 

Laporan Penjualan  Kafe (lembar 2 dan 3).

12. Akhir shift unit Administrasi, Umum, dan Keuangan menyerahkan 

voucher pembayaran, Slip Pembayaran (lembar 2), Kertas Pesanan 

(lembar  2), Faktur Penjualan (lembar 2), dan Laporan Penjualan  

Kafe (lembar 3) ke unit Pajak dan Akuntansi.

13. Unit Pajak dan Akuntansi mencocokkan semua bukti transaksi yang 

berasal dari unit Administrasi, Umum, dan Keuangan.

14. Setelah cocok maka voucher semua bukti transaksi di arsip kemudian 

dilakukan penjurnalan.

5.3.3.2 Flowchart Prosedur Penjualan Kafe Untuk Pasien Dan Atau Keluarga 

Pasien

Flowchart prosedur penjualan kafe untuk pasien dan atau keluarga pasien 

berdasarkan usulan peneliti digambarkan pada lampiran 8.



5.3.4 Penjualan Kafe Untuk Pesanan

5.3.4.1 Naratif Prosedur Penjualan Kafe Untuk Pesanan

5.3.4.1.1 Naratif Prosedur Untuk Pesanan Yang Sama Antara Tanggal 

Pesan Dan Pesanan Di Ambil (Insedentil)

Naratif prosedur penjualan kafe untuk untuk pesanan yang sama antara 

tanggal pesan dan pesanan di ambil (insedentil) berdasarkan usulan peneliti adalah 

sama seperti naratif prosedur untuk umum.

5.3.4.1.2 Naratif Prosedur Saat Menerima Pesanan

Berikut ini naratif prosedur penjualan kafe saat menerima pesanan 

berdasarkan usulan peneliti :

1. Pembeli melakukan negosiasi dengan unit Supervisor  Kafe.

2. Jika negosiasi sukses maka Supervisor Kafe meneruskan pesanan 

pembeli ke unit Kasir

3. Unit Kasir mencatat pesanan pada Kertas Pesanan (rangkap 2) dan 

meminta pembayaran.

a. Jika pembayaran menggunakan debet/credit card:

- Memproses debet/credit card pada mesin yang tersedia,

- Setelah sukses maka Slip Pembayaran (lembar 1) dan 

debet/credit card dikembalikan ke pembeli,

- Menginput dan mencetak Faktur Pesanan (rangkap 2) dan 

memberikannya Faktur Pesanan (lembar 1) ke pembeli,

- Slip Pembayaran (lembar 2), Faktur Pesanan (lembar 2), dan 

Kertas Pesanan di arsip.



b. Jika pembayaran berupa uang tunai:

- Memeriksa keaslian dari uang pembayaran,

- Menginput dan mencetak Faktur Pesanan (rangkap 2) dan 

memberikannya Faktur Pesanan (lembar 1) ke pembeli,

- Faktur Pesanan (lembar 2) dan Kertas Pesanan di arsip.

4. Setelah akhir shift maka unit Kasir mencetak, menandatangani dan 

menyerahkan Laporan Penjualan (rangkap 3), menyerahkan 

pendapatan, Faktur Pesanan (lembar 2), dan Slip Pembayaran (lembar 

2) ke unit Administrasi, Umum, dan Keuangan.

5. Unit Administrasi, Umum, dan Keuangan mencocokkan semua bukti 

transaksi, pembayaran dan Laporan Penjualan  Kafe.

6. Setelah cocok maka unit Administrasi, Umum, dan Keuangan 

menyimpan pendapatan, menandatangani Laporan Penjualan  Kafe

(rangkap 3) dan menyerahkan Laporan Penjualan  Kafe (lembar 1) ke 

unit kasir, mengarsip Slip Pembayaran (lembar 2), Faktur Pesanan 

(lembar 2), dan Laporan Penjualan  Kafe (lembar 2 dan 3).

7. Akhir shift unit Administrasi, Umum, dan Keuangan menyerahkan 

Slip Pembayaran (lembar 2), Faktur Pesanan (lembar 2), dan Laporan 

Penjualan  Kafe (lembar 3) ke unit Pajak dan Akuntansi.

8. Unit Pajak dan Akuntansi mencocokkan semua bukti transaksi yang 

berasal dari unit Administrasi, Umum, dan Keuangan.

9. Setelah cocok maka voucher semua bukti transaksi di arsip kemudian 

dilakukan penjurnalan.



5.3.4.1.3 Naratif Prosedur Untuk Pengambilan Pesanan

Berikut ini naratif prosedur penjualan kafe untuk pengambilan pesanan 

berdasarkan usulan peneliti :

1. Supervisor Kafe menghubungi pembeli untuk menanyakan kelanjutan 

pesanan yang telah dilakukan.

a. Jika pembeli membatalkan pesanan:

- Memberitahu unit Administrasi, Umum, dan Keuangan,

- Unit Administrasi, Umum, dan Keuangan akan melanjutkan 

pemberitahuan ke unit Akuntansi dan Pajak,

- Unit Akuntansi dan Pajak melakukan penjurnalan.

b. Jika pembeli melanjutkan pesanan:

- Memberitahu unit Kasir.

2. Unit Kasir menyerahkan Kertas Pesanan (lembar 1) ke koki dan 

Kertas Pesanan (lembar 2) di arsip.

3. Unit Koki mengerjakan pesanan sesuai Kertas Pesanan (lembar 1) dan 

jika telah selesai maka pesanan ke unit Waiter untuk diantarkan ke 

pembeli dan Kertas Pesanan (lembar 1) di simpan sampai akhir shift

kemudian seluruh Kertas Pesanan (lembar 1) yang disimpan pada shift

unit Koki tersebut diserahkan ke unit Waiter.

4. Setelah menereima pesanan maka pembeli menuju unit Kasir

5. Berdasarkan Kertas Pesanan (lembar 2), unit Kasir menginput Faktur 

Penjualan lalu melihat apakah ada kekurangan pembayaran atau tidak. 

Jika ada kekurangan maka unit Kasir menanyakan cara pembayaran 



yang akan dilakukan pembeli apakah pembayaran dengan debet/credit 

card atau langsung berupa uang tunai.

a. Jika tidak ada kekurangan pembayaran :

- Menginput dan mencetak Faktur Penjualan (rangkap 2),

- Menyerahkan Faktur Penjualan (lembar 1) ke pembeli,

- Mengarsip Faktur Penjualan (lembar 2) dan Kertas Pesanan 

(lembar 2).

b. Jika pembayaran menggunakan debet/credit card :

- Memproses debet/credit card pada mesin yang tersedia,

- Setelah sukses maka Slip Pembayaran (lembar 1) dan 

debet/credit card dikembalikan ke pembeli,

- Menginput dan mencetak Faktur Penjualan (rangkap 2) dan 

memberikannya Faktur Penjualan (lembar 1) dan Slip 

Pembayaran (lembar 1) ke pembeli,

- Slip Pembayaran (lembar 2), Faktur Penjualan (lembar 2), 

dan Kertas Pesanan (lembar 2) di arsip.

c. Jika pembayaran berupa uang tunai :

- Memeriksa keaslian dari uang pembayaran,

- Menginput dan mencetak Faktur Penjualan (rangkap 2) dan 

memberikannya Faktur Penjualan (lembar 1) ke pembeli,

- Faktur Penjualan (lembar 2) dan Kertas Pesanan (lembar 2) di 

arsip.



6. Setelah akhir shift maka unit Kasir mencocokkan Kertas Pesanan 

(lembar 2) yang disimpannya dengan Kertas Pesanan (lembar 1) yang 

berasal dari unit Koki.

7. Unit Kasir mencetak, menandatangani, dan menyerahkan Laporan 

Penjualan  Kafe (rangkap 3), menyerahkan pendapatan, Faktur 

Penjualan (lembar 2), Kertas Pesanan (rangkap 2), dan Slip 

Pembayaran (lembar 2) ke unit Administrasi, Umum, dan Keuangan.

8. Unit Administrasi, Umum, dan Keuangan mencocokkan semua bukti 

transaksi, pembayaran dan Laporan Penjualan  Kafe.

9. Setelah cocok maka unit Administrasi, Umum, dan Keuangan 

menyimpan pendapatan, menandatangani Laporan Penjualan  Kafe

(rangkap 3) dan menyerahkan Laporan Penjualan  Kafe (lembar 1) ke 

unit kasir, mengarsip Slip Pembayaran (lembar 2), Faktur Penjualan 

(lembar 2), voucher pembayaran, Kertas Pesanan (rangkap 2), dan 

Laporan Penjualan  Kafe (lembar 2 dan 3).

10. Akhir shift unit Administrasi, Umum, dan Keuangan menyerahkan 

voucher pembayaran, Slip Pembayaran (lembar 2), Faktur Penjualan 

(lembar 2), Kertas Pesanan (lembar 2), dan Laporan Penjualan  Kafe

(lembar 2 dan 3) ke unit Pajak dan Akuntansi.

11. Unit Pajak dan Akuntansi mencocokkan semua bukti transaksi yang 

berasal dari unit Administrasi, Umum, dan Keuangan.

12. Setelah cocok maka voucher semua bukti transaksi di arsip kemudian 

dilakukan penjurnalan.



5.3.4.2 Flowchart Prosedur Penjualan Kafe Untuk Pesanan

Flowchart prosedur penjualan kafe untuk pesanan berdasarkan usulan 

peneliti digambarkan pada lampiran 9.

5.3.5 Penjualan Kafe Untuk Tamu Manajemen

5.3.5.1 Naratif Prosedur Penjualan Kafe Untuk Tamu Manajemen

Berikut ini naratif prosedur penjualan kafe untuk tamu manajemen 

berdasarkan usulan peneliti :

1. Manajemen dan Tamu Manajemen menempati tempat yang 

diinginkan.

2. Unit Waiter menuju ke tempat Manajemen dan Tamu manajemen 

sambil membawa dan menyerahkan Daftar Menu.

3. Unit Waiter mencatat pesanan Manajemen dan Tamu Manajemen 

pada Kertas Pesanan (rangkap 2) dan menyerahkan Kertas Pesanan 

(lembar 1) ke unit Koki dan Kertas Pesanan (lembar 2) ke unit Kasir.

4. Unit Koki mengerjakan pesanan sesuai Kertas Pesanan (lembar 1) dan 

jika telah selesai maka pesanan ke unit Waiter untuk diantarkan ke 

pembeli dan Kertas Pesanan (lembar 1) di simpan sampai akhir shift

kemudian seluruh Kertas Pesanan (lembar 1) yang disimpan pada shift

unit Koki tersebut diserahkan ke unit Waiter.

5. Setelah menikmati pesanan maka Manajemen menuju unit Kasir untuk 

menandatangani Faktur Penjualan (rangkap 2).



6. Setelah akhir shift maka unit Kasir mencocokkan Kertas Pesanan 

(lembar 2) yang disimpannya dengan Kertas Pesanan (lembar 1) yang 

berasal dari koki.

7. Unit Kasir mencetak, menandatangani, dan menyerahkan Laporan 

Penjualan  Kafe (rangkap 3), menyerahkan Faktur Penjualan (rangkap 

2), dan Kertas Pesanan (rangkap 2) ke unit Administrasi, Umum, dan 

Keuangan.

8. Unit Administrasi, Umum, dan Keuangan mencocokkan semua bukti 

transaksi, pembayaran dan Laporan Penjualan  Kafe.

9. Setelah cocok maka unit Administrasi, Umum, dan Keuangan 

menandatangani Laporan Penjualan  Kafe (rangkap 3) dan 

menyerahkan Laporan Penjualan  Kafe (lembar 1) ke unit kasir, 

mengarsip Faktur Penjualan (rangkap 2), Kertas Pesanan (rangkap 2), 

dan Laporan Penjualan  Kafe (lembar 2 dan 3).

10. Akhir shift unit Administrasi, Umum, dan Keuangan menyerahkan 

Faktur Penjualan (lembar 2), Kertas Pesanan (lemabar 2), dan Laporan 

Penjualan  Kafe (lembar 2 dan 3) ke unit Pajak dan Akuntansi.

11. Unit Pajak dan Akuntansi mencocokkan semua bukti transaksi yang 

berasal dari unit Administrasi, Umum, dan Keuangan.

12. Setelah cocok maka semua bukti transaksi di arsip kemudian 

dilakukan penjurnalan.



5.3.5.2 Flowchart Prosedur Naratif Prosedur Penjualan Kafe Untuk Tamu 

Manajemen

Flowchart prosedur penjualan kafe untuk tamu manajemen berdasarkan 

usulan peneliti digambarkan pada lampiran 10.

5.3.6 Kebijakan Manajemen

Kebijakan manajemen merupakan sebuah perangkat yang melengkapi 

keberadaan sebuah sistem. Dengan adanya kebijakan manajemen, pengendalian 

yang dibentuk dapat lebih baik dan mampu menghambat adanya kemungkinan 

tindakan moral hazard. Kebijakan manajemen biasanya merupakan penjelasan 

dari operasional prosedur yang telah dibentuk. Kebijakan manajemen yang 

diusulkan oleh peneliti yang bisa diterapkan pada kafe RS yasmin yaitu :

1. Semua formulir yang dihasilkan oleh  Kafe dan Rumah Sakit Yasmin 

bernomor urut tercetak.

2. Jam Shift yang berlaku untuk semua unit di  Kafe:

- Shift I Jam 07.00 - 14.00

- Shift II Jam 14.00 - 21.00

3. Sebelum mulai bekerja, unit Waiter harus berkoordinasi dengan unit 

Koki untuk mengetahui makanan dan minuman yang tidak dapat 

disajikan hari itu.

4. Pasien dan atau keluarga pasien yang melakukan pesanan pada  Kafe

harus melakukan pembayaran secara langsung setelah menerima 

pesanannya dan tidak boleh dijadikan satu dengan total tagihan pasien.



5. Selisih antara jumlah Kertas Pesanan yang telah terpakai dan berada di  

unit Koki dan unit Kasir pada akhir shift akan menjadi tanggung 

jawab unit yang menyebabkan kekurangan Kertas Pesanan tersebut.

6. Jika pasien dan atau keluarga pasien membatalkan pesanannya maka 

pasien dan atau keluarga pasien harus membayar pesanannya tersebut.

7. Kesalahan dalam pencatatan pesanan pasien dan atau keluarga pasien 

yang dilakukan oleh unit Perawat atau unit Kasir menjadi tanggung 

jawab unit yang bersangkutan.

8. Unit Waiter bertanggung jawab atas keamanan pembayaran dan 

credit/debet card dimulai saat unit Waiter menerima pembayaran 

sampai pembayaran diserahkan ke unit Kasir dan saat ada kembalian 

pembayaran, Faktur Penjualan, dan credit/debet card dari unit Kasir ke 

pasien atau keluarga pasien.

9. Jika karyawan meminta pesanan diantar ke unit kerjanya maka unit 

Kasir harus menanyakan cara pembayaran sehingga saat unit Waiter 

mengantarkan pesanan juga diserahkan Faktur Penjualan yang 

kemudian jika pembayarannya tunai Faktur tersebut diserahkan ke 

karyawan setelah menerima pembayaran dan jika Pembayarannya 

utang maka Faktur tersebut harus ditandatangani karyawan yang 

kemudian diserahkan kembali ke unit Waiter untuk di bawa ke Unit 

Kasir.

10. Jika pembayaran dilakukan di unit kerja maka unit Waiter 

bertanggung jawab atas keamanan pembayaran dan credit/debet card  



dimulai saat unit Waiter menerima pembayaran sampai pembayaran 

diserahkan ke unit Kasir dan saat ada kembalian pembayaran, Faktur 

Penjualan, dan credit/debet card dari unit Kasir ke karyawan.

11. Jika karyawan ingin menyelesaikan masalah keuangan/hutangnya 

yang ada di  Kafe maka harus menghubungi unit Administrasi, 

Umum, dan keuangan dan dilarang menghubungi unit Kasir  Kafe.

12. Supervisor  Kafe wajib mengkonfirmasi pesanan pembeli  x hari 

sebelum pesanan dan atau event terjadi.

13. Saat terjadi deal pesanan antara Supervisor  Kafe dan Pembeli maka 

ada kontrak pemesanan dimana bentuk kontrak pemesanan sudah 

standar dan diatur oleh direktur umum.

14. Uang muka pembayaran pesanan sebesar xx% dari total bayar.

15. Jika pembeli membatalkan pesanan maka uang muka pembayaran 

dinyatakan hangus atau dipotong xx% dari uang muka pembayaran.

16. Jika ada masalah pada pesanan misalnya tumpahnya pesanan, pesanan 

gosong, dan sebagainya maka yang bertanggung jawab adalah unit 

terakhir yang memegang pesanan tersebut.

17. Selisih antara jumlah Kertas Pesanan yang telah terpakai dan berada di  

unit Koki dan unit Kasir pada akhir shift akan menjadi tanggung 

jawab unit yang menyebabkan kekurangan Kertas Pesanan tersebut. 

18. Unit Administrasi, Umum, dan Keuangan dapat mencetak dan 

menyerahkan ke unit Kasir  Kafe  xx (xxx) lembar Faktur Penjualan 

prenumbered, xx (xxx) lembar Faktur Pesanan prenumbered, dan xx 



(xxx) lembar Laporan Penjualan prenumbered jika terjadi masalah 

pada komputer sehingga unit Kasir  Kafe tidak dapat menginput dan 

mencetak Faktur Penjualan, Faktur Pesanan, dan Laporan Penjualan.

19. Unit Kasir dapat mengakses, menginput dan mencetak Faktur 

Penjualan, Faktur Pesanan dan Laporan Penjualan.

20. Saat Faktur Penjualan tercetak maka secara otomatis akan terekam 

pada Laporan Penjualan  Kafe.

21. Supervisor  Kafe bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang terjadi 

di  Kafe.

22. Laporan Penjualan  Kafe dapat  diakses oleh supervisor  Kafe.

23. Selisih antara pembayaran dan Laporan Penjualan  Kafe akan menjadi 

tanggung jawab unit Kasir sampai unit Administrasi, Umum, dan 

Keuangan menandatangani Laporan Penjualan.

24. Bukti-bukti yang ada di setiap unit wajib disimpan pada tempatnya 

dengan baik.

25. Harga jual ditentukan oleh Manajer Marketing atas usulan Supervisor  

Kafe dan harus diketahui Direktur Umum.

26. 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.

5.3.7 Kebijakan Akuntansi

Dilihat dari sudut pandang sistem akuntansi yang diterapkan oleh kafe RS 

Yasmin, jenis perusahaan ini membutuhkan pendesainan yang lebih terspesifik 

dan khusus.  Hal tersebut dikarenakan bentuk dan istilah yang digunakan serta 

titik pengakuannya yang berbeda dan unik, apabila dibandingkan dengan 

perusahaan lain pada umumnya. Selain itu, diperlukan beberapa nama atau istilah 

akun yang dipergunakan, namun tetap mengacu pada pengertian yang telah 

ditetapkan di dalam PSAK. Kebijakan akuntansi yang diusulkan oleh peneliti 

yang bisa diterapkan pada kafe RS yasmin yaitu:

1. Metode arus biaya pada penjualan menggunakan Average Method.

2. Selisih antara nilai yang tertera pada voucher dan jumlah pembayaran 

dicatat sebesar nilai pembayaran, jika nilai pembayaran lebih rendah 

dari nilai voucher. Selisih antara nilai yang tertera pada voucher dan 

jumlah pembayaran dicatat sebesar nilai voucher, jika nilai 

pembayaran lebih besar dari nilai voucher.

3. Pengukuran penjualan adalah berdasarkan jumlah Bruto (apabila ada 

diskon maka akan ditampilkan).

4. Pendapatan penjualan diakui pada saat Kasir membuat Faktur 

Penjualan.



5.3.8 Jurnal standar

Bentuk Jurnal standar yang diusulkan oleh peneliti yang bisa diterapkan 

pada kafe RS yasmin yaitu:

Kas xxx

Kas Bank X – DC xxx

Piutang Bank X – CC xxx

Voucher xxx

Piutang Karyawan – X xxx

Beban Manajemen xxx

Diskon Penjualan xxx

Pendapatan Garden Kafe xxx

PPN - Keluaran xxx

HPP-Garden Kafe xxx

Persediaan-Garden Kafe xxx

(Jurnal pendapatan penjualan umum)

Kas xxx

Kas Bank X – DC xxx

Piutang Bank X – CC xxx

Pendapatan diterima dimuka - GC xxx

(Jurnal pesanan pendapatan diterima dimuka)



Pendapatan diterima dimuka - GC xxx

Pendapatan lain-lain xxx

(Jurnal pesanan pendapatan karena pesanan dibatalkan)

Pendapatan diterima dimuka - GC xxx

Kas xxx

Kas Bank X – DC xxx

Piutang Bank X – CC xxx

Diskon Penjualan xxx

Pendapatan Garden Kafe xxx

PPN - Keluaran xxx

HPP-Garden Kafe xxx

Persediaan-Garden Kafe xxx

(Jurnal pesanan pendapatan setelah pesanan dibayar)

5.3.9 Diskusi Pembahasan Prosedur Penjualan Kafe dalam Siklus 

Penghasilan  Kafe RS Yasmin

Prosedur penjualan kafe yang berjalan di Kafe Rumah Sakit Yasmin 

dibedakan menjadi lima prosedur, yaitu prosedur penjualan untuk umum, 

prosedur penjualan untuk karyawan Rumah Sakit Yasmin, prosedur penjualan 

untuk pasien dan atau keluarga pasien Rumah Sakit Yasmin, prosedur penjualan 

untuk pesanan (3 sub prosedur), dan proses penjualan untuk tamu manajemen 

Rumah Sakit Yasmin. Namun setelah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap 



kelima prosedur tersebut, peneliti menggabungkan prosedur penjualan untuk 

umum dan satu sub prosedur penjualan untuk pesanan yang sama antara tanggal 

pesan dan pesanan di ambil (insidentil) karena memiliki proses yang sama dan 

tidak berbeda. 

Prosedur penjualan kafe untuk umum merupakan prosedur yang 

menjelaskan tata cara penjualan kafe untuk umum yang merupakan representasi 

dari seluruh prosedur yang ada di  Kafe Rumah Sakit Yasmin. Hal ini disebabkan 

perbedaan setiap prosedur hanya pada awal mulainya saja sedangkan setelah 

melakukan pembayaran maka ke lima prosedur tersebut memiliki alur yang sama. 

Pemisahan prosedur menjadi lima dikarenakan peniliti ingin mempermudah 

pembaca untuk melihat setiap alur prosedur secara keseluruhan. 

Proses analisis dan evaluasi terhadap prosedur penjualan kafe yang 

berjalan di Kafe RS Yasmin telah dilakukan oleh peneliti, dan telah ditemukan 

beberapa kelemahan pada prosedur tersebut. Kelemahan tersebut ditinjau 

berdasarkan tujuh pengendalian umum yang harus dibentuk didalam siklus 

penghasilan untuk meningkatkan pengendalian internal dalam siklus penghasilan 

yang dikemukakan oleh Wilkinson (2000).

Berdasarkan tujuh pengendalian yang dikemukakan oleh Wilkinson (2000) 

tersebut maka berikut ini kelemahan yang terdapat pada keseluruhan prosedur 

yang ada karena setiap prosedur pada dasarnya memiliki alur yang sama. 

Kelemahan pertama yang peneliti temukan pada prosedur tersebut adalah 

kewenangan koki yang begitu besar pada aktivitas pemesanan, penerimaan, 

penyimpanan, penggunaan, dan pemusnahan bahan makanan. Hal ini disebabkan 



adanya prinsip kejujuran yang dijunjung tinggi oleh manajemen RS Yasmin. 

Tidak adanya pembatasan ini merupakan salah satu pelanggaran terhadap adanya 

Pengendalian Pertanggungjawaban Aset dan Pengendalian Organisasi. 

Pelanggaran ini berbahaya karena dapat menciptakan Moral Hazard seperti 

pemalsuan bukti penerimaan bahan makanan, pencurian bahan makanan, dan 

pemalsuan bukti pemusnahan bahan makanan karena karyawan yang 

bersangkutan memiliki hak untuk menerima hingga memusnahkan bahan 

makanan. Kelemahan kedua yang ditemukan oleh peneliti merupakan pelanggaran 

terhadap Pengendalian Dokumentasi, yaitu kurangnya perangkapan terhadap 

dokumen yang digunakan pada prosedur penjualan yang berjalan di  Kafe Rumah 

Sakit Yasmin. Kekurangan perangkapan dokumen tersebut adalah pada Bukti 

Transaksi dan Laporan Penjualan yang pada prosesnya tidak diarsip oleh Unit 

Kafe. Hal ini menimbulkan kelemahan karena Unit Kafe tidak dapat 

membuktikan transaksi yang dilaksanakan dan laporan yang telah dihasilkan oleh 

Unit Kafe. Kelemahan ketiga yang terdapat pada prosedur tersebut adalah 

pelanggaran terhadap Pengendalian Pusat Informasi, yaitu tidak adanya laporan 

yang diinginkan manajemen tapi belum dapat dipenuhi oleh sistem yang ada saat 

ini dan tidak adanya standarisasi penamaan dokumen. Kelemahan ini 

menyebabkan informasi yang dibutuhkan oleh Manajemen Rumah Sakit Yasmin 

tidak tersedia secara memadai. Kelemahan terakhir yang ditemukan oleh peneliti 

adalah tidak diberlakukannya sanksi yang jelas apabila terjadi Moral Hazard oleh 

karyawan unit kafe. Tidak adanya sanksi apabila terjadi Moral Hazard tersebut 

merupakan pelanggaran terhadap Pengendalian Praktek Manajemen.



Berdasarkan kelemahan yang terdapat pada prosedur 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 proses penjualan 

yang terjadi di Kafe RS Yasmin. Saran perubahan yang diberikan oleh peneliti 

tersebut dijelaskan berikut ini. Yang pertama adalah membuat kebijakan 

manajemen yang memberikan batasan untuk koki dalam melakukan aktivitas 

pemesanan, penerimaan, penyimpanan, penggunaan, dan pemusnahan bahan 

makanan, dimana harus diketahui oleh supervisor kafe. Selain itu supervisor kafe

atau pimpinan yang satu level diatas supervisor kafe harus mengecek kebenaran 

antara logistik kafe dengan catatan perubahan logistik kafe dimana waktu 

pengecekan yang dilakukan haruslah tidak terjadwal. Perubahan ini untuk 

menciptakan pengendalian hak akses, pengendalian organisasi, dan pengendalian 

pertanggungjawaban asset. Saran perubahan yang kedua adalah penambahan 

perangkapan dokumen untuk bukti transaksi dan laporan penjualan yang menjadi 

arsip unit kafe yang tercetak secara terkomputerisasi. Dengan penambahan 

perangkapan ini, maka unit kafe dapat membuktikan transaksi yang dilakukannya, 

membuktikan laporan yang telah dihasilkannya, dan yang terpenting menciptakan 

pengendalian dokumentasi yang lebih baik. Kemudian saran yang ketiga adalah 

pembuatan laporan yang dibutuhkan manajemen yang belum dapat diakomodasi 

oleh sistem yang sudah ada dan standarisasi penamaan dokumen. 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). 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 penjualan pada siklus penghasilan kafe Rumah 

Sakit Yasmin. Apabila saran perubahan tersebut tidak dilaksanakan oleh 

Manajemen Rumah Sakit Yasmin, maka akan mencerminkan bahwa manajemen 

tidak bertanggung jawab dan akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang 

sudah peneliti kemukakan diatas.

5.3.10 Diskusi Pembahasan Kebijakan Manajemen dalam Siklus 

Penghasilan Kafe RS Yasmin

Proses analisis dan evaluasi terhadap kebijakan manajemen yang berjalan 

di Kafe RS Yasmin telah dilakukan oleh peneliti, dan telah ditemukan beberapa 

kelemahan pada prosedur tersebut. Kelemahan tersebut ditinjau berdasarkan tujuh 

pengendalian umum yang harus dibentuk di dalam siklus penghasilan untuk 

meningkatkan pengendalian internal dalam siklus penghasilan yang dikemukakan 

oleh Wilkinson (2000).



Kebijakan manajemen yang dibentuk di siklus penghasilan Kafe RS 

Yasmin pada dasarnya dibuat untuk mendukung prosedur yang telah diusulkan 

peneliti sebelumnya. Pengendalian Pertanggungjawaban Aset dan 

Pengendalian Organisasi dalam kebijakan manajemen dibentuk dengan cara 

adanya pengecekan sewaktu-waktu terhadap formulir yang ada pada kafe yang 

dilakukan oleh pihak yang telah ditunjuk oleh manajemen. Pengendalian 

Dokumentasi dilakukan dengan cara perangkapan dokumen sesuai dengan 

kebutuhan pemakai dokumen dimana telah diatur bentuk dan jumlah dokumen 

yang ada dan digunakan. Pengendalian Praktek manajemen dilakukan dengan 

cara adanya bonus dan hukuman yang jelas terhadap setiap karyawan kafe

khususnya dan karyawan RS Yasmin pada umumnya. Dalam Kebijakan 

Manajemen dengan jelas memperlihatkan Pengendalian Hak Akses karena setiap 

karyawan mempunyai hak akses yang berbeda-beda dalam penginputan data 

sehingga dapat ditelusuri siapa karyawan yang melakukan inputan data.

5.3.11 Diskusi Pembahasan Kebijakan Akuntansi dan Jurnal dalam Siklus 

Penghasilan Kafe RS Yasmin

Kebijakan akuntansi dan jurnal yang dibuat oleh peneliti sebenarnya sama 

dengan  yang telah dilakukan oleh bagian akuntansi RS Yasmin dimana sesuai 

dengan standar akuntansi keuangan meskipun dalam prakteknya penjurnalan 

dilakukan secara manual dan baru dilakukan keesokan harinya setelah traksaksi 

tersebut dilakukan. Diharapkan dengan adanya standar prosedur yang peneliti 

usulkan maka penjurnalan akan dilakukan secara real time dan otomatis dilakukan 

sesuai dengan standar yang berlaku.



5.3.12 Formulir yang Digunakan dalam Siklus Penghasilan Café

Dalam usulan operasional siklus penghasilan Kafe Rumah Sakit Yasmin 

Banyuwangi terdapat beberapa formulir yang digunakan (input). Formulir yang 

diusulkan untuk digunakan dalam operasional siklus penghasilan kafe yaitu :

a. Kertas Pesanan

Kertas Pesanan digunakan untuk menulis pesanan yang kemudian 

digunakan sebagai acuan dalam mencetak Faktur Penjualan.

b. Faktur Penjualan

Faktur Penjualan digunakan sebagai bukti transaksi penjualan Kafe RS 

Yasmin untuk pembeli, Kasir, dan Akuntansi.

c. Faktur Pesanan

Faktur Pesanan digunakan sebagai bukti transaksi pesanan untuk pembeli, 

Kasir, dan Akuntansi.

5.3.13 Informasi yang Dihasilkan dari Siklus Penghasilan Kafe

Dan informasi yang dihasilkan (output) dalam operasional siklus 

penghasilan kafe yaitu :

a. Laporan penjualan per shift.

Laporan Penjualan adalah laporan yang menjelaskan jumlah total 

penjualan selama satu shift.

b. Laporan penjualan per periode.

Laporan penjualan per periode adalah laporan yang menjelaskan jumlah 

total penjualan selama periode tertentu.



c. Laporan penjualan per kasir per periode.

Laporan penjualan per kasir per periode adalah laporan yang menjelaskan 

jumlah total penjualan selama periode tertentu yang dilakukan oleh kasir.

d. Laporan intensitas pelayanan per waiter per periode.

Laporan intensitas pelayanan per waiter per periode adalah laporan yang 

menjelaskan intensitas pelayanaan per waiter selama periode tertentu.

e. Laporan penjualan per menu per periode.

Laporan penjualan per menu per periode adalah laporan yang menjelaskan 

jumlah menu yang terjual dan total penjualan menu tersebut selama 

periode tertentu.

f. Laporan pemakaian per meja per periode.

Laporan pemakaian per meja per periode adalah laporan yang menjelaskan 

jumlah pemakaian meja selama periode tertentu.

g. Laporan intensitas penjualan per pelanggan per periode.

Laporan intensitas penjualan per pelanggan per periode adalah laporan 

yang menjelaskan intensitas kedatangan pelanggan dan jumlah total 

pembelian yang dilakukan pelanggan selama periode tertentu.

5.4 Desain Software Akuntansi Siklus Penghasilan Kafe

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 kafe, meliputi transaksi penjualan dan transaksi 

pemesanan.

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 aktivitas 

penjualan kafe.

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 kafe, seperti data menu, data meja, data 

kategori customer, 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).

6. Software mampu melakukan aktivitas akuntansi secara otomatis seperti 

aktivitas penjurnalan. Peneliti hanya membatasi rancangan software dalam 



hal kemampuan menghasilkan laporan keuangan hanya sampai tahap 

penjurnalan saja karena fokus penelitian yang dilakukan hanya pada siklus 

penghasilan. Tahap penjurnalan disediakan, untuk diintegrasikan dengan 

siklus general ledger ketika software ini nantinya disatukan dengan siklus 

yang lainnya.

5.4.1 Desain Database

Menurut Shelly (1991), Baridwan (1991) 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 (1991) 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 Power Designer. 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.



5.4.1.1 Pembuatan Data Flow Diagram

Tahapan yang pertama dalam desain database adalah tahapan pembuatan 

Data Flow Diagram. Tahapan ini berguna untuk mengetahui data-data apa saja 

yang dibutuhkan didalam database yang akan kita desain beserta dengan 

informasi yang akan dihasilkan dari data-data tersebut. Dalam tahapan pembuatan 

Data Flow Diagram ini peneliti membuat diagram level context hingga diagram 

level 3.

a. Diagram Level Context

Diagram konteks menggambarkan hubungan antara entitas dengan sistem 

informasi secara umum.



Gambar 4.2 DFD level Konteks
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b. Diagram level 0

Diagram level 0 menggambarkan sistem informasi secara keseluruhan dan 

hubungannya dengan entitas yang terkait.

Gambar 4.3 DFD level 0
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c. Diagram level 1

Diagram level 1 menggambarkan bagaimana suatu sistem informasi 

berjalan dan hubungannya dengan entitas yang terkait.

Gambar 4.4 DFD Master level 1
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Gambar 4.5 DFD Transaksi level 1
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Gambar 4.6 DFD Laporan level 1
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d. Diagram level 2

Diagram level 2 menjelaskan secara spesifik bagaiamana suatu sistem 

informasi berjalan dan hubungannya dengan entitas yang terkait.

Gambar 4.7 DFD Master level 2

Gambar 4.8 DFD Master level 2
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Gambar 4.9 DFD Master level 2

Gambar 4.10 DFD Transaksi level 2

Gambar 4.11 DFD Transaksi level 2
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Gambar 4.12 DFD Transaksi level 2

Gambar 4.13 DFD Transaksi level 2
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Gambar 4.14 DFD Laporan level 2

Gambar 4.15 DFD Laporan level 2

Gambar 4.16 DFD Laporan level 2
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e. Diagram level 3

Diagram level 3 menjelaskan lebih spesifik bagaiamana suatu sistem 

informasi berjalan dan hubungannya dengan entitas yang terkait.

Gambar 4.17 DFD Laporan level 3

Gambar 4.18 DFD Laporan level 3
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Gambar 4.19 DFD Laporan level 3

Gambar 4.20 DFD Laporan level 3

Gambar 4.21 DFD Laporan level 3
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5.4.1.2 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.

Gambar 4.22 Entity Relationship Diagram
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5.4.1.3 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.

Gambar 4.23 Database Siklus Penghasilan Kafe RS Yasmin



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

dibentuk terlebih dulu yaitu:

a. Tabel Karyawan

Berisi data-data karyawan yang bekerja di Kafe RS Yasmin. Tabel ini 

digunakan sebagai pembantu dalan siklus penghasilan kafe dan peneliti 

tidak membuat master tabel ini. Struktur tabel karyawan ditunjukkan pada 

gambar 4.24.

Gambar 4.24 Tabel Karyawan

b. Tabel Persediaan

Berisi data-data persediaan yang tercatat di RS Yasmin. Data persediaan 

ini berisi data menu yang tersedia pada Kafe RS Yasmin. Struktur tabel 

persediaan ditunjukkan pada gambar 4.25.

Gambar 4.25 Tabel Persediaan



c. Tabel Meja

Berisi data-data meja yang ada di Kafe RS Yasmin. Struktur tabel meja

ditunjukkan pada gambar 4.26.

Gambar 4.26 Tabel Meja

d. Tabel Kategori Customer

Berisi data-data kategori customer yang digunakan dalam siklus 

penghasilan Kafe RS Yasmin. Struktur tabel kategori customer

ditunjukkan pada gambar 4.27.

Gambar 4.27 Tabel Kategori Customer

e. Tabel Jabatan

Berisi data-data dalam struktur organisasi Rs Yasmin yang digunakan 

dalam siklus penghasilan Kafe RS Yasmin. Struktur tabel jabatan

ditunjukkan pada gambar 4.28.

Gambar 4.28 Tabel Jabatan



f. Tabel Jenis Pembayaran

Berisi data-data jenis pembayaran yang dapat dilakukan didalam transaksi 

Kafe RS Yasmin. Struktur tabel jenis pembayaran ditunjukkan pada 

gambar 4.29.

Gambar 4.29 Tabel Jenis Pembayaran

g. Tabel Jenis transaksi

Berisi data-data jenis transaksi yang ada didalam transaksi Kafe RS 

Yasmin. Struktur tabel jenis transaksi ditunjukkan pada gambar 4.30.

Gambar 4.30 Tabel Jenis transaksi

h. Tabel Jenis Transaksi Pembayaran

Berisi data-data jenis transaksi pembayaran yang dapat dilakukan didalam 

transaksi Kafe RS Yasmin. Struktur tabel jenis pembayaran ditunjukkan 

pada gambar 4.31.

Gambar 4.31 Tabel Jenis Transaksi Pembayaran

i. Tabel Master User

Tabel master user berisi data-data user dari aplikasi Kafe RS Yasmin. 

Struktur tabel master user ditunjukkan pada gambar 4.32.



Gambar 4.32 Tabel Master User

j. Tabel Akun

Berisi data-data akun yang digunakan untuk menjurnal transaksi yang 

dilakukan oleh Kafe RS Yasmin. Struktur tabel akun ditunjukkan pada 

gambar 4.33.

Gambar 4.33 Tabel akun

k. Tabel Jurnal Standar

Berisi data-data jurnal standar yang dapat dihasilkan didalam transaksi 

kafe RS Yasmin. Jurnal standar akan dihasilkan secara otomatis ketika 

terjadi transaksi. Struktur tabel jurnal standar ditunjukkan pada gambar 

4.34.

Gambar 4.34 Tabel Jurnal Standar

Setelah membuat tabel master, maka tahap selanjutnya adalah pembuatan 

tabel transaksi. Tabel transaksi inilah yang akan digunakan untuk menyimpan 

data-data transaksi dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen 



RS Yasmin untuk pengambilan keputusan. Ada beberapa tabel transaksi yang 

harus dibuat pada database yaitu :

a. Tabel Transaksi Penghasilan

Berisi data-data master transaksi Kafe RS Yasmin. Struktur tabel transaksi 

penghasilan ditunjukkan pada gambar 4.35.

Gambar 4.35 Tabel Transaksi Penghasilan

b. Tabel Detail Transaksi Penghasilan

Berisi data-data detail transaksi kafe RS Yasmin. Struktur tabel detail 

transaksi penghasilan ditunjukkan pada gambar 4.36.

Gambar 4.36 Tabel Detail Transaksi Penghasilan



c. Tabel Jurnal Temporary

Tabel jurnal temporary berisi data-data jurnal dari transaksi yang 

dilakukan oleh Kafe RS Yasmin. Struktur tabel jurnal temporary

ditunjukkan pada gambar 4.37.

Gambar 4.37 Tabel Jurnal Temporary

d. Tabel Detail Jurnal Temporary

Berisi data-data detail jurnal dari transaksi yang dilakukan oleh Kafe RS 

Yasmin. Struktur tabel detail jurnal temporary ditunjukkan pada gambar 

4.38.

Gambar 4.38 Tabel Detail Jurnal Temporary

5.4.2 Desain Form Aplikasi (Software Interface)

5.4.2.1 Form Login

Form login adalah form yang pertama kali digunakan oleh user. Form 

login memiliki fungsi untuk mengatur hak akses karyawan terhadap penggunaan 

software yang digunakan. Untuk aplikasi siklus penghasilan kafe dapat diakses 

oleh lima tipe karyawan, yaitu admin, kasir kafe, supervisor kafe, akuntansi, dan 

manajemen. Ketika membuka form login tersebut, user diminta untuk 

memasukkan kode user dan password agar software dapat mengetahui user



manakah yang sedang menggunakan software dan memberikan kemampuan akses 

kepada user sesuai dengan hak user tersebut. 

Gambar 4.39 Tampilan Form Login

Gambar 4.40 Prosedur Penggunaan Form Login

5.4.2.2 Form Menu Utama

Form Menu Utama adalah form menu yang digunakan oleh user untuk 

menentukan proses yang ingin dilakukannya. Didalam Form Utama ini terdapat 

seluruh proses yang dapat dilakukan oleh user, antara lain :

a. Insert, Update, dan Delete Master Menu

b. Insert, Update, dan Delete Master Meja

c. Insert, Update, dan Delete Master Kategori Customer

d. Penggantian password user



e. Melihat daftar transaksi

f. Melihat daftar jurnal

g. Melakukan transaksi penjualan

h. Melakukan transaksi pesanan

i. Mencetak laporan-laporan

Gambar 4.41 Tampilan Form Menu Utama

Gambar 4.42 Prosedur Form Menu Utama

5.4.2.3 Form Master

a. Menu

Form master menu adalah form yang digunakan oleh user untuk 

menambah, mengubah, dan menghapus data menu.



Gambar 4.44 Tampilan Form Menu

Gambar 4.44 Prosedur Form Menu

b. Meja

Form master meja adalah form yang digunakan oleh user untuk 

menambah, mengubah, dan menghapus data meja. 



Gambar 4.45 Tampilan Form Meja

Gambar 4.46 Prosedur Form Menu

c. Kategori Customer

Form master kategori customer adalah form yang digunakan oleh user

untuk menambah, mengubah, dan menghapus data kategori customer. 



Gambar 4.47 Tampilan Form Kategori Customer

Gambar 4.48 Prosedur Form Kategori Customer

d. Ganti Password

Form Ganti Password adalah form yang digunakan oleh user untuk 

mengubah password. 



Gambar 4.49 Tampilan Form Ganti Password

Gambar 4.50 Prosedur Form Ganti Password

5.4.2.4 Form Transaksi

a. Pesan Menu

Form pesan menu adalah form yang digunakan oleh user untuk 

memasukkan pesanan yang dilakukan pembeli pada saat awal memesan. 

Form ini digunakan sebagai dasar untuk melihat tagihan pada saat pembeli 

akan melakukan pembayaran.



Gambar 4.51 Tampilan Form Pesan Menu

Gambar 4.52 Prosedur Form Pesan Menu

b. Bayar Transaksi

Form bayar transaksi adalah form yang digunakan oleh user untuk 

melakukan transaksi penjualan pada siklus penghasilan Kafe RS Yasmin.



Gambar 4.53 Tampilan Form Bayar Transaksi

Gambar 4.54 Prosedur Form Bayar Transaksi

c. Pesanan

Form pesanan adalah form yang digunakan oleh user untuk memasukkan 

pesanan yang dilakukan pembeli untuk x hari kemudian. Form ini 

digunakan sebagai dasar saat pesanan diambil oleh pembeli.



Gambar 4.55 Tampilan Form Pesanan

Gambar 4.56 Prosedur Form Pesanan

d. Ambil Pesanan

Form ambil pesanan adalah form yang digunakan oleh user untuk 

melakukan transaksi pesanan saat pesanan diambil pada siklus penghasilan 

Kafe RS Yasmin.



Gambar 4.57 Tampilan Form Ambil Pesanan

Gambar 4.58 Prosedur Form Ambil Pesanan



5.4.2.5 Form Laporan

Form Laporan-Laporan digunakan untuk mencetak laporan-laporan yang 

berhubungan dengan siklus penghasilan kafe RS Yasmin. Form Laporan ini dapat 

mencetak antara lain :

a. Laporan penjualan per shift

Laporan Penjualan adalah laporan yang menjelaskan jumlah total 

penjualan selama satu shift. Tampilan laporan penjualan per shift

berdasarkan usulan peneliti digambarkan pada lampiran 11.

b. Laporan penjualan per periode.

Laporan penjualan per periode adalah laporan yang menjelaskan jumlah 

total penjualan selama periode tertentu. Tampilan laporan penjualan per 

periode berdasarkan usulan peneliti digambarkan pada lampiran 12.

c. Laporan penjualan per kasir per periode.

Laporan penjualan per kasir per periode adalah laporan yang menjelaskan 

jumlah total penjualan selama periode tertentu yang dilakukan oleh kasir. 

Tampilan laporan penjualan per kasir per periode berdasarkan usulan 

peneliti digambarkan pada lampiran 13.

d. Laporan intensitas pelayanan per waiter per periode.

Laporan pelayanan per waiter per periode adalah laporan yang 

menjelaskan jumlah pelayanan waiter selama periode tertentu. Tampilan 

laporan pelayanan per waiter per periode berdasarkan usulan peneliti 

digambarkan pada lampiran 14.



e. Laporan penjualan per menu per periode.

Laporan penjualan per menu per periode adalah laporan yang menjelaskan 

jumlah menu yang terjual selama periode tertentu. Tampilan laporan 

penjualan per menu per periode berdasarkan usulan peneliti digambarkan 

pada lampiran 15.

f. Laporan pemakaian per meja per periode.

Laporan pemakaian per meja per periode adalah laporan yang menjelaskan 

jumlah pemakaian meja selama periode tertentu. Tampilan laporan 

pemakaian per meja per periode berdasarkan usulan peneliti digambarkan 

pada lampiran 16.

g. Laporan intensitas penjualan per kategori customer per periode.

Laporan per kategori customer per periode adalah laporan yang 

menjelaskan jumlah pembeli yang mengunjungi kafe selama selama 

periode tertentu. Tampilan laporan per kategori pembeli per periode

berdasarkan usulan peneliti digambarkan pada lampiran 17.

Gambar 4.59 Tampilan Menu Laporan



5.4.3 Diskusi Pembahasan Pengendalian Aplikasi yang akan di buat dan 

yang akan digunakan dalam Siklus Penghasilan Kafe RS Yasmin 

Setelah dilakukan proses analisis dan evaluasi terhadap software yang 

digunakan di Rumah Sakit Yasmin, peneliti menemukan beberapa kelemahan 

yang terdapat pada Software Kafe Rumah Sakit Yasmin tersebut antara lain 

adalah sebagai berikut. Yang pertama, Software tidak mampu mengolah data-data 

transaksi didalam rumah sakit hingga menghasilkan laporan keuangan. Selain itu, 

software sering mengalami error akibat perubahan-perubahan yang dilakukan 

oleh pengembang. Kelemahan berikutnya berhubungan dengan logika akuntansi, 

yaitu software tidak dapat menghasilkan penjurnalan secara otomatis dan 

database Rumah Sakit Yasmin tidak dapat digunakan untuk penelusuran jejak 

audit (audit trail). Kelemahan yang lainnya adalah software masih belum dapat 

menghasilkan seluruh laporan yang dibutuhkan oleh manajemen Rumah Sakit 

Yasmin.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam Software

Kafe Rumah Sakit Yasmin, maka peneliti mengembangkan software yang 

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada software Kafe Rumah 

Sakit Yasmin. Perubahan-perubahan dan pengendalian yang dibentuk dalam 

software yang dikembangkan oleh peneliti adalah software yang dikembangkan 

akan diintegrasikan dengan seluruh operasional bisnis Rumah Sakit hingga dapat 

menghasilkan laporan keuangan rumah sakit dan juga software yang 

dikembangkan dibuat khusus untuk Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi dengan 

memperhatikan operasional bisnis yang berjalan di rumah sakit sehingga lebih 



relevan dengan proses bisnis yang terjadi. Software yang dikembangkan juga 

memiliki kelebihan karena dapat menghasilkan jurnal secara otomatis, sehingga 

pencatatan jurnal lebih aktual karena otomatis tercipta ketika terjadi transaksi. 

Selain itu pada tahap pengembangan database, software yang dikembangkan 

memiliki Database Relasional yang dapat digunakan untuk penelusuran jejak 

audit (audit trail) karena terintegrasi dengan baik dan dapat mencatat dokumentasi 

transaksi secara baik.

Pengolahan trasaksi pada pengendalian aplikasi merupakan fokus dari 

sistem pengendalian aplikasi. Pengendalian ini berkaitan langsung dengan sistem 

pemrosesan transaksi. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa semua transaksi 

diotorisasi oleh orang yang sah; dicatat, diklasifikasikan, diproses, dan dilaporkan 

secara akurat.

Pengendalian aplikasi yang dibuat oleh peneliti dibagi dalam tiga kategori 

sesuai yang dikemukakan oleh Wilkinson (2000) :

1. Pengendalian masukan :

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

menambah data, tombol edit untuk mengubah data yang telah 

dimasukkan, 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 

tombol cari untuk mencari data yang diperlukan. Keseluruhan tombol 

tersebut di desain sedemikian rupa agar dapat memastikan dan 



memudahkan para user di dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya.

b. Ketika user 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. Contohnya dalam pembayaran transaksi maka user hanya 

bisa memasukkan angka dan jika user mencoba memasukkan huruf 

maka sistem akan memberi peringatan dalam bentuk message box.

c. Adanya pembatasan lebar data yang dapat dimasukkan. Pada field

tertentu, user dapat memasukkan data dalam jumlah tak terbatas, 

namun pada field lain bisa jadi user hanya dapat memasukkan data 

pada jumlah tertentu. Contohnya saat user memasukkan menu dalam 

transaksi maka kode menu sudah ditentukan dan jika kode tidak sesuai 

maka sistem akan memberi peringatan dalam bentuk message box.

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

tersebut digunakan untuk menampilkan data yang telah/baru disimpan. 

Dengan begitu, user dapat memastikan bahwa aktivitas yang 

baru/telah dilakukan telah berhasil disimpan ke dalam database. 

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

field yang sudah disediakan software. Contohnya dalam cara 

pembayaran yang terdiri dari 5 kategori yaitu pembayaran tunai, 



pembayaran menggunakan kartu kredit, pembayaran menggunakan 

kartu debit, pembayaran dengan menggunakan piutang karyawan, dan 

pembayaran menggunakan beban manajemen.

f. Ketika seorang user 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. 

Contohnya kode menu dan nama menu dalam master menu harus 

diisi dan jika user tidak mengisinya maka sistem akan memberi 

peringatan dalam bentuk message box.



- 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. Contohnya diskon dalam transaksi penghasilan 

jika tidak diisi maka sistem otomatis akan memberi nilai default

angka 0.

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 dan pada saat mau keluar 

aplikasi. Contohnya saat user selesai menginput data master maka 

software akan memberikan konfirmasi kepada user. 

c. Pada saat user melakukan aktivitas tambah, software harus 

memastikan bahwa data yang dimasukkan memiliki perbedaan dengan 

data yang sebelumnya telah dimasukkan. Contohnya jika user

memasukkan master menu dengan kode menu yang sama dan atau 

dengan nama menu yang sama maka sistem akan memberi peringatan 

dengan cara menampilkan kode menu dan nama menu dalam list view.

d. Pada saat user melakukan aktivitas ubah 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.



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

semula jika aktivitas selesai dilakukan.

Berdasarkan 7 pengendalian yang dikemukakan oleh Wilkinson (2000), 

maka software yang dikembangkan melengkapi pengendalian yang dibentuk di 

dalam desain sistem dan prosedur siklus penghasilan kafe RS Yasmin. 

Pengendalian yang dibentuk adalah Pengendalian Pusat Informasi, 

Pengendalian Otorisasi dan Pengendalian Hak Akses. Untuk mengatasi 

kelemahan dalam penyediaan informasi, software yang dikembangkan dapat 

menghasilkan seluruh laporan yang dibutuhkan oleh manajemen Rumah Sakit 

Yasmin. Kemudian dari segi pengendalian hak akses, software yang 

dikembangkan juga memiliki fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh 

Software Rumah Sakit Yasmin, seperti penggunaan password untuk menentukan 

hak akses karyawan yang menggunakan software tersebut. Dalam software

penjualan kafe yang dirancang peneliti terdapat lima user yaitu administrator, 

manajemen tingkat atas, akuntansi, supervisor kafe, dan kasir. Adminstrator dapat 

menambah, mengubah, dan menghapus data yang ada pada software penjualan 

kafe. Manajemen tingkat atas hanya dapat melihat laporan manajerial. Akuntansi 

hanya dapat melihat jurnal sementara. Supervisor kafe hanya dapat menambah, 

mengubah, dan menghapus data master menu, data meja, dan data kategori 

pelanggan. Selain itu, supervisor kafe mempunyai wewenang untuk mengotorisasi 

transaksi pesanan yang dibatalkan oleh pembeli dengan jalan memasukkan 

password sebelum transaksi tersebut dijalankan oleh kasir. Kasir hanya dapat 



menambah, mengubah, dan menghapus data data transaksi dan mencetak laporan 

penjualan kasir per hari per shift.

5.5 Pembuatan Paket Program Installer

Menurut 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. Pilih project Software Kafe RS Yasmin. Kemudian membuat Package 

program.



Gambar 4.60 Memulai Pembuatan Instalasi Program

Gambar 4.61 Membuat Compile Program



c. Kemudian memilih tipe setup dari package

Gambar 4.62 Memilih Tipe Setup Instalasi Program

d. Kemudian memilih lokasi folder hasil setup

Gambar 4.63 Memilih Lokasi Folder yang di Compile



e. Kemudian memilih bentuk file setup

Gambar 4.64 Memilih Bentuk File Setup

f. Kemudian memberi nama program instalasi

Gambar 4.65 Memberi Nama Program Instalasi



g. Kemudian memilih lokasi software dalam start menu dari program 

Gambar 4.66 Memilih Lokasi Folder dalam Start Menu

h. Paket Program Installer selesai

Gambar 4.67 Tampilan Jendela Finished



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisa terhadap prosedur siklus penghasilan kafe dan 

software pada Rumah Sakit Yasmin, diperoleh kesimpulan bahwa software dan 

prosedur yang dijalankan Rumah Sakit Yasmin memiliki beberapa kelemahan 

yaitu :

1. Akses yang tidak terbatas untuk koki dalam melakukan pembelian, 

penerimaan, penyimpanan, dan pemusnahan bahan pangan.

2. Tidak ada laporan penjualan yang diarsip oleh unit kafe.

3. Banyak laporan dibutuhkan pihak manajemen tapi tidak dapat dihasilkan 

oleh software. Contoh laporan yang dibutuhkan manajemen tersebut yaitu 

laporan pemakaian meja dan laporan pelayanan waiter.

4. Tidak adanya sanksi yang jelas apabila tidak melaksanakan kebijakan 

manajemen.

5. Tidak adanya standarisasi penamaan dokumen.

6. Software tidak dapat menghasilkan penjurnalan dan pelaporan keuangan 

secara otomatis.

7. software tidak dapat digunakan dalam penelusuran jejak audit (audit trail).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti melakukan beberapa 

perbaikan antara lain :

1. Pemisahan tanggung jawab petugas kafe.



2. Penambahan perangkapan dokumen untuk arsip kafe.

3. Standarisasi penamaan dokumen.

4. Pembuatan sanksi yang jelas.

Hasil perbaikan tersebut juga peneliti masukkan ke dalam software yang 

dibuat. Perbaikan yang dimasukkan ke dalam software tersebut antara lain :

1. Adanya pembagian hak akses dengan pemberian password.

2. Otomatisasi pelaporan keuangan, dalam hal ini hanya sampai penjurnalan.

3. Penambahan informasi yang dihasilkan oleh software yang berguna bagi 

pengambilan keputusan manajemen.

4. Perancangan database yang terintegrasi yang dapat digunakan untuk 

membuat laporan keuangan dan sebagai bahan bukti penelusuran audit.

5.2 Keterbatasan

Di dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa 

batasan yang ditentukan oleh peneliti. Batasan tersebut ditentukan oleh peneliti 

dengan harapan untuk dapat memudahkan peneliti di dalam merancang software. 

Hal tersebut dikarenakan apabila rancangan software tidak dibatasi, maka 

pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin luas dan 

membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang diperlukan oleh peneliti saat ini. 

Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah :

1. Software yang dibuat untuk transaksi pembayaran dengan menggunakan 

kartu kredit dan kartu debit tidak dapat dilakukan secara otomatis dalam 

mencatat no kartu sehingga harus dilakukan penginputan secara manual.



2. 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:

1. Pihak manajemen sebaiknya mempertimbangkan masukan yang telah 

diberikan oleh peneliti terutama terkait dengan pemisahan tanggung jawab 

petugas kafe dan evaluasi atas struktur organisasi yang manajemen 

terapkan saat ini. 

2. Manajemen sebaiknya perlu memperhatikan evaluasi yang diberikan 

peneliti menyangkut standar oprasional prosedur, kebijakan manajemen, 

dan kebijakan akuntansi yang sebaiknya diterapkan. Hal tersebut 

dikarenakan, peneliti beranggapan bahwa kebijakan yang manajemen 

terapkan saat ini masih terdapat beberapa kekurangan yang apabila tidak 

diantisipasi saat ini, maka akan memberikan kesulitan di masa yang akan 

datang.

3. Setelah manajemen melakukan perbaikan pada sistem dan prosedural 

didasarkan pada evaluasi yang diungkapkan peneliti, manajemen 

sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan software yang dibuat 

oleh peneliti. Hal tersebut dikarenakan software lama yang digunakan kafe

Rumah Sakit Yasmin memiliki beberapa kelemahan dan diharapkan 



setelah menggunakan software yang telah dirancang oleh peneliti maka 

memudahkan manajemen untuk menjalankan kegiatan operasional pada 

aktivitas penjualan kafe.

Lebih dari itu, peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih 

terdapat beberapa hal yang membutuhkan perbaikan ataupun pengembangan. 

Untuk itu, peneliti juga akan menyampaikan beberapa saran yang berkaitan 

dengan penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Didasarkan pada pengungkapan beberapa keterbatasan penelitian 

sebelumnya, hasil rancangan dari penelitian ini masih terdapat hal-hal 

yang memerlukan perbaikan ataupun pengembangan. Diharapkan 

penelitian selanjutnya untuk dapat mengembangkan rancangan ini hingga 

ke tahap lebih lanjut dan lebih baik. Hal ini disebabkan rancangan yang 

telah dibangun peneliti telah mempertimbangkan kemungkinan 

pengembangan dan perbaikan hingga ke proses yang lebih lanjut.

2. Melalui laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran bagi peneliti lainnya di dalam memahami proses bisnis 

rumah sakit yang mempunyai usaha non-medis berupa kafe terutama 

menyangkut bentuk kerangka desain sistem informasi yang peneliti 

rancang. Dengan informasi tersebut, diharapkan kepada peneliti lainnya 

dapat membuat sebuah rancangan lainnya yang lebih baik daripada 

rancangan yang peneliti desain saat ini.
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Lampiran 1
Flowchart prosedur penjualan kafe untuk umum berdasarkan hasil pengamatan



Lampiran 2
Flowchart prosedur penjualan kafe untuk karyawan berdasarkan hasil pengamatan



Lampiran 3
Flowchart prosedur penjualan kafe untuk pasien dan atau keluarga pasien 
berdasarkan hasil pengamatan



Lampiran 4
Flowchart prosedur penjualan kafe untuk pesanan berdasarkan hasil pengamatan



Lampiran 5
Flowchart prosedur penjualan kafe untuk tamu rumah sakit berdasarkan hasil 
pengamatan



Lampiran 6
Flowchart prosedur penjualan kafe untuk umum berdasarkan usulan peneliti





Lampiran 7
Flowchart prosedur penjualan kafe untuk karyawan berdasarkan usulan peneliti





Lampiran 8
Flowchart prosedur penjualan kafe untuk pasien dan atau keluarga pasien 
berdasarkan usulan peneliti





Lampiran 9
Flowchart prosedur penjualan kafe untuk pesanan berdasarkan usulan peneliti







Lampiran 10
Flowchart prosedur penjualan kafe untuk tamu rumah sakit berdasarkan usulan 
peneliti





Lampiran 11
Laporan penjualan garden kafe per shift

Garden Kafe
Rumah Sakit Yasmin

Jl Letkol Istiqlah  80 - 84 Banyuwangi
Telp (0333) 424671

LAPORAN PENJUALAN GARDEN KAFE PER SHIFT

Tanggal : xx/xx/xxxx ID Kasir : xxxx
Jam : xx:xx Nama : xxxx

ID Faktur
Cara Bayar

Jumlah
Cash Voucher Kartu Kredit Kartu Debet

Piutang 
karyawan

Lain-Lain

Jumlah



Lampiran 12
Laporan penjualan garden kafe per periode

Garden Kafe
Rumah Sakit Yasmin

Jl Letkol Istiqlah  80 - 84 Banyuwangi
Telp (0333) 424671

LAPORAN PENJUALAN GARDEN KAFE PER PERIODE

Periode : xx/xx/xxxx sampai dengan xx/xx/xxxx

Tanggal
Cara Bayar

Jumlah
Cash Voucher Kartu Kredit Kartu Debet

Piutang 
karyawan

Lain-Lain

Jumlah



Lampiran 13
Laporan penjualan per kasir per periode

Garden Kafe
Rumah Sakit Yasmin

Jl Letkol Istiqlah  80 - 84 Banyuwangi
Telp (0333) 424671

LAPORAN PENJUALAN PER KASIR PER PERIODE

Periode : xx/xx/xxxx sampai dengan xx/xx/xxxx

ID Kasir Nama Kasir
Cara Bayar

Jumlah
Cash Voucher

Kartu 
Kredit

Kartu 
Debet

Piutang 
karyawan

Lain-Lain



Lampiran 14
Laporan intensitas pelayanan per waiter per periode

Garden Kafe
Rumah Sakit Yasmin

Jl Letkol Istiqlah  80 - 84 Banyuwangi
Telp (0333) 424671

LAPORAN INTENSITAS PELAYANAN PER WAITER 
PER PERIODE

Periode : xx/xx/xxxx sampai dengan xx/xx/xxxx

ID Waiter Nama Waiter Jumlah

lampiran 15
Laporan intensitas penjualan per menu per periode

Garden Kafe
Rumah Sakit Yasmin

Jl Letkol Istiqlah  80 - 84 Banyuwangi
Telp (0333) 424671

LAPORAN INTENSITAS PENJUALAN PER MENU PER PERIODE

Periode : xx/xx/xxxx sampai dengan xx/xx/xxxx

Kode Menu Nama Menu Intensitas Harga Jual Jumlah



Lampiran 16
Laporan intensitas penjualan per kategori pembeli per periode

Garden Kafe
Rumah Sakit Yasmin

Jl Letkol Istiqlah  80 - 84 Banyuwangi
Telp (0333) 424671

LAPORAN INTENSITAS PENJUALAN PER KATEGORI PEMBELI PER 
PERIODE

Periode : xx/xx/xxxx sampai dengan xx/xx/xxxx

Kategori Pembeli Intensitas
Jumlah 

Pembayaran

Lampiran 17
Laporan pemakaian per meja per periode

Garden Kafe
Rumah Sakit Yasmin

Jl Letkol Istiqlah  80 - 84 Banyuwangi
Telp (0333) 424671

LAPORAN PEMAKAIAN PER MEJA PER PERIODE

Periode  : xx/xx/xxxx sampai dengan xx/xx/xxxx

Kode Meja Nama Meja Jumlah


