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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Tinjauan pustaka ini membahas State of the Art, latar belakang Rumah 

Sakit Pendidikan, profil Rumah Sakit PTN Universitas Udayana serta teori dasar 

keuangan, dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan. 

 

2.1  State of the Art   

Pembuatan dan perancangan SIMRS sudah dilakukan oleh beberapa 

individu, salah satunya adalah yang dilakukan oleh Irfan Dwi Jaya dalam jurnal 

yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Rumah Sakit Dr. AK. 

Gani Palembang menggunakan Aplikasi Administrasi. Teknologi yang saat ini 

berkembang sangat cepat membuat pengaruh yang begitu dalam semua lapisan 

kegiatan, termasuk dalam dunia kerja disuatu perusahaan atau instansi yang 

mengharuskan beradaptasi dengan teknologi untuk membantu kegiatan bidang 

kerja masing-masing bidang. 

Rumah Sakti Dr. AK. Gani adalah salah satu rumah sakit yang merupakan 

milik TNI-AD. RS Dr. AK  Gani disamping memberikan dukungan dan 

pelayanan kesehatan kepada prajurit TNI, PNS, dan keluarganya, juga 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Pada saat ini RS Dr. 

AK. Gani khususnya pada bagian administrasi dalam mencari dan mencatat data 

pasien baru dan lama masih berjalan manual, yaitu dengan mengumpulkan kartu 

yang berisi data pasien dan data perawatan selama pasien sakit atau berobat.  

Penelitian awal yang penulis lakukan pada sistem pencatatan dan 

pencarian data pasien akan mengakibatkan kurang rapinya penyimpanan data 

yang berupa kartu berobat pasien dan lamanya pencarian data pasien tersebut pada 

saat pasien ingin berobat. 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik  

untuk melakukan analisis dan merancang aplikasi sistem baru sebagai 

pengembangan dari sistem yang lama, adapun analisis dan perancangan aplikasi 

sistem tersebut dituangkan dalam tulisan ini dengan judul Sistem Informasi 
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Rumah Sakit Dr. AK. Gani Palembang Aplikasi Administrasi, yang diharapkan 

dapat mengatasi permasalahan yang ada. 

Data diproses kemudian akan menghasilkan suatu informasi yang berguna 

bagi pemakai. Informasi merupakan sarana penting bagi manajemen dalam tahap 

perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi yang menerimanya (Jogiyanto: 1999). Adapun kualitas dari 

suatu informasi tergantung dari tiga hal, yaitu : 

1. Akurat 

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa 

menyesatkan karena dari sumber informasi sampai penerima informasi 

kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat merusak informasi 

tersebut. 

2. Tepat waktu 

Informasi tidak boleh terlambat, karena informasi yang usang tidak akan 

mempunyai nilai tinggi. 

3. Relevan 

Informasi harus dapat bermanfaat untuk pemakainya. Pengembangan 

sistem informasi juga memiliki daur hidup. Daur hidupnya disebut daur 

pengembangan sistem informasi atau secara lebih umum dinamakan 

System Develoment Life Cycle (SDLC). SDLC, merupakan metodologi 

klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan 

menggunakan sistem informasi. Menurut McLeod (1998, p399) tahapan 

dalam SDLC, yaitu perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi. 

Menurut Jogiyanto (2005, p35) Pengembangan sistem berarti menyusun 

suatu sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau 

memperbaiki sistem yang telah ada. 

Metode Framework For The Applications of System Techniques (FAST), 

metode ini merupakan suatu metodologi hipotesis yang digunakan untuk 

mendemostrasikan proses pengembangan sistem.  
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Tahapan dalam pengerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Preliminary Investigation (Penyelidikan Awal) 

Tahapan ini bertujuan untuk melakukan wawancara dan survey 

mengetahui seberapa besar ruang lingkup proyek yang akan dilakukan 

serta membuat perkiraan biaya serta jadwal pengembangan proyek. 

2. Problem Analysis (Analisis Masalah) 

Tahapan ini melakukan analisis tehadap sistem yang telah ada, tahap ini 

memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi tim proyek mengenai 

permasalahan yang dihadapi. 

3. Requirement Analysis (Analisa Kebutuhan) 

Pada tahap ini, tim akan mengumpulkan dan mendiskusikan kebutuhan 

dan prioritas berdasarkan informasi yang diperoleh dari kuesioner, 

wawancara, dan rapat-rapat. Tantangannya adalah untuk memvalidasi 

semua kebutuhan informasi. 

4. Decision Analysis Phase (Tahap Analisis Keputusan) 

Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap beberapa 

kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisa kelayakan kandidat 

tersebut serta merekomendasikan kandidat yang layak sebagai solusi 

sistem. 

5. Desain Phase 

Setelah diperoleh proposal sistem yang disetujui, maka dapat mulai 

dilakukan proses desain dari sistem target. Tujuan dari tahap ini adalah 

untuk mentransformasikan business requirement statement menjadi 

spesifikasi desain untuk proses konstruksi. Dengan kata lain, tahap desain 

menyatakan bagaimana teknologi akan digunakan dalam sistem yang baru. 

Tahap ini memerlukan ide dan opini dari pengguna, vendor, dan spesialis 

IT. 

6. Construction Phase 

Construction Phase ialah tahapan melaksanakan pengujian pada komponen 

sistem secara individu dan sistem secara keseluruhan. 

Tujuan dari tahap ini adalah : 
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a. Membangun dan menguji sistem yang memenuhi business requirement 

dan spesifikasi desain. 

b. Mengimplementasikan penghubung antara sitem baru dan sistem lama, 

termasuk instalasi dari software yang dibeli atau disewa. 

Pada tahap ini dilakukan konstruksi basis data, program aplikasi, dan 

penghubung antara sistem dan pengguna. Beberapa dari komponen ini 

telah ada sebelumnya. Setelah dilakukan pengujian, maka sistem dapat 

mulai diimplementasikan. 

7. Implementation Phase 

Input dari tahap ini adalah sistem fungsional dari tahap konstruksi. Analis 

harus mampu menyediakan transisi yang sederhana dari sistem lama ke 

sistem baru dan membantu pengguna menghadapi masalah utama saat 

mulai menggunakan sistem baru. Selain itu, analis harus melatih 

pengguna, menuliskan cara-cara penggunaan manual, menginput file dan 

basis data, dan melakukan tes akhir. Pengguna sistem akan memberikan 

feedback bagi tim proyek sebagai masalah baru dan isu baru. Output dari 

tahap ini adalah sistem operasional yang akan memasuki tahap operasi dan 

pendukung dalam siklus hidup perusahaan. 

8. Operation and Support Stage Phase 

Sistem pendukung: pendukung teknis berkelanjutan bagi para penguna, 

seperti kebutuhan maintance untuk memperbaiki kesalahan, penghilangan, 

dan kebutuhan-kebutuhan baru. Aktivitas-aktivitas dalam sistem 

pendukung: 

a. Assisting users: Berfungsi sebagai penolong dalam atau asisten bagi 

pengguna. 

b. Fixing software defect: Berfungsi sebagai mengurangi kesalahan yang 

muncul saat operasional maupun pengujian. 

c. Recovering system: Berfungsi sebagai memperbaiki sistem yang crash 

atau kehilangan data. 

Perancangan Sistem Informasi juga dilakukan oleh Nur Pratiwi Saud 

dalam jurnal yang berjudul Analisis Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi 
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Rawat Jalan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Tahun 2013. Salah satu 

pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pelayanan rawat jalan. 

Informasi di instalasi rawat jalan umumnya diselesaikan dengan 

komputerisasi. Adanya beberapa kendala yang  ditimbulkan oleh sistem informasi 

saat ini mengakibatkan banyaknya permasalahan yang terjadi. Tujuan  penelitian 

ini yaitu menganalisis kebutuhan pengembangan sistem informasi rawat jalan.  

Langkah-langkah FAST mulai dari studi pendahuluan, analisis masalah, 

dan analisis kebutuhan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, 

melakukan wawancara mendalam sesuai dengan kerangka PIECES (Performance, 

Information, Economic, Control, Efficiency dan Service). Informan dalam 

penelitian ini adalah kepala instalasi rawat jalan, 2 orang staf bagian poliklinik, 1 

orang staf bagian rekam medis, 1 orang staf bagian pendaftaran, dan 1 orang staf 

bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).  

Penelitian menunjukan kebutuhan pengguna untuk pengembangan sistem 

informasi rawat jalan RSWS Makassar yaitu kebutuhan akan sistem informasi 

yang mampu memudahkan pengolahan data, memudahkan akses laporan yang 

diingginkan melalui komputer, dan kebutuhan akan sistem informasi yang mampu 

mempermudah dalam pencarian data pasien. Adapun rekomendasi yang diberikan 

dalam penelitian ini terkait dengan kebutuhan pengguna yakni berupa modul 

pengelolaan data dan modul pelaporan untuk rawat jalan.  

Penelitian ini menganalisis kebutuhan pengembngan sistem informasi 

rawat jalan RSWS Makassar, pada penelitian ini metode FAST dilakukan mulai 

dari studi pendahuluan, analisis masalah, dan analisis kebutuhan. 

Analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi pada tahap ini 

dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis formulir yang digunakan, 

menganalisis data yang dibutuhkan dalam laporan, mengidentifikasi kebutuhan 

pengguna yang berdasarkan pada masalah yang dihadapi dan penyebab masalah 

serta akibat yang ditimbulkan terhadap pelayanan rawat jalan. 

Berdasarkan hasil penelitan yang ditemukan pada tahap studi pendahuluan, 

analisis masalah dan analisis kebutuhan terkait dengan sistem infromasi rawat 

jalan RSWS Makassar selama ini  masih terdapat permasalahan yakni terkait 
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dengan pengolahan data yang dilakukan dengan cara  manual. Dalam Penelitian 

yang dilakukan oleh Triwahjono (2010) dinyatakan bahwa sistem  manual 

pelayanan kesehatan tidak fleksible karena melihat dalam pengelolaan data 

manual mempunyai banyak kelemahan yaitu membutuhkan waktu yang lama, 

keakuratannya juga kurang  dapat diterima, karena memungkinkan kesalahan 

sangat besar.  

Menurut J. Supranto (2000): Pengolahan data manual dilakukan untuk 

jumlah yang tidak terlalu banya, pengolahan data secara manual biasanya 

memerlukan waktu yang lama karena harus meneliti satu per satu. 

Keterbatasan penelitian ini yaitu sebagian informan pada saat wawancara 

tidak mau meninggalkan pekerjaan yang dilakukan, namun tetap bersedia untuk 

diwawancarai dan dokumentasi terkait dengan sistem yang digunakan kurang 

lengkap, karena ada beberapa data yang tidak bisa di dokumentasikan. 

Penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut Sistem informasi rawat jalan di RSWS Makassar selama ini, terdapat 

permasalahan adanya proses yang dilakukan dengan cara manual terkait dengan 

pengolahan data dan pencarian berkas rekam medis.  

Penyebab masalah dari pengolahan data manual yaitu adanya selisih antara 

informasi yang diberikan oleh sistem komputer dengan manual, petugas lebih 

mengandalkan sistem manual daripada komputer, dan menggunakan sistem 

manual untuk mengatasi kesalahan input, sedangkan penyabab masalah untuk 

pencarian data pasien yaitu tidak adanya sistem yang tersentralisasi (Electronic 

Medical Record) membuat data pasien sulit dicari. 

 

2.2 Rumah Sakit Pendidikan 

 Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi 

sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu 

dalam bidang pendidikan dokter dan/atau dokter gigi, pendidikan berkelanjutan, 

dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. 
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2.2.1 Pengertian Rumah Sakit Perguruan Tinggi  

 Pengertian Rumah Sakit Perguruan tinggi adalah sebagai berikut: 

1. Rumah sakit perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disebut RS PT 

merupakan rumah sakit pendidikan baik milik pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun swata, yang dikelola 

perguruan tinggi negeri.  

2. RS PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjadi 

wahana pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan, penelitian dan 

pelayanan kesehatan secara terpadu. 

 

2.2.2 Landasan Hukum 

 Landasan  hukum Pedoman  RS PT adalah sebagai berikut: 

1. UUD 1945. 

a. Pasal 28H 

 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan ingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. 

b. Pasal 34  

 Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

2. Undang-Undang no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 

6: 

 Pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi syarat dan 

ketentuan sebagai berikut:  

a. Memiliki Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan 

b. Memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan 

c. Memiliki laboratorium biomedis, laboratorium kedokteran klinis, 

laboratorium biometrika/humaniora kesehatan, serta laboratorium 

kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat 
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d. Memiliki Rumah Sakit Pendidikan atau memiliki rumah sakit yang 

bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan 

Kedokteran. 

3. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

4. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

5. UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 

a. Pasal 1 

 Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 

yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat 

darurat. 

b. Pasal 22 

1) Rumah sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan 

setelah memenuhi persyaratan dan standar Rumah Sakit 

Pendidikan. 

2) Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang 

membidangi urusan pendidikan.  

c. Pasal 23 

1) Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

merupakan rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan 

penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi 

kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan 

tenaga kesehatan lainnya. 

2) Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan dapat dibentuk 

jejaring RS PT. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Sakit Pendidikan diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

6. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

7. Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional 
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8. PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum. 

9. Permenkes No 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan 

Pelaksanaan Praktik Kedokteran. 

10. Permenkes No147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit. 

11. Permenkes No 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah 

Sakit. 

12. Kepmenkes No 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi 

dan Standar Rumah Sakit Pendidikan. 

13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri 

Kesehatan nomor 2/V/PB/2013 nomor 38 tahun 2013 tentang Rumah Sakit 

Pendidikan. 

14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang 

Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia. 

15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang 

Standar Kompetensi Dokter Indonesia. 

 

2.2.3 Tujuan Pedoman Rumah Sakit Perguruan Tinggi  

 Tujuan Pedoman Rumah Sakit PT adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai petunjuk dan acuan perencanaan dan penyelenggaraan, 

pendidikan kedokteran, pelayanan medik prima dan penelitian 

translasional secara terintegrasi di RS PT. 

2. Sebagai petunjuk dan acuan pengembangan dan pembangunan fisik RS PT 

sesuai dengan fungsi pendidikan, pelayanan, penelitian RS PT. 

2.2.4 Profil Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Udayana 

 Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana merupakan rumah sakit 

miliki oleh Universitas Udayana di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan Kabupaten 

Badung Provinsi Bali. Rumah Sakit Pendidikan ini merupakan RS yang didanai 

oleh Negara karena setiap perguruan tinggi negeri wajib memiliki Rumah Sakit 

Pendidikan untuk mendidik calon-calon tenaga medis dan tenaga kesehatannya.  
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 Rumah Sakit ini berdiri diatas lahan seluas 41.500 meter persegi dengan 

luas bangunan 30.842 meter persegi. Rumah Sakit Pendidikan Universitas 

Udayana dibangun sejak tahun 2009 dengan poliklinik umum yang dibuka pada 

tanggal 30 mei 2012. Peresmian pembukaan poliklinik spesialis dilakukan pada 

tanggal 19 Oktober 2013. Rumah sakit ini dibangun dengan tujuan untuk 

memberikan tempat/ruang penggalian ilmu pendidikan bagi calon dokter dan 

tenaga kesehatan yang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Udayana. 

 Rumah Sakit Pendidikan terdiri dari 4 lantai dan memiliki beberapa poli di 

setiap lantainya. Lantai pertama terdapat poli penyakit dalam, poli bedah, travel 

medicine, poli kebidanan dan kandungan, ruang tindakan obgyn, poli orthopedic, 

poli geriatric, poli umum, poli anak, poli penyakit tropis, poli gigi dan lain-lain. 

Lantai 2 terdapat poli mata, poli gigi, poli kulit, poli psikiatri, dan ruangan 

direktur utama. Lantai 3 dan lantai 4 belum difungsikan. Instalasi rawat inap 

tersedia namun belum difungsikan juga. Proses yang baru berjalan yaitu rawat 

jalan dengan rata-rata 10 pasien perharinya. 

 

2.2.5 Visi Misi Rumah Sakit PTN Udayana 

 Visi dan misi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010-

2014 adalah Mewujudkan pelayanan kesehatan yang mandiri dan berkeadilan 

untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. RS PTN Udayana sebagai rumah sakit 

pendidikan yang merupakan rumah sakit milik diknas, memerlukan kesamaan visi 

dengan Kementrian Kesehatan sehingga goal yang telah ditetapkan dapat 

diwujudkan RS PTN Udayana sebagai rumah sakit infeksi dan pariwisata 

memerlukan arah yang jelas, yang mampu membangkitkan inspirasi semua 

stakeholder rumah sakit. 

 Visi RS PTN Udayana ialah Menjadi Rumah Sakit Pendidikan utamanya 

dokter dan tenaga kesehatan serta bidang terkait yang mampu menjadi pemuka 

dalam pelayanan kesehatan dengan unggulan Penyakit Tropik dan Travel 

Medicine, pendidikan, dan penelitian di Indonesia dengan sumber daya manusia 
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yang unggul, mandiri, dan berbudaya untuk mewujudkan masyarakat sehat yang 

mandiri dan berkeadilan. Misi RS PTN Udayana ialah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, dan 

berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan unggulan penyakit 

tropik dan travel medicine. 

2. Menyelenggarakan pendidikan dokter utamanya dan tenaga kesehatan 

serta bidang terkait yang mampu menghasilkan dokter dan tenaga 

kesehatan serta bidnag terkait yang profesional dan nasionalis. 

3. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan 

serta bidang terkait yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. 

 Pada akhirnya diharapkan seluruh corporate dan SDM Rumah Sakit PTN 

Udayana mampu melaksanakan kinerja yang mengacu pada visi misi 

organisasinya. 

Rektor
Prof.Dr.dr.Ketut Suastika 

SpPD KEMD FINASIM

Direktur Utama
Dr.dr. RA Tuty Kuswardhani 

SpPD KGer.MARS

Direktur Operasional  dan 
Keuangan 

DR.dr. AA. Wiradewi Lestari, SpPK

SPI
 

Dekan FK Unud
Prof.DR.dr. Putu Astawa, 

SpOT

Direktur Pelayanan Medik dan 
Keperawatan

dr. Made Ayu Haryati MARS

Direktur Umum SDM  Kerjasama 
Pendidikan dan Pelatihan 

dr. I Wayan Wartawan MARS

Direktur Akademik Penelitian  
Pengembangan dan Pengabdian

dr. Ketut Suarjana, MPH

Bag. Pelayanan 

Medik 

Bag. 

Pelayanan 

Penunjang  

Bag.Pelayanan 

Keperawatan

Bag. 

Akademik

· Rawat Jalan
· Ka.Poli Umum : 
Dr. Luh Sudarmini
· Ka. Poli Spesialis :
Dr. Uttara, SpAn,MARS
· Rawat Inap
· UGD dan OK
· ICU
· Rehabilitasi Medik
· Home Care
· Nursing Home
· Rekam Medik
·  

Bag 

SDM

Bag. Pendidikan 

dan Pelatihan 

Bag. Pemasaran 

dan Kerjasama 

Bag. 

Perencanaan 

dan Evaluasi

Bag. 

Keuangan

Bag. Penelitian 
dan 

Pengembangan

· Medik
· Dr Luh Sudiramini 
· Keperawatan Non Medik :
·   

 
Bid. Pendidikan
Dr. Ida Ayu 
Kusumawardani, 
SpKJ,MARS

· Farmasi :

· IBN Maharjana S.Apt Farm

· Lab

· Radiologi

· Gizi

· CSSD

· Laundry

· Tata Usaha
· Administrasi Umum 
· (Sarana, Rumah Tangga)
· Hukum
· IPAL

· Pemasaran dan 
· Kerjasama 
· (pelayanan Sarana)
· 

· Akuntansi
· Verifikasi
· Bendahara
· Renumerasi

Koordinator Pendidikan S1 :
Dr. Desak Indrasari Utami SpS
Dr. Pande Dwipayana SpPD
Koordinator. PPDS:
Dr. Lanang SpOT
Koordinator Pendidikan Sp1:
Dr. I Nyoman Semadi SpB SpBTKV
Dr. AA Mas Putrawati Triningrat SPM
Koordinator HTA
Dr. I Putu Eka Widyadharma Msc SpS
Keperawatan dan Analisis
Ns. Ni Putu Kusumayuni S.Kep 
Koordinator Ilmu Kesehatan Masyarakat 
(S2IKM)
Ketut Hari Mulyawan, MPH
Koordinator Ilmu Fisioterapi
Koordinator Pendidikan Kedoteran Gigi

· Bidang SDM

· Bidang Renumerasi 

Dewan Pengawas
1. PR.DR. Ir. Budi Susrusa

2. Prof. DR.dr. Wiryana, SpAn
3. dr. Wayan Sutarga, MPH

Bag. 
Umum

· Bid. Penelitian
Dr.dr. Sri Budayanti

Bag. 
Pengabdian 

 

· Bid. Pengabdian
· Dr. Ni Nyoman
· Metriani Nesa, SpA

Purchasing
 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit PTN Universitas Udayana 

(Sumber: Dokumen internal manajemen Rumah Sakit PTN Universitas Udayana) 

 Rumah Sakit PTN Udayana dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang 

setara dengan Dekan Fakultas Kedokteran dan Satuan Pengawas Internal (SPI). 

Direktur Utama berada langsung di bawah Rektor Universitas Udayana dan 

diawasi oleh dewan pengawas. Bidang yang ada dibagi 4 secara garis besar dan 

dikepalai seorang direktur, meliputi Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, 

Direktur Umum SDM  Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, Direktur 
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Operasional, dan Keuangan serta Direktur Akademik Penelitian Pengembangan 

dan Pengabdian. Tiap direktur bagian mengepalai beberapa sub bagian dan 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 

2.3 Sistem Informasi Manajemen Akuntansi 

   SIA adalah mendorong seoptimal mungkin agar sistem tersebut dapat 

menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang terstruktur  yaitu tepat waktu, 

relevan, dan dapat dipercaya. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu sistem 

akuntansi saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat dilakukan pengolahan 

data mulai dari awal transaksi sampai dengan pelaporan yang dapat dijadikan 

sebagai informasi akuntansi. 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2004: 1) Sistem informasi akuntansi 

(SIA) adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang diatur 

untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. 

Gambar 2.2 Alur Subsistem Akuntansi 

(Sumber: Dasar-dasar manajemen Keuangan Rumah Sakit, 2013) 

 

Romney dan Steinbart (2004: 473) menyatakan bahwa Sistem informasi 

akuntansi (SIA) adalah sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang 

bertanggung jawab untuk (1) persiapan informasi keuangan dan (2) informasi 

yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi 

perusahaan. Pihak Rumah Sakit harus siap setiap saat dengan sarana, prasarana 

tenanga maupun dana yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan tersebut. 
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Dengan perubahan sistem keuangan Rumah Sakit serta sistem keuangan 

Pemerintah secara keseluruhan diharapkan dana yang dikelola oleh Rumah Sakit 

akan menjadi lebih besar dan terus meningkat sejalan dengan pengingkatan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta persiapan Badan Layanan Umum 

dari tahun ke tahun. 

 Sistem Cash Basis atau disebut juga Kas Stelsel, hanya dicatat penerimaan 

dan pengeluaran uang, penerimaan akan dicatat jika telah diterima uang demikian 

juga untuk pengeluaran. Sedangkan sistem Accrual Basis transaksi dan peristiwa 

diakui pada saat kejadian, bukan pada saat hak diterima atau dibayar, dan dicatat 

serta dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Dengan kata lain, penghasilan 

diakui pada saat penyerahan barang/jasa, bukan pada saat kas diterima, dan biaya 

diakui pada saat terjadinya bukan pada saat kas dibayarkan. Dengan metode 

akrual, harta diakui pada saat diperoleh kepemilikan. 

2.3.1 Proses Account Payable. 

Kebutuhan akan barang dan keterbatasan Cash Flow yang dimiliki oleh 

perusahaan adalah dua masalah yang dialami oleh pelaksana Account Payable. 

Satu sisi perusahaan dituntut untuk terus berproduksi memenuhi kebutuhan 

pelanggan, namun di sisi yang lain perusahaan tidak selalu memiliki kecukupan 

dana untuk membayar semua aktivitas pembeliannya. Akibatnya sering salah satu 

dari masalah tesebut dikorbankan. Namun mengorbankan salah dari keduanya ini 

bukan tanpa resiko. Menunda pembelian barang akan berdampak pada penurunan 

sales, atau bahkan hilangnya keberlanjutan order. Tapi jika menunda pembayaran, 

supplier akan menolak untuk mengirimkan barang berikutnya. Akibatnya 

perusahaan akan gagal berproduksi, dan gagal pula untuk delivery barang dan 

jasa.  

Strategi yang tepat agar masalah payable ini dapat diatasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa fungsi Account Payable saat ini tidak lagi sebagai fungsi 

yang sekedar melakukan kegiatan administrasi. Namun, lebih jauh menjadi fungsi 

yang strategis mendukung perusahaan dalam mencapai profit yang tinggi dan 

keberlangsungan aktivitasnya (going concern). Peningkatan fungsi tentu saja 
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mengandung konsekuensi, bahwa karyawan bagian Account payable haruslah 

personil yang handal, memahami bisnis proses, serta dapat memberikan masukan 

dan informasi yang berguna dalam pengelolaan cash flow perusahaan dan 

pengambilan keputusan oleh manajemen. Serta terlibat aktif dalam aktivitas 

penurunan biaya. 

2.3.1.1 Perpajakan dalam Rumah Sakit 

Sistem keuangan Rumah Sakit serta sistem keuangan Pemerintah secara 

keseluruhan diharapakan dana yang dikelola oleh Rumah Sakit akan menjadi lebih 

besar dan terus meningkat sejalan dengan peningkatan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) serta persiapan Badan Layanan Umum (BLU) dari tahun ke tahun. 

Kondisi ini selain akan membawa pengaruh positif bagi peningkatan 

pelayanan, tetapi juga membuka peluang untuk ditimbulkannya akses negatif 

penyalahgunaan dalam pengolan keuangan negara. 

Direktur Jendral Pajak No: SE-06/PJ.52/2000 2 maret 2000 telah 

menegaskan bahwa instalasi farmasi (kamar obat) merupakan suatu tempat untuk 

mengadakan dan menyimpan obat-obatan, gas medik alat kesehatan serta bahan 

kimia yang terpisah dari keseluruhan rumah sakit. Selanjutkan ditegaskan 

bahwapenyerahan obat-obatan yang dilakukan instalasi farmasi tidak terutang 

PPN. Menurut PP no.50 tahun 1984, pedagang eceran adalah pengusaha yang 

dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melalukan usaha perdagangan 

dengan cara: 

1. Tidak bertindak sebagai penyalur kepada pedagang lain, 

2. Menyerahkan barang kena pajak melaluisuatu tempat penjualan eceran 

seperti toko, kios atau dengan cara penjualan langsung kepada konsumen 

akhir dari rumah ke rumah, 

3. Menyediakan baran kena pajak yang diserahkan di tempat penjualan 

secara eceran, 

4. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului penawaran 

tertulis, penawaran kontrak atau lelang dan umumnya bersifat tunai dan 

pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan langsung membawa 

sendiri barang kena pajak yang dibelinya. 
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Bagian Apotik/farmasi di rumah sakit bertindak sebagaimana lazimnya 

apotek melakukan penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan, maka 

rumah sakit yang mempunyai instalasi farmasi tersebut merupakan pengusaha 

kena pajak pedagang eceran. 

PPN harus dibayar atas penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan 

oleh instalasi farmasi adalah 2% dari jumlah seluruh penyerahan barang 

dagangan. Instalasi farmasi kepada pasien rawat inap tidak dikenakan PPN, 

namun kepada pasien selain rawat inap yang dilakukan di farmasi maupun 

instalasi farmasi terutang PPN. Pembelian obat ke Supplier akan dikenakan pajak 

yakni PPH 22: [ 100/110 x nilai kwitansi (jumlah dalam pembelian) x 1,5% = .. ] 

Sedangkan perhitungan PPN yakni: [100/110 x Nilai Kwitansi x 10% = ... ] 

2.3.1.2 Manajemen Keuangan dalam Akuntansi. 

Bidang Manajemen fungsional yang mempelajari tentang penggunaan 

dana, memperoleh dana dan pembagian hasil operasional rumah sakit. 

Sumber dana luar rumah sakit dapat berasal dari pemerintah, donasi, 

hutang, hibah, dan bahkan dari pasar modal untuk rumah sakit swasta yang sudah 

go public. Dana yang berasal dari pasar modal ini dapat berbentuk hutang 

(obligasi) atan modal sendiri (saham). Sumber dari dalam rumah sakit berasal dari 

penyisihan laba rumah sakit, cadangan, atau penyusutan (depresiasi). 

Rumah sakit memperoleh dana dari pengoperasian aset-asetnya. Sumber 

dana ini disebut sebagai sumber dana internal yang dapat diperoleh dari berbagai 

cara seperti menyediakan pelayanan medis, menyediakan pelayanan non-medis, 

melalui investasi, dan lain-lain. Cara perhitungan asset: 

[ASSET(Aktiva/kekayaan/harta) = HUTANG (liabilities) + EKUITAS (modal 

sendiri)] 

Menurut Munandar (1995) memberikan definisi bahwa yang dimaksud 

dengan Anggaran (budget) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, 

yang meliputi seluruh kegiatan organisasi, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) 

dan berlaku untuk periode tertentu yang akan datang. Anggaran dapat di 

kelompokkan menjadi dua macam: 
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1. Anggaran Strategi 

Anggaran yang berlaku untuk jangka panjang, yaitu jangka waktu yang 

melebihi satu periode akuntansi. 

2. Anggaran Taktis 

Anggaran yang berlkau untuk jangka pendek, yaitu satu periode akuntansi 

atau kurang. Terdapat 2 anggaran yakni anggaran periodik dan anggaran bertahap 

(anggaran untuk per 3 bulan) 

 Penganggaran Zero-Base yakni anggaran berbasis nol (zero base) dapat 

diartikan sebagai anggaran yang dibuat diawal tahun anggaran seakan-akan semua 

pekerjaan dimulai dari nol, dengan kata lain seluruh rekening pada awal tahun di-

nol kan, kemudian disusun lagi anggaran yang baru untuk satu periode yang akan 

datang. Dampak penganggaran dengan zero-base ini adalah biaya selektif, 

pengalokasian kembali sumber kekayaan terhadap kegiatan tidak langsung, dan 

berbagai keuntungan analisis dan komunikatif lainnya. 

2.3.1.3 Konsep Penilaian Asset 

Nilai suatu aset seperti peralatan medis, ambulan, kursi tamu, lemari 

direktur dan sebagainya selalu berubah akibat pemakaian, keusangan, kerusakan, 

ketertinggalan teknologi, dan sebagainya. 

Konsep dasar yang penting diketahui oleh penyusunan suatu anggaran 

adalah masalah penilaian aset, dalam anggaran suatu aktiva harus dinyatakan 

dengan suatu moneter (Rp), maka pembuat anggaran harus memahami beberapa 

metode konsep penilaian. Metode penyusutan yang pokok ada empat yaitu metode 

garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun, dan metode unit 

produksi. 

Sebagai contoh, pembelian peralatan medik dan pemasanganya senilai Rp. 

1.100 juta dan diperkirakan masa penggunaannya adalah 10 tahun atau 10.000 

jam. Setelah itu masih laku dilelang (Nilai sisa dari peralatan medik tersebut) 

adalah Rp. 100 juta atau setelah penggunaan dari 10.000 jam, tergantung mana 

yang terlebih dahulu terjadi. 
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1. Metode Garis Lurus. 

Metode garis lurus, penyusutannya dihitung dengan cara mengurangi 

harga perolehannya (harga beli + dan biaya lain yang dikeluarkan sampai 

peralatan tersebut siap dioperasionalkan) dikurangi nilai sisa, membagi 

dengan umur ekonomis dari peralatan medik bersangkutan atau formulasi 

umur ekonomis dari peralatan medik bersangkutan atau formulasi sebagai 

berikut:  

Depresiasi Per tahun =  Biaya Pembelian – Nilai Sisa       (2.1) 

Usia Ekonomis 

 

Depresiasi Per tahun =  Rp 1.100 – Rp 100  = Rp 100 

 10 tahun 

 

 Jika nilai sisa yang diperkirakan tidak lebih dari 10 persen dari biaya awal, 

maka nilainya bisa diabaikan. Dalam contoh ini, yang digunakan adalah harga 

perolehan, yaitu harga beli ditambah biaya ekstra sampai peralatan siap 

dioperasionalkan. Bila tidak ada biaya lain yang muncul sampai peralatan tersebut 

siap digunakan maka cukup digunakan harga beli. 

2. Metode Jumlah Angka Tahun. 

Berdasarkan metode jumlah angka tahun beban penyusutan tahunan 

ditentukan sebagai berikut: 

a. Hitunglah jumlah angkat tahun; pada contoh kita, jumlah angkanya 

adalah 55: 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55 

Angka ini dapat juga diperoleh dengan menggunakan persamaan deret 

aljabar, dimana n adalah umur harta. 

Jumlah Angka (n) = n(n+1)  = 10(10+1)  = 55 

2    2 

b. Membagi angka sisa tahun dengan jumlah angka tahundan pecahan ini 

dikalikan dengan biaya dari harta yang dapat disusutkan, yaitu jumlah 

biaya dikurangi nilai sisa: 
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Penyusutan tahun ke 1: 10/55 (Rp 1.000) = Rp. 182 

Penyusutan tahun ke 2: 9/55 (Rp 1.000) = Rp. 164 

        - 

Penyusutan tahun ke 10: 1/55 (Rp 1.000) = Rp. 18 

Perlu diperhatikan bahwa pada formula diatas, pembilang dari setiap 

pecahan dapat dituliskan sebagai (n+ (1-t)), dimana t adalah angka 

tahun  yang digunakan, sedangkan penyebutnya adalah adalah jumlah 

angka tahun. 

 

Depresiasit =  2(n+1-t)1                                          (2.2) 

            n(n+1) 

3. Metode Unit Produksi 

Berdasarkan metode unit produksi, biaya yang dapat disusutkan (harga 

pembelian dikurangi nilai sisa) dibagi dengan perkiraan umur peralatan 

medik 10.000 jam, sehingga diperolehan tarif penyusutan perjam sebesar 

Rp. 0,10. Pada contoh diatas, untuk tahun pertama peraltan medik 

digunakan selama 2.000 jam, sehingga beban penyusutan untuk tahun 

pertama adalah Rp. 200. Beban penyusutan untuk tahun kedua adalah Rp 

180, dan selanjutnya hingga tahun kesepuluh. Dengan mengunakan 

metode unit produksi, beban penyusutan tidak dapat diperkiraan dengan 

tepat sebelumnya. 

4. Metode Saldo Menurun 

Metode penyusutan yang dipercepat dengan saldo menurun, beban 

penyusutan tahunan dihitung dengan cara mangalihkan suatu tarif tetap 

dengan saldo yang belum disusutkan, atau nilai buku bersih (yaitu biaya 

dikurangi akumulasi penyusutan). Oleh karena saldo yang belum 

disusutkan semakin kecil pada periode berikutnya. 

Sebagai contoh, suatu harga yang berumur 10 tahun, penyusutan menurun 

garus lurus 10 persen pertahun, dengan metode saldo menurun garis lurus 

10 persen pertahun. Pada metode saldo menurun, nilai sisa yang 



23 

 

diperkirakan tidak perlu dikurangkan dari biaya awal pembelian harta 

untuk menghitung beban penyusutan seperti pada metode penyusutan lain. 

2.3.1.4 Konsep Nilai Mata Uang 

Nilai mata uang pada umumnya dapat dibedakan masa yang akan datang 

(future value)  dan nilai saat ini (present value). 

1. Nilai yang akan datang (Future Value) 

Ketika anda menyimpan uang di bank sebesar Rp. 1.000.000 selama 

setahun dan memperoleh bunga 15% yang dibayarkan 1 kali pada akhir 

tahun, dan bila tidak ada biaya administrasi maka pada akhir tahun akan 

menerima sebesar Rp 1.150.000. sebagai contoh: [FVn = PV[1+(r/m)] 

Future Value (FV) = Rp 1.000.000 (1+0.15) 

 = Rp 1.150.000 

 Dana tersebut akan kita simpan selama 2 tahun tanpa diambil, 

maka nilai nominal di masa yang akan datang sebesar Rp.1.322.500 ( (Rp. 

1.150.000)
2 

). 

2. Nilai masa sekarang (Present Value) 

Dalam penyusutan perencanaan keuangan di rumah sakit atau di dalam 

organisasi apapun, manajer keuangan selalu berbicara dalam konteks masa 

yang akan datang, waktu yang jelas berbeda dengan saat ini. Dari contoh 

FV diatas, kalau menerima Rp 1.150.000 satu tahun yang akan datang, dan 

tingkat bunga yang relevan adalah 15% maka nila PV adalah: [PV = 

FV/(1+r)
n 

] 

Present Value (PV)  = Rp 1.150.000/(1+0.15) 

   = Rp 1.000.000 

Secara umum kita bisa menulis cara perhitungan tersebut dalam sebuah 

persamaan atau rumus, apabila PV adalah nilai simpanan pada awal 

periode, dan r adalah tingkatan bunga, maka nilai nominal pada tahun 

(periode). 
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2.3.2 Proses Account Receivable. 

Proses Account Receivable mempunyai tugas utama dalam membangun 

manajmen dalam bisnis proses rumah sakit yakni dengan mengurusi 

penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau 

suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen 

tersebut. Pada sebagian besar entitas bisnis, hal ini biasanya dilakukan dengan 

membuat tagihan dan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen yang akan 

dibayar dalam suatu tenggat waktu yang disebut termin kredit atau pembayaran. 

Kelonggaran dalam menarik piutang akan berakibat kemungkinan 

kesulitan cash flow dan timbul opportunity cost yang mesti dibayar dan dapat 

berimbas pada harga pokok produksi yang tinggi dan kalah dalam persaingan. 

Perusahaan mengharapkan seluruh piutang dagangnya dapat diterima sesuai 

dengan jatuh tempo kredit, dan ini bisa terlaksana apabila ada kesungguhan dalam 

penagihan dan kontrol yang baik dari masing-masing personal yang ditugasi 

secara integreted antara Sales, F&A, Operasional, Kepala Cabang, Kepala Divisi, 

atau Project. 

Piutang juga disajikan dalam keuangan negara sejak penerapan sistem 

akuntansi berbasis akrual pada pelaporan keuangan negara berdasarkan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Definisi Piutang 

Negaradiketahui terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan melalui 

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang 

Negara yang hingga saat ini (November 2012 masih berlaku). Selanjutnya, setelah 

Republik Indonesia menganut otonomi daerah, Piutang Negara memperoleh 

definisi yang berbeda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara dengan perspektif pelaksanaan otonomi daerah. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen
http://id.wikipedia.org/wiki/Tagihan
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Gambar 2.3  Tugas Utama Account Receivable 

(Sumber: Dasar-dasar manajemen Keuangan Rumah Sakit, 2013) 

Pada gambar 2.3 menjelaskan mengenai tugas utama yang harus dilakukan 

oleh pegawai AR dimana membuatkan invoices, mempersiapkan atau mebuatkan 

laporan yang akan dimasukan dalam jurnal, membuat Daily Balance (DO) serta 

membuat AR Aging Report dan AR Reconciliasi bulanan untuk konfimasi dan 

pemeriksaan laporan keuangan dan pada akhir bulan dilakukannya penulisan 

dibuku jurnal penjualan untuk mencatat penjualan bulanan. Bila rumah sakit 

melaksanakan fungsi sosialnya dan tetap terus dikembangkan sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka rumah sakit akan 

dihadapkan pada masalah kesulitan arus kas (Cash Flow) yang akan 

mengakibatkan keuangan (Financial distress). 
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 Gambar 2.4  Alur Proses Account Receivable 

          (Sumber: Dasar-dasar manajemen Keuangan Rumah Sakit, 2013) 

Pada gambar 2.4 menjelaskan mengenai alur proses dimana dari proses 

pasien mendaftarkan dirinya kerumah sakit hingga berkas-berkas masuk ke billing 

system serta pembayaran dan akan terekap dalam AR. 

2.3.3 Jurnal Umum Akuntansi 

Bentuk jurnal yang paling sederhana adalah daftar transaksi atau kejadian 

kronologis yang diekspresikan dalam istilah debet dan kredit pada akun akun 

tertentu yang disebut Jurnal Umum.  

  

 Gambar 2.5  Alur Pembuatan Laporan Keuangan 

               (Sumber: Dasar-dasar manajemen Keuangan Rumah Sakit, 2013) 
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 Dalam beberapa kasus, perusahaan menggunakan Jurnal Khusus (Special 

Journal) selain Jurnal Umum. Jurnal Khusus mengikhtisarkan transaksi-transaksi 

yang memiliki karakteristik serupa (misalnya Penerimaan Kas, Penjualan, 

Pembelian, Pengeluaran Kas) sehingga  menghemat waktu yang diperlukan waktu 

yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai tugas pembukuan. Contoh Jurnal 

umum ditunjukkan pada Gambar 2.6 

Gambar 2.6  Contoh Jurnal Umum 

                 (Sumber: Akuntansi Biaya, 2003) 

Fase selanjutnya adalah Pemindah bukuan (Posting). Dalam fase ini item-

item  yang dimasukkan dalam Jurnal Umum harus ditransfer ke Buku Besar 

Umum.  

Gambar 2.7  Contoh Buku Besar T 

(Sumber: Akuntansi Biaya, 2003) 

Fase ini merupakan bagian dari proses pengikhtisaran dan 

pengklasifikasian. Dalam proses pemindah bukuan setiap transaksi yang dicatat 
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dalam jurnal akan dituangkan ke buku besar sesuai dengan akun dan pos 

transaksinya secara berurutan. Gambar 2.6 menunjukkan contoh sebuah buku 

besar bentuk T. 

Neraca Saldo adalah daftar akun beserta saldonya pada suatu waktu 

tertentu. Umumnya Neraca Saldo dibuat pada akhir periode akuntansi. Tujuan 

utama dari Neraca Saldo adalah untuk membuktikan kesamaan matematis dari 

debet dan kredit setelah posting dilakukan. Neraca Saldo juga berguna untuk 

mendeteksi kesalahankesalahan dalam pembuatan ayat jurnal dan posting di 

samping bermanfaat untuk menyusun laporan keuangan. Contoh sebuah Neraca 

Saldo diperlihatkan seperti Gambar 2.8. 

Gambar 2.8  Contoh Neraca Saldo 

(Sumber: Akuntansi Biaya, 2003) 

Pendapatan dicatat pada periode di mana pendapatan dihasilkan, dan agar 

beban dicatat pada periode terjadinya, maka Ayat Jurnal Penyesuaian (adjusting 

entries) harus dibuat pada akhir periode akuntansi. Yaitu, penyesuaian diperlukan 

untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pengakuan pendapatan dan penandingan 

tidak dilanggar. Setelah semua Ayat Jurnal Penyesuaian dibuat dan diposting, 

Neraca Saldo berikutnya lalu dibuat dari akun-akun Buku Besar. Neraca Saldo ini 

dinamakan dengan Neraca Saldo Yang Telah Disesuaikan (Adjusted Trial 

Balance). Neraca Saldo ini memperlihatkan saldo dari semua akun, termasuk 

akun-akun yang telah disesuaikan, pada akhir periode akuntansi. Tujuannya 

adalah untuk memperlihatkan pengaruh dari semua kejadian keuangan yang telah 

terjadi selama periode akuntansi. Proses berikutnya adalah pembuatan Laporan 

keuangan.  
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Gambar 2.9  Contoh Jurnal Khusus Penerimaan Kas 

(Sumber: Akuntansi Biaya, 2003) 

Adapun Laporan keuangan yang umumnya dibuat oleh suatu perusahaan 

yaitu Laporan Laba Rugi (Income Statemen) dan Neraca (Balance Sheet).  

Gambar 2.10  Contoh Laporan Laba Rugi 

      (Sumber: Akuntansi Biaya, 2003) 

Pada Laporan Laba Rugi akan diperlihatkan untung / rugi dari operasional 

perusahaan, sedangkan Neraca akan melaporkan aktiva, kewajiban, serta ekuitas 

perusahaan.  

2.3.4 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang 

merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun 

buku yang bersangkutan. Laporan keuangan dibagi dua, yaitu: 

1. Laporan Intern 

Laporan Intern adalah Laporan yang dibuat dan ditujukan untuk pihak-

pihak intern atau manajemen rumah sakit, dimana dalam penyajiannya 

dibedakan dalam: 
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a. Laporan Bulanan 

Laporan Bulanan adalah laporan yang harus dibuat setiap satu bulan 

satu kali. 

b. Laporan Tahunan 

Laporan Tahunan adalah laporan yang harus dibuat setiap satu tahun 

satu kali. Laporan ini antara lain: Neraca, Laporan Pendapatan dan 

Biaya Perincian, dan Laporan Keuangan. 

2. Laporan Eksternal 

Laporan ekstern adalah laporan yang ditujukan kepada pihak-pihak diluar 

rumah sakit. Contohnya: Pemerintah. 

 

2.3.5 Sistem Perkiraan/Kode Akun Akuntansi 

 Perkiraan ialah suatu tata cara penggunaan, penggolongan, dan pemberian 

kode pada perkiraan buku besar secara sistematis. Pemberian kode perkiraan buku 

besar ini dilakukan dengan membuat bagan perkiraan (Chart of Accounts), yang 

berisi klasifikasi nama perkiraan buku besar dan kode yang digunakan unuk 

masing-masing perkiraan tersebut beserta penjelasan perkiraannya. Klasifikasi 

perkiraan ini disesuaikan dengan laporan keuangan perusahaan, yang dibagi 

dalam dua kelompok besar yaitu: 

1. Perkiraan Neraca, dibagi dalam golongan: 

a. Aktiva 

b. Hutang 

c. Modal 

2. Perkiraan Laba Rugi, dibagi dalam golongan: 

a. Pendapatan Usaha 

b. Biaya Usaha 

c. Pendapatan dan biaya di luar usaha. 

 

 Masing-masing golongan ini dibagi lagi dalam sub golongan dan jenis 

rekening. Sedangkan, pemberian kodenya dengan tiga cara, yaitu: 
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1. Sistem Angka (Numerical System) 

 Sistem ini perkiraan buku besar yang telah di klasifikasikan diberi kode 

angka, dan pemberian kode angka ini dapat dilakukan dengan cara: 

a. Kode Urut 

Perkirain buku besar diberi kode angka secara berurutan dengan tidak 

lupa mencadangkan beberapa angka untuk perkiraan-perkiraan yang 

mungkin timbul dimasa yang akan datang. 

Kelompok perkiraan, contohnya: 

 001 – 040 Aktiva 

 041 – 080 Hutang 

 081 – 100 Modal 

 101 – 130 Pendapatan Usaha 

 131 – 170 Biaya Usaha 

 171 – 190 Pendapatan dan Biaya di Luar Usaha 

Dan untuk Jenis Perkiraan, Contohnya: 

 001 – 040 Aktiva 

    001  Kas 

         002  Kas Kecil 

    003  Kas Bank 

         004  Piutang Dagang 

    005  Piutang Karyawan 

 

b. Kode Kelompok (Group Code) 

Perkirain buku besar diberi kode angka dimana masung-masing angka 

dapat menunjukan kelompok, golongan, sub golongan, jenis perkiraan, 

dan jenis perkiraan tambahannya. 

 

X  X  X  X . X X 

Perkiraan Kontrol 

Perkiraan Tambahan 
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      X  X  X  X . X X 

Kelompok Perkiraan 

Golongan Perkiraan 

Sub Golongan Perkiraan 

Jenis Perkiraan 

Jenis Perkiraan Tambahan 

Penjelasan akan diterangkan sebagai berikut: 

1. Angka Pertama, Menunjukan Kelompok Perkiraan. 

1 Aktiva 

2 Hutang 

3 Modal 

4 Pendapatan Usaha 

5 Biaya Usaha 

2. Angka Kedua, Menunjukan Golongan Perkiraan. 

1 Aktiva 

11 Aktiva Lancar 

13 Aktiva Tetap 

15 Aktiva Lain-lain 

3. Angka Ketiga, Menunjukan Sub Golongan Perkiraan. 

11 Aktiva Lancar 

111 Kas dan Bank 

112 Piutang 

113 Persediaan 

4. Angka Keempat, Menunjukan Jenis Perkiraan. 

111 Kas dan Bank 

1111 Kas 

1112 Kas Kecil 

5. Angka Kelima, Menunjukan Jenis Perkiraan Tambahan. 

1112 Kas Kecil 

1112.01 Kas Kecil Bagian A 

1112.02 Kas Kecil Bagian B 
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2. Sistem Huruf (Alphabetical/Mnemonic System) 

Sistem ini perkiraan buku besar yang telah di klasifikasikan diberi kode 

huruf, dan pemberian kode huruf ini dapat dilakukan dengan cara: 

a. Berdasarkan pada singkatan dari nama perkiraan yang bersangkutan. 

  Contoh: 

   A  Aktiva 

   AL  Aktiva Lancar 

   AT  Aktiva Tetap 

   H  Hutang 

   HP  Hutang Jangka Pendek 

   HL  Hutang Jangka Panjang 

   M   Modal 

b. Sama seperti kode kelompok dalam sistem angka. 

  Contoh: 

1. Huruf Pertama, menunjukan kelompok perkiraan. 

 A  Aktiva 

 B  Hutang 

 C  Modal 

 D  Pendapatan Usaha 

 E  Biaya Usaha  

 F  Pendapatan dan Biaya di Luar Usaha 

2. Huruf Kedua, menunjukan golongan perkiraan 

 A  Aktiva 

 AA  Aktiva Lancar 

 AB  Aktiva Tetap 

 AC  Aktiva Lain-lain 

3. Huruf Ketiga, menunjukan jenis perkiraan. 

 AA  Aktiva Lancar 

 AAA  Kas 

 AAB  Kas Kecil 

 AAC  Bank 
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3. Sistem Huruf dan Angka (Alphanurmerical System) 

Sistem ini perkiraan buku besar disusun dengan menggunakan kode 

gabungan antara angka dan huruf. Huruf dapat digunakan untuk 

menunjukan kelompok periraan dan angka menunjukan jenis perkiraan, 

atau sebaliknya. 

a. Kode Huruf, menunjukan kelompok perkiraan. 

  A     Aktiva Lancar 

     B       Hutang 

 C     Modal 

 D     Pendapatan Usaha 

 E     Biaya Usaha  

 F     Pendapatan dan Biaya di Luar Usaha 

b. Kode Angka, menunjukan jenis perkiraan. 

  A     Aktiva Lancar 

     A 01       Kas 

 A 02     Kas Kecil 

 A 03     Bank 

 A 04     Piutang Usaha  

 Berdasarkan cara penggolangan dan pemberian kode yang telah diuraikan, 

penulis memilih sistem angka dengan kode blok untuk perkiraan neraca dan 

perkiraan pendapatan serta biaya. Sistematika perkiraan dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Untuk Perkiraan Neraca 

XXX 

   Menunjukan Perkiraan Neraca 

XXX . XX 

   Menunjukan Perkiraan Neraca (Perkiraan Kontrol) 

   Menunjukan Sub Perkiraannya (Perkiraan Tambahan) 

XXX . A 

   Menunjukan Perkiraan Neraca  

   Menunjukan Perkiraan Lawannya 
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Untuk Perkiraan Pendapatan 

XXX 

   Menunjukan Pusat Pendapatan 

XXX . XX 

   Menunjukan Pusat Pendapatan  

   Menunjukan Sub Pusat Pendapatan  

Untuk Perkiraan Biaya 

XXX 

   Menunjukan Jenis Biaya 

XXX . XX . XX 

   Menunjukan Jenis Biaya  

   Menunjukan Pusat Biaya 

   Menunjukan Sub Pusat Biaya 

 

Dengan Demikian Nomer Perkiraan dan Penjelasaan Perkiraannya adalah 

sebagai berikut:  

 

KODE AKUN 
NAMA AKUN 

Kode Blok 

1 2 3 4 5  

1 
    ASSET  

1 1 
   AKTIVA  [100 - 149] 

1 1 1 
  AKTIVA LANCAR                                                                    [100 - 126] 

1 1 1 1 
      KAS BANK                                                                                 [100 – 107] 

1 1 1 1 1          KAS DI BANK                                                                       101 

1 1 1 2 
       KAS PEMASUKAN                                                                  102 

1 1 1 2 1           KAS MASUK TINDAKAN                                                  103 

1 1 1 2 2           KAS MASUK OBAT                                                             104 

1 1 1 3 
        KAS PENGELUARAN                                                            105 

1 1 1 4 
           KAS KELUAR TINDAKAN                                                106 

1 1 1 5 
           KAS KELUAR OBAT                                                           107 

1 1 1 6 
 

       PIUTANG PELAYANAN                                                 [109 - 111] 

1 1 1 6 1           PIUTANG UMUM/PERORANGAN  109 

1 1 1 6 2           PIUTANG ASURANSI  110 

1 1 1 6 3           PIUTANG KASIR  111 

1 1 1 7 
 

       PENYISIHAN PIUTANG PELAYANAN  112 

1 1 1 8 
 

       PIUTANG PASIEN DALAM PERAWATAN                [113 - 114] 

1 1 1 8 1           PIUTANG PASIEN DALAM PERAWATAN  114 
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1 1 1 9 
 

       PERSEDIAAN                                                                   [115 - 117] 

1 1 1 9 1           PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR  115 

1 1 1 9 2           PERSEDIAAN BAHAN LINEN  116 

1 1 1 10 
 

       PERSEDIAAN ALAT LISTRIK  117 

1 1 1 11 
 

       PERSEDIAAN OBAT  118 

1 1 1 12 
 

       PERSEDIAAN ALAT KESEHATAN  119 

1 1 1 13 
 

       PERSEDIAAN BENDA POS  120 

1 1 1 14 
 

       PERSEDIAAN BARANG CETAK  121 

1 1 1 15 
 

       PERSEDIAAN ALAT KEBERSIHAN  122 

1 1 1 16 
 

       BIAYA DIBAYAR DIMUKA  123 

1 1 1 17 
 

       PIUTANG RETUR BELI  124 

1 1 1 18 
 

       ASURANSI DIBAYAR DIMUKA  125 

1 1 1 19 
 

       GIRO MASUK BELUM CAIR  126 

1 1 2 
  INVESTASI JANGKA PANJANG                                          [127 - 129] 

1 1 2 1 
 PAJAKAN MASUK     127 

1 1 2 2 
 INVESTASI NON PERMANEN     128 

1 1 2 3 
 INVESTASI PERMANEN     129 

1 1 3 
  AKTIVA TETAP                                                                      [130 - 141] 

1 1 3 1 
 

     PAJAK KELUARAN        130 

1 1 3 2 
 

     TANAH           131 

1 1 3 3 
 

     AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA          132 

1 1 3 4 
 

     PERALATAN DAN MESIN       133 

1 1 3 5 
 

     GEDUNG DAN BANGUNAN       134 

1 1 3 6 
 

     JALAN, JARINGAN DAN INSTALASI       135 

1 1 3 7 
 

     ASET TETAP LAINNYA       136 

1 1 3 8 
 

     KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN          137 

1 1 3 9 
 

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN   138 

1 1 3 10 
 

AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN   139 

1 1 3 11 
 

AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN 
BANGUNAN  

 140 

1 1 3 12 
 

AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN  DAN JARINGAN   141 

2     KEWAJIBAN  [150 – 205] 

2 1 
   

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK  151 

2 1 1 
  

UANG MUKA PASIEN  [152 – 155] 

2 1 1 1 
 

UANG MUKA PASIEN JAMINAN    153 

2 1 1 2 
 

GIRO KELUAR BELUM CAIR    154 

2 1 1 3 
 

UTANG RETUR OBAT    155 

2 1 2 
  

HUTANG OBAT  [160 – 161] 

2 1 2 1 
 

HUTANG BARANG    161 

2 1 3 
  

UTANG PEGAWAI   [165 – 167] 

2 1 3 1 
 

UTANG PEGAWAI MEDIS    166 

2 1 3 2 
 

UTANG PEGAWAI NON MEDIS & PARAMEDIS    167 

2 1 4 
  

UTANG PAJAK   [170 – 178] 
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2 1 4 1 
 

UTANG PPH PASAL 21    171 

2 1 4 2 
 

UTANG PPH PASAL 22    172 

2 1 4 3  UTANG PPH PASAL 23    173 

2 1 4 4  UTANG PPH PASAL 24    174 

2 1 4 5  UTANG PPH PASAL 25    175 

2 1 4 6  UTANG PPH PASAL 29    176 

2 1 4 7 
 

UTANG PPN    177 

2 1 4 8 
 

UTANG PAJAK LAINNYA    178 

2 1 5 
  

UTANG USAHA  [180 – 186] 

2 1 5 1 
 

UTANG ATK    181 

2 1 5 2 
 

UTANG LISTRIK   182 

2 1 5 3 
 

UTANG AIR    183 

2 1 5 4 
 

UTANG TELFON    184 

2 1 5 5 
 

UTANG SURAT KABAR/MAJALAH    185 

2 1 5 6 
 

UTANG PUBLIKASI    186 

2 1 6 
  

UTANG PEMELIHARAAN GEDUNG DAN KANTOR   [190 – 193] 

2 1 6 1 
 

UTANG PERBAIKAN PINTU DAN JENDELA    191 

2 1 6 2 
 

UTANG PERBAIKAN ATAP DAN LANTAI    192 

2 1 6 3 
 

UTANG PERANGKO,MATERAI & BENDA POS LAINN    193 

2 1 7 
  

UTANG PENGGANTIAN SUKU CADANG  195 

2 1 8 
  

UTANG BAHAN BAKAR MINYAK/GAS & PELUMAS 196 

2 1 9 
  

UTANG JASA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR  197 

2 1 10 
  

UTANG NON PEGAWAI  198 

2 1 10 1 
 

  UTANG HONOR KONTRAK 199 

2 2 
   

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG  200 

2 3 
   

EKUITAS  201 

2 4 
   

EKUITAS AWAL  202 

2 5 
   

AKTIVA BERSIH TERIKAT TEMPORER  203 

2 6 
   

AKTIVA BERSIH TERIKAT PERMANEN  204 

3 
    

PENDAPATAN DAN BIAYA PENDAPATAN [210 – 220] 

3 1 
   

PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN  211 

3 1 1 
  

PENDAPATAN JASA PELAYANAN  [212 – 218] 

3 1 1 1 
 

   ID CARD       213 

3 1 1 2 
 

   ADMINISTRASI       214 

3 1 1 3 
 

   JASA SARANA       215 

3 1 1 4 
 

   JASA PELAYANAN       216 

3 1 1 5 
 

   JASA MEDIS DR. UMUM       217 

3 1 1 6 
 

   JASA MEDIS DR. SPESIALIS          218 

3 1 2 
  

PENDAPATAN FARMASI  [219 – 220] 

3 1 2 1 
 

      PENDAPATAN FARMASI  220 

4 
    

OPERATING COST  [230 – 323] 

4 1 
   

BIAYA PELAYANAN 231 
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4 1 1 
  

BIAYA BAHAN  [232 – 245] 

4 1 1 1 
 

BIAYA BAHAN MEDIS FARMASI    233 

4 1 1 2 
 

BIAYA BAHAN LAINNYA    234 

4 1 1 3 
 

BIAYA MAKAN, MINUM PASIEN & PETUGAS    240 

4 1 1 4 
 

BIAYA BAHAN LINEN    241 

4 1 1 5 
 

BIAYA ATK    242 

4 1 1 6 
 

BIAYA GAS MEDIS    243 

4 1 1 7 
 

BIAYA ALAT KEBERSIHAN    244 

4 1 1 8 
 

BIAYA CETAK DAN PENGGANDAAN    245 

4 1 2 
  

BIAYA PELAYANAN LAIN-LAIN  [250 – 252] 

4 1 2 1 
 

BIAYA TENAGA KERJA NON PEGAWAI     251 

4 1 2 2 
 

BIAYA HONOR KONTRAK     252 

4 1 3 
  

BIAYA JASA PELAYANAN  [253 – 257] 

4 1 3 1 
 

BIAYA JASA PELAYANAN (MEDIS)     254 

4 1 3 2 
 

BIAYA JASA PELAYANAN  FARMASI     255 

4 1 3 3 
 

BIAYA JASA PELAYANAN PARAMEDIS     256 

4 1 3 4 
 

BIAYA MODAL PENGGADAAN PERALATAN KANTOR     257 

4 1 4 
  

BIAYA PEGAWAI  [260 – 263] 

4 1 4 1 
 

BIAYA GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI     261 

4 1 4 2 
 

BIAYA HONOR     262 

4 1 4 3 
 

INSENTIF     263 

4 1 4 
  

BIAYA PENYUSUTAN SARANA MEDIK  [285 – 289] 

4 1 4 1 
 

BIAYA PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN      286 

4 1 4 2 
 

BIAYA PENYUSUTAN GEDUNG DAN KANTOR     287 

4 1 4 3 
 

BIAYA PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN INS      288 

4 1 4 4 
 

BIAYA PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA      289 

4 1 5 
  

BIAYA PEMELIHARAAN SARANA MEDIK   [290 – 297] 

4 1 5 1 
 

BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN      291 

4 1 5 2 
 

BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN      292 

4 1 5 3 
 

BIAYA PEMELIHARAAN JALAN, JARINGAN DAN 
IRIGASI 

    293 

4 1 5 4 
 

BIAYA PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA     294 

4 1 5 5 
 

BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR      295 

4 1 5 6 
 

BIAYA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN      296 

4 1 5 7 
 

BIAYA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT STUDIO      297 

4 1 6 
  

BIAYA LANGGANAN DAN DAYA  [300 – 305] 

4 1 6 1 
 

BIAYA LANGGANAN DAN DAYA   301 

4 1 6 2 
 

BIAYA LISTRIK   302 

4 1 6 3 
 

BIAYA AIR   303 

4 1 6 4 
 

BIAYA TELPON/FAX   304 

4 1 6 5 
 

BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM   305 

4 1 7 
  

BIAYA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR   [310 – 314] 

4 1 8 1 
 

BIAYA PENGGANTIAN SUKU CADANG    311 
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4 1 8 2 
 

BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS & PELUMAS     312 

4 1 8 3 
 

BIAYA JASA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR     313 

4 1 8 4 
 

BY RWT KBRSHN & BHN PMBSH KEND BRMOTOR     314 

4 1 9 
  

BIAYA ADMINISTRASI KANTOR   [315 – 319] 

4 1 9 1 
 

BIAYA BENDA-BENDA POS     316 

4 1 9 2 
 

BIAYA ALAT TULIS KANTOR     317 

4 1 9 3 
 

BIAYA BARANG CETAK     318 

4 1 9 4 
 

BIAYA FOTOCOPY/PENGGANDAAN     319 

4 1 10 
  

BIAYA PENCARIAN DANA LAINNYA   [320 – 323] 

4 1 10 1 
 

BIAYA PEMBELIAN     321 

4 1 10 2 
 

BIAYA PEMBELIAN OBAT     322 

4 1 10 3 
 

BIAYA PEMBELIAN BAHAN LOGISTIK/MATERIIL     323 

5 
    OTHER INCOME AND CHARGES  [330 -  500] 

5 1 
   

RETUR    350 

5 1 1 
  

RETUR PEMBELIAN    360 

5 1 2 
  

RETUR PENJUALAN   370 

5 2 
   

BIAYA LAIN-LAIN    400 
5 3 

   
PENDAPATAN LAIN-LAIN    500 

 

Penjelasan Perkiraan Buku Besar 

 Aktiva (100 – 149) 

100 Aktiva Lancar  

Meliputi Uang kas dan sumber-sumber lain yang diharapkan akan di 

realisir menjadi uang kas atau dijual atau di komsumir dalam siklus usaha 

rumah sakit yang normal (biasanya satu tahun). 

101 Kas Bank 

Perkiraan ini digunakan untuk mencatat uang tunai yang berasal 

dari penerimaan operasional rumah sakit, yang disimpan di Bank. 

 102 Kas Pemasukan 

  Perkiran ini digunakan untuk mencatat uang tunai yang berasal dari 

penerimaan operasional rumah sakit yang di terima oleh bagian 

kasir. Kas pemasukan dibagi menjadi: 

a. Kas Masuk Tindakan 

b. Kas Masuk Obat 
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 105 Kas Pengeluaran 

  Perkiran ini digunakan untuk mencatat pengeluaran dimana obat 

dan tindakan apa saja yang diberikan operasional rumah sakit 

kepada pasien. Kas pengeluaran dibagi menjadi: 

a. Kas Keluar Tindakan 

b. Kas Keluar Obat 

 109 Piutang Pelayanan 

  Perkiran ini digunakan untuk mencatat pendapatan rumah sakit 

yang berasal dari pelayanan kepada pasien, yang belum diterima 

secara tunai. 

a.  Piutang Umum/Perseorangan 

b.  Piutang Asuransi 

  c.    Piutang Kasir 

 112 Penyisihan Piutang Pelayanan 

  Perkiran ini digunakan untuk mencatat jumlah keseluruhan obat 

dan layanan, dimana obat dan layanan sudah memperkirakan 

tindakan dan layanan untuk 3 hari, ternyata pasien keluar pada hari 

ke-2. 

 113 Piutang Pasien dalam Perawatan 

  Perkiran ini digunakan untuk mencatat pendapatan rumah sakit 

yang berasal dari perawatan pasien menjalani perawatan, yang 

belum diterima secara tunai. 

 115 Persediaan 

  Perkiraan ini digunakan untuk mencatat persediaan dalam 

operasional manajemen, yakni: 

a. Persediaan Alat Tulis Kantor 

b. Persediaan Bahan Linen 

 117  Persediaan Alat Listrik 

  Perkiraan ini digunakan untuk mencatat persediaan bahan/alat 

listrik yang digunakan dalam gedung dan operasional. 
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 118  Persediaan Obat 

  Perkiraan ini digunakan untuk mencatat persediaan obat-obatan, 

bahan kimia, film rontgen. 

 119 Persediaan Alat Kesehatan 

  Perkiraan ini digunakan untuk mencatat persediaan alat kesehatan. 

 120 Persediaan Benda Pos 

  Perkiraan ini digunakan untuk mencatat persediaan benda pos yang 

digunakan sebagai transaksi maupun keperluan operasional 

manajemen. 

 121 Persediaan Barang Cetak 

  Perkiran ini digunakan untuk mencatat persediaan barang cetak 

baik mesin fax, mesin fotocopy, dan lain-lain. 

 122 Persediaan Alat Kebersihan 

  Perkiraan ini digunakan untuk mencatat persediaan alat 

kebersihaan untuk operasional kebersihan gedung. 

 123 Biaya Bayar di Muka 

  Perkiraan ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang 

dibayarkan dimuka oleh rumah sakit. 

 124 Piutang Retur Beli 

  Perkiraan ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya atau 

pengembalian barang apa saja kepada pihak ke-3. 

 125 Asuransi dibayar dimuka 

  Perkiran ini digunakan untuk mencatat biaya yang harus dibayar 

oleh Rekanan Jaminan. 

 126 Giro masuk Belum Cair 

  Perkiraan ini digunakan untuk mencatat pemasukan yang belum 

dicarikan kedalam bentuk uang. 

127 Investasi Jangka Panjang 

 Meliputi Penanaman modal dalam aktiva yang dimiliki rumah sakit 

dalam jangka panjang. 
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a. Pajakan Masuk 

b. Investasi Non Permanen 

c. Investasi Permanen 

130  Aktiva Tetap 

 Meliputi harta milik rumah sakit yang tidak mudah diuangkan. 

a. Pajakan Keluaran 

b. Tanah 

c. Akumulasi Penyusutan aset tetap lainnya. 

d. Peralatan Mesin 

e. Gedung dan Bangungan 

f. Jalan, Jaringan, dan Instalasi 

g. Aset tetap Lainnya 

h. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 

i. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 

j. Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jaringan 

150 Kewajiban (150 – 205) 

Meliputi hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun atau 

kurang. 

151  Uang Muka Pasien 

  Perkiraan ini digunakan untuk mencatat dana anggaran yang telah 

diterima dimuka oleh rumah sakit. 

a. Uang muka pasien jaminan 

b. Giro keluar belum cari 

c. Utang retur obat 

161 Hutang Obat 

Perkiraan ini digunakan untuk mencatat pembelian bahan dan 

peralatan oleh rumah sakit yang belum dilunasi. 

165 Hutang Pegawai 

Perkiraan ini digunakan untuk mencatat hutang dari pihak rumah 

sakit kepada pegawai. 

a. Utang pegawai medis 
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b. Utang pegawai non medis & paramedis. 

170 Hutang Pajak 

Perkiraan ini digunakan untuk mencatat pajak yang telah dipungut 

oleh rumah sakit, yang belum disetorkan ke kas negara. Contoh: 

Pajak pendapatan karyawan. 

a. Utang PPH Pasal 21 

b. Utang PPH Pasal 22 

c. Utang PPH Pasal 23 

d. Utang PPH Pasal 24 

e. Utang PPH Pasal 25 

f. Utang PPH Pasal 29 

g. Utang PPn 

h. Utang pajak lainnya. 

180 Hutang Usaha 

Perkiraan ini digunakan untuk mencatat hutang usaha yang belum 

disetorkan kepada pihak ke-3 

a. Utang ATK 

b. Utang listrik 

c. Utang air 

d. Utang telfon  

e. Utang Surat Kabar/Majalah 

f. Utang Publikasi 

190 Hutang Pemeliharaan Gedung dan Kantor 

Perkiraan ini digunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan dan 

perbaikan peralatan rumah sakit. 

a. Utang Perbaikan Pintu dan Jendela 

b. Utang Perbaikan atap dan lantai 

c. Utang Perangko, materai, dan benda pos lainnya. 

d. Utang penggantian suku cadang 

e. Utang bahan bakar minyak/gas dan pelumas 

f. Utang Jasa service kendaraan 
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210 Pendapatan dan Biaya Pendapatan (210 – 220) 

Meliputi pendapatan rumah sakit yang berasal dari pihak pasien dan pihak 

bukan pasien. 

211 Pendapatan Usaha dari Jasa Pelayanan 

Perkiraan ini digunakan untuk mencatat pendapatan rumah sakit 

yang berasal dari jasa pelayanan bukan kepada pasien 

212 Pendapatan Jasa Pelayanan 

Perkiraan ini digunakan untuk mencatat pendapatan rumah sakit 

yang berasal dari jasa pelayanan kepada pasien, yang dilakukan 

oleh unit poliklinik. 

a. ID Card 

b. Administrasi 

c. Jasa Sarana 

d. Jasa Pelayanan 

e. Jasa Medis Dr. Umum 

f. Jasa Medis Dr. Spesialis 

219 Pendapatan Farmasi 

Perkiraan ini digunakan untuk mencatat pendapatan rumah sakit 

yang berasal dari jasa pelayanan  farmasi pasien maupun bukan 

kepada pasien. 

a. Pendapatan Farmasi 

230 Biaya Usaha (Operating Cost) 

 Perkiraan ini digunakan untuk mencatat biaya pegawai, administrasi, 

maupun bagian farmasi. 

 231 Biaya Pelayanan 

  Meliputi biaya pengobatan maupun pelayanan yang dikeluarkan 

rumah sakit untuk para pasien. 

 232 Biaya Bahan 

   Meliputi biaya bahan yang dikeluarkan rumah sakit. 

a. Biaya bahan medis farmasi 

b. Biaya bahan lainnya 
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c. Biaya makan, minum pasien, dan petugas. 

d. Biaya bahan linen 

e. Biaya ATK 

f. Biaya gas medis 

g. Biaya alat kebersihan 

h. Biaya cetak dan pengadaan 

 250 Biaya Pelayanan Lain-lain 

  Perkiraan ini digunakan untuk mencatat biaya bahan dan 

perlengkapan lainnya yang tidak dapat digolongkan dalam 

perkiraan-perkiraan yang sudah ada. 

a. Biaya tenaga kerja non pegawai 

b. Biaya honor kontrak 

 253 Biaya Jasa Pelayanan 

  Perkiraan ini digunakan untuk mencatat jasa pelayanan apa saja 

yang telah diberikan dari rumah sakit kepada pasien. 

a. Biaya jasa pelayanan (Medis) 

b. Biaya jasa pelayanan farmasi 

c. Jasa pelayanan paramedis 

d. Biaya modal pengadaan peralataan kantor 

 260 Biaya Pegawai   

   Meliputi biaya pegawai rumah sakit. 

a. Biaya gaji dan tunjangan pegawai 

b. Biaya honor 

c. insentif 

 285 Biaya Penyusutan Sarana Medik  

  Perkiraan ini digunakan untuk mencatat biaya penyusutan rumah 

sakit. 

a. Biaya Penyusutan Peralatan dan Mesin 

b. Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan 

c. Biaya Penyusutan Jalan dan Jaringan 

d. Biaya penyusutan aset tetap lainnya. 
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 290 Biaya Pemeliharaan Saran Medik 

  Perkiraan ini digunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan dan 

perbaikan peralatan rumah sakit. 

a. Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

b. Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 

c. Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jaringan 

d. Biaya Pemeliharaan aset tetap lainnya. 

e. Biaya Pemeliharaan peralatan kantor 

f. Biaya Pemeliharaan alat-alat kedokteran 

g. Biaya Pemeliharaan alat-alat studio. 

 300 Biaya Langganan dan Daya 

   Meliputi biaya umum rumah sakit. 

 310 Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor 

  Meliputi biaya perawatan kendaraan/transportasi yang dikeluarkan 

rumah sakit. 

 315 Biaya Administrasi Kantor  

  Perkiraan ini digunakan untuk mencatat biaya administrasi dan 

kantor. 

 320 Biaya Pencarian Dana Lain 

  Perkiraan ini digunakan untuk mencatat biaya administrasi dan 

umum yang tidak dapat digolongkan dalam perkiraan yang sudah 

ada. 

330 Other Income and Charges 

 Meliputi pendapatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha 

rumah sakit. 

350 Retur 

Perkiraan ini digunakan untuk mencatat pengembalian barang 

dagang yang sudah dibeli kepada pihak penjual. 

360 Retur Pembelian 

Perkiraan ini digunakan untuk mencatat pengembalian barang ke 

pihak penjual. 
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370 Retur Penjualan 

Perkiraan ini digunakan untuk mencatat pengembalian barang dari 

pasien ke rumah sakit. 

400 Biaya Lain-lain 

Perkiraan ini digunakan untuk mencatat biaya administrasi dan 

umum yang tidak dapat digolongkan dalam perkiraan yang sudah 

ada. 

500 Pendapatan Lain-lain 

Perkiraan ini digunakan untuk mencatat pendapatan yang tidak 

dapat digolongkan dalam perkiraan yang sudah ada. 

 

2.4 Perancangan Aplikasi 

Pencatatan transaksi yang dilakukan adalah menggunakan metode  cash 

basis. Pada metode cash basis, pencatatan transaksi dilakukan saat transaksi 

terjadi secara fisik. Misalnya pada transaksi penerimaan dicatat saat uang telah 

diterima. Jika rumah sakit menggunakan metode  cash basis  tentunya akan terjadi 

masalah. Salah satu contoh masalah yang mungkin muncul adalah ketika transaksi 

yang terjadi pada rumah sakit tinggi sedangkan pembayaran transaksi tersebut 

dilakukan oleh pihak ke tiga, maka transaksi yang terjadi tidak akan tercatat. Jika 

transaksi yang terjadi tidak tercatat, pada saat pihak manajemen membutuhkan 

informasi keuangan, maka informasi keuangan tersebut tidak mencantumkan 

transaksi yang telah dilakukan tetapi belum dibayar. Hal ini akan menghasilkan 

suatu informasi keuangan yang tidak akurat.      

Kebutuhan akan akurasi dari informasi keuangan, metode pencatatan 

transaksi yang dilakukan pada rumah sakit menggunakan metode accrual.Pada 

metode  accrual, pencatatan transaksi dilakukan sebelum transaksi fisik terjadi. 

Misalnya pada penanganan pasien yang ditanggung oleh pihak asuransi. Jika 

menggunakan metode  cash basis, transaksi akan dicatat saat pihak asuransi telah 

membayar. Padahal layanan telah diberikan pada pasien terlebih dahulu. 

Permasalahan yang dihadapi ketika pembayaran yang dilakukan oleh pihak 

asuransi terjadi pada periode akuntansi yang berbeda. Permasalahan ini dapat 
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diatasi jika metode pencatatan transaksi yang dilakukan menggunakan metode  

accrual. Jika menggunakan metode accrual, transaksi akan dicatat saat layanan 

diberikan. Sehingga pencatatan dari transaksi yang dilakukan pada periode 

berbeda dapat diakomodasi. 

2.4.1 Konsep Database Management System (DBMS) 

Perancangan sistem yang baik harus sesuai dengan beberapa komponen konsep 

dalam database management system. Konsep tersebut diantaranya : 

2.4.1.1 Definisi Database 

Basis data (database) adalah kumpulan data terhubung yang disimpan 

secara bersama pada suatu media, tanpa adanya suatu kerangkapan data, sehingga 

mudah untuk digunakan kembali, dapat digunakan oleh satu atau lebih program 

aplikasi secara optimal, data disimpan tanpa mengalami ketergantungan pada 

program yang akan menggunakannya, data disimpan sedemikian rupa sehingga 

apabila ada penambahan, pengambilan dan modifikasi data dapat dilakukan 

dengan mudah dan terkontrol. 

2.4.1.2 Definisi DBMS dan MySQL 

DBMS merupakan kumpulan tabel yang saling berkaitan bersama dengan 

program sebagai pengelolanya. Basis data adalah kumpulan datanya, sedangkan 

program pengelolanya berdiri sendiri dalam suatu paket program untuk membaca 

data, mengisi data, menghapus data, melaporkan data dalam basis data. 

MySQL (My Structured Query Language) adalah sebuah perangkat lunak 

sistem manajemen basis data SQL yang mampu accept dan sending data dengan 

cepat serta dapat digunakan multiuser. MySQL tersedia sebagai perangkat lunak 

gratis dibawah lisensi GNU General Public License (GPL). MySQL juga tersedia 

dalam versi komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok 

dengan penggunaan GPL.  

MySQL adalah sebuah  database  yang dapat digunakan sebagai client 

maupun server. Tipe data dalam MySQL dapat disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 2.1 Tipe data numeris 

Tipe Data Keterangan 

BIT Menyatakan tipe bit. Satu bit dapat berupa 

bilangan 0 atau 1. 

· BIT identik dengan BIT(1), yang berarti 1 

buah bit 

· BIT(2) berarti terdapat 2 bit 

Angka maksimal di dalam kurung yaitu 64, yang 

berarti 64 bit 

TINYINT[(M)] Menyatakan data bilangan bulat yang berkisar 

antara -128 sampai 127. Bila ditambahkan kata 

UNSIGNED (berarti bilangan tidak bertanda), 

jangkauan berkisar dari 0 sampai 127 

BOOL atau 

BOOLEAN, atau 

TINYINT(1) 

Nilai benar dan salah. Nilai 0 dianggap salah 

dan nilai selain nol dianggap benar 

SMALLINT[(M)] Data bilangan bulat yang berkisar antara -

32768 sampai 32767. Bila ditambahkan kata 

UNSIGNED (berarti bilangan tidak bertanda), 

jangkauan bilangan berkisar dari 0 sampai 

65535 

MEDIUMINT[(M)] Data bilangan bulat yang berkisar antara -

8388608 sampai 8388607. Bila ditambahkan kata 

UNSIGNED (berarti bilangan tidak bertanda), 

jangkauan berkisar dari 0 sampai dengan 

16777215 

INT[(M)] atau 

INTEGER[(M)] 

 

Data bilangan bulat yang berkisar antara -

2147683648 sampai 2147683647. Bila ditambahkan 

kata UNSIGNED (berarti bilangan tidak 

bertanda), jangkauan bilangan berkisar dari 0 

sampai 4294967295 
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BIGINT[(M)] Data bilangan bulat yang berkisar antara  

-9223372036854775808 sampai 

9223372036854775807. Bila ditambahkan kata 

UNSIGNED (berarti bilangan tidak bertanda), 

jangkauan bilangan berkisar dari 0 sampai 

18446744073709551615 

FLOAT[(M),(D)] Tipe bilangan pencacah antara -3.402823466E+38 

sampai dengan 1.175494351E-38, 0,  

dan -1.175494351E-38 sampai 3.402823466E+38 

· M, jumlah digit desimal 

· D, jumlah digit desimal di belakang titik 

desimal 

· Jika kata UNSIGNED disertakan 

dibelakangnya, nilai negatif tidak 

diperkenankan 

 

Tabel 2.2 Tipe data numeris 

Tipe Data Keterangan 

DOUBLE[(M),(D)] 

atau 

DOUBLE 

PRECISION[(M),(D)] 

Tipe bilangan pencacah antara  

-1.7976931348623157E+308 sampai dengan  

-2.2250738585072014E-308, 0, dan  

-2.2250738585072014E-308 sampai3.402823466E+38 

· M, jumlah digit desimal 

· D, jumlah digit desimal di belakang titik 

desimal 

· Jika kata UNSIGNED disertakan 

dibelakangnya, nilai negatif tidak 

diperkenankan 

FLOAT(p) Tipe bilangan pecahan. Dalam hal ini, p adalah 

jumlah presisi dalam bit. 

· Jika p berkisar antara 0 sampai dengan 24, 

tipe data identik FLOAT tanpa nilai M 

ataupun D 

· Jika p berkisar antara 25 sampai dengan 53, 
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tipe data identik DOUBLE tanpa nilai M 

ataupun D 

DEC[(M[,D])] atau 

DECILAM[(M[,D])] 

Bilangan dengan sejumlah digit dibelakang 

titik desimal 

· M, jumlah digit desimal 

· D, jumlah digit dibelakang titik desimal 

· Nilai terbesar untuk M adalah 65 

· Jika D tidak disertakan, dianggap D 

bernilai 0 (yang berarti tidak ada bagian 

pecahan) 

· Cocok digunakan jika terdapat data yang 

butuh kakurasian tinggi, misalnya uang 

 

Tabel 2.3 Tipe tanggal dan waktu 

Tipe Data Keterangan 

DATE Tipe untuk data tanggal. Tanggal yang didukung 

berkisar antara ‘1000-01-01’ sampai dengan ‘999-12-

31’. Perlu diketahui, notasi tanggal biasa ditulis 

dengan format tahun-bulan-tanggal 

TIME Tipe untuk data waktu yang berformat: 

‘jam:menit:detik’ 

DATETIME Tipe data kombinasi tanggal dan waktu. Format 

‘tahun-bulan-tanggal jam:menit:detik’ 

TIMESTAMP Tipe kolom yang nilainya akan diisi secara otomatis 

dengan tanggal dan jam saat ada operasi INSERT atau 

UPDATE 

YEAR[(2|4)] Tipe untuk tahun. Bila angka tidak disebutkan, 

tahun dianggap berformat 4 digit. Angka 2 berarti 

tahun dalam format 2 digit. 

· Format 4 digit, tahun dapat berkisar 1901 sampai 

dengan 2155. Bisa juga 000 

· Format 2 digit, tahun dapat berkisar 70 sampai 
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dengan 69. 70 berarti 1970 dan 69 berarti 2069 

· Nilai untuk YEAR(4) dapat diisi berupa string 

ataupun bilangan 

 

Tabel 2.4 Tipe data String 

Tipe Data Keterangan 

CHAR(M) String dengan panjang tetap yaitu M karakter. 

String yang dimasukkan panjang kurang dari M maka 

sisanya diisi dengan spasi. Nilai terbesar untuk M 

adalah 255 

CHAR Sinonim dengan CHAR(1) 

VARCHAR(M) String dengan panjang variabel. M merupakan jumlah 

maksimum karakter yang bisa disimpan. Nilai 

terbesar untuk M yaitu 65535 

BINARY(M) Serupa dengan CHAR(M), tetapi disimpan dalam bentuk 

biner 

VARBINARY(M) Serupa dengan VARCHAR(M), tetapi disimpan dalam 

bentuk biner 

TINYBLOB BLOB dengan ukuran paling kecil 

BLOB[(M)] BLOB dengan ukuran lebih besar daripada TINYBLOB 

 

Tabel 2.5 Tipe data String 

Tipe Data Keterangan 

MEDIUMBLOB BLOB berukuran medium 

LONGBLOB BLOB berukuran paling besar 

TINYTEXT String text dengan ukuran paling kecil 

TEXT[(M)] String text dengan ukuran lebih besar daripada 

TINYBLOB 
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MEDIUMTEXT String text berukuran medium 

LONGTEXT String text berukuran paling besar 

ENUM(‘nilai1’

,’nilai2’,…) 

Tipe kolom yang kemungkinan nilai kolom berupa 

salah satu string yang disebutkan pada ENUM. Jumlah 

elemen ENUM dapat mencapai 65535. Nilai untuk kolom 

dapat juga diisi dengan nomor indeks. Daftar 

berikut menunjukkan nilai dan indeksnya: 

· NULL (indeks NULL) 

· ‘’ (indeks 0) 

· ‘nilai1’ (indeks 1) 

· ‘nilai2’ (indeks 2), dan seterusnya. 

SET(‘nilai1’,

’nilai2’,…) 

Suatu objek string yang bisa berisi nol, satu, atau 

beberapa nilai. Sebuah kolom bertipe SET maksimum 

berisi 64 elemen yang berbeda.  

 

MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS) 

yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public License) 

dimana setiap orang bebas dalam penggunaan MySQL, namun tidak boleh 

dijadikan produk turunan yang bersifat closed source atau komersial. MySQL 

sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database sejak 

lama, yaitu SQL (Structured Query Language). 

2.4.1.3 Data Flow Diagram (DFD) 

Data flow diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang 

memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu 

jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, 

baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan 

nama Bubble chart, Bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model 

fungsi. 

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. 
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Tabel 2.6 Simbol-simbol Data flow diagram 

 

  DFD dapat digambarkan dalam Diagram Context dan Level n. Huruf n 

dapat menggambarkan level dan proses di setiap lingkaran. DFD dengan kata lain 

adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi 

sistem. Jenis pertama Context Diagram, adalah data flow diagram tingkat atas 

(DFD Top Level), yaitu diagram yang paling tidak detail, dari sebuah sistem 

informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan ke luar sistem dan 

ke dalam dan ke luar entitas-entitas eksternal. (CD menggambarkan sistem dalam 

satu lingkaran dan hubungan dengan entitas luar. Lingkaran tersebut 

menggambarkan keseluruhan proses dalam sistem). 

Dalam diagram n DFD dapat digunakan untuk menggambarkan diagram 

fisik maupun diagram diagram logis. Dimana Diagram Level n merupakan hasil 

pengembangan dari Context Diagram ke dalam komponen yang lebih detail 

tersebut disebut dengan top-down partitioning. Jika kita melakukan 

pengembangan dengan benar, kita akan mendapatkan DFD-DFD yang seimbang.  

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat DFD ialah: 

1. Pemberian nomor pada diagram Level n dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Setiap penurunan ke level yang lebih rendah harus mampu 

merepresentasikan proses tersebut dalam sepesifikasi proses yang 

jelas. Sehingga seandainya belum cukup jelas maka seharusnya 

diturunkan ke level yang lebih rendah. 

b. Setiap penurunan harus dilakukan hanya jika perlu. 
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c. Tidak semua bagian dari sistem harus diturunkan dengan jumlah 

level  yang sama karena yang kompleks bisa saja diturunkan, dan 

yang sederhana mungkin tidak perlu diturunkan. Selain itu, karena 

tidak semua proses dalam level yang sama punya derajat 

kompleksitas yang sama juga. 

d. Konfirmasikan DFD yang telah dibuat pada pemakai dengan cara 

top-down. 

e. Aliran data yang masuk dan keluar pada suatu proses di Level n 

harus berhubungan dengan aliran data yang masuk dan keluar pada 

Level n+1. Dimana Level n+1 tersebut mendefinisikan sub-proses 

pada Level n tersebut. 

f. Penyimpanan yang muncul pada Level n harus didefinisikan kembali 

pada Level n+1, sedangkan penyimpanan yang muncul pada Level n 

tidak harus muncul pada Level n-1 karena penyimpanan tersebut 

bersifat lokal. 

g. Ketika mulai menurunkan DFD dari level tertinggi, cobalah untuk 

mengidentifikasi external events dimana sistem harus memberikan 

respon. External events dalam hal ini berarti suatu kejadian yang 

berkaitan dengan pengolahan data di luar sistem, dan menyebabkan 

sistem kita memberikan respon. 

2. Jangan menghubungkan langsung antara satu penyimpanan dengan 

penyimpanan lainnya (harus melalui proses). 

3. Pemberian hubungan langsung tidak boleh dengan tempat penyimpanan 

data dengan entitas eksternal / terminator (harus melalui proses), atau 

sebaliknya. 

4. Pemberian hubungan membuat suatu proses menerima input tetapi tidak 

pernah mengeluarkan output yang disebut dengan istilah “black hole”. 

5. Jangan membuat suatu tempat penyimpanan menerima input tetapi tidak 

pernah digunakan untuk proses. 

6. Jangan membuat suatu hasil proses yang lengkap dengan data yang terbatas 

yang disebut dengan istilah “magic process”. 
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7. Jika terdapat terminator yang mempunyai banyak masukan dan keluaran, 

diperbolehkan untuk digambarkan lebih dari satu sehingga mencegah 

penggambaran yang terlalu rumit, dengan memberikan tanda asterik ( * ) 

atau garis silang ( #  ), begitu dengan bentuk penyimpanan. 

8. Aliran data ke proses dan keluar sebagai output keterangan aliran data 

berbeda. 

Pengembangan dan penggunaan SOP merupakan salah satu faktor 

kesuksesan sistem kualitas, dimana SOP menyediakan informasi untuk melakukan 

suatu pekerjaan dengan benar bagi tiap personil, dan mempermudah dalam 

menerapkan kekonsistenan dalam kualitas dan integritas suatu produk atau hasil 

akhir. 

2.4.1.4 Diagram Level n 

Dalam diagram n DFD dapat digunakan untuk menggambarkan diagram 

fisik maupun diagram diagram logis. Dimana Diagram Level n merupakan hasil 

pengembangan dari Context Diagram ke dalam komponen yang lebih detail 

tersebut disebut dengan top-down partitioning. Jika kita melakukan 

pengembangan dengan benar, kita akan mendapatkan DFD yang seimbang. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat DFD ialah: 

1. Pemberian nomor pada diagram Level n dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Setiap penurunan ke level yang lebih rendah harus mampu 

merepresentasikan proses tersebut dalam sepesifikasi proses yang 

jelas. Sehingga seandainya belum cukup jelas maka seharusnya 

diturunkan ke level yang lebih rendah. 

b. Setiap penurunan harus dilakukan hanya jika perlu. 

c. Tidak semua bagian dari sistem harus diturunkan dengan jumlah 

level  yang sama karena yang kompleks bisa saja diturunkan, dan 

yang sederhana mungkin tidak perlu diturunkan. Selain itu, karena 

tidak semua proses dalam level yang sama punya derajat 

kompleksitas yang sama juga. 

d. Konfirmasikan DFD yang telah dibuat pada pemakai dengan cara 

top-down. 



57 

 

e. Aliran data yang masuk dan keluar pada suatu proses di Level n 

harus berhubungan dengan aliran data yang masuk dan keluar pada 

Level n+1. Dimana Level n+1 tersebut mendefinisikan sub-proses 

pada Level n tersebut. 

f. Penyimpanan yang muncul pada Level n harus didefinisikan kembali 

pada Level n+1, sedangkan penyimpanan yang muncul pada Level n 

tidak harus muncul pada Level n-1 karena penyimpanan tersebut 

bersifat lokal. 

g. Ketika mulai menurunkan DFD dari level tertinggi, identifikasi 

external events dimana sistem harus memberikan respon. External 

events berarti suatu kejadian yang berkaitan dengan pengolahan data 

di luar sistem dan menyebabkan sistem memberikan respon. 

2. Hubungan antar penyimpanan harus melalui proses. 

3. Hubungan tempat penyimpanan data dengan entitas eksternal/terminator 

harus melalui proses atau sebaliknya. 

4. Jangan membuat suatu proses menerima input tetapi tidak pernah 

mengeluarkan output yang disebut dengan istilah “black hole”. 

5. Jangan membuat suatu tempat penyimpanan menerima input tetapi tidak 

pernah digunakan untuk proses. 

6. Jangan membuat suatu hasil proses yang lengkap dengan data yang 

terbatas yang disebut dengan istilah “magic process”. 

7. Jika terdapat terminator yang mempunyai banyak masukan dan keluaran, 

diperbolehkan untuk digambarkan lebih dari satu sehingga mencegah 

penggambaran yang terlalu rumit, dengan memberikan tanda asterik (*) 

atau garis silang (# ) dengan bentuk penyimpanan. 

8. Aliran data ke proses dan keluar sebagai output keterangan aliran data 

berbeda. 

Perancangan data flow diagram dengan memperhatikan kedelapan poin di 

atas dapat menghasilkan aliran DFD yang seimbang 
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2.4.1.5 Data Flow Diagram Fisik 

 Data flow diagram fisik adalah representasi grafik dari sebuah sistem yang 

menunjukan entitas-entitas internal dan eksternal dari sistem tersebut, dan aliran-

aliran data ke dalam dan keluar dari entitas-entitas tersebut. Entitas-entitas internal 

adalah personel, tempat (sebuah bagian), atau mesin (misalnya, sebuah komputer) 

dalam sistem tersebut yang mentransformasikan data. Maka DFD fisik tidak 

menunjukkan apa yang dilakukan, tetapi menunjukkan  dimana, bagaimana, dan 

oleh siapa proses-proses dalam sebuah sistem dilakukan. 

2.4.1.6 Data Flow Diagram Logis 

 Merupakan representasi grafik dari sebuah sistem yang menunjukkan 

proses-proses dalam sistem tersebut dan aliran-aliran data ke dalam dan ke luar 

dari proses-proses tersebut. DFD logis digunakan untuk membuat dokumentasi 

sebuah sistem informasi karena DFD logis dapat mewakili logika tersebut, yaitu 

apa yang dilakukan oleh sistem tersebut, tanpa perlu menspesifikasi dimana, 

bagaimana, dan oleh siapa proses-proses dalam sistem tersebut dilakukan 

Keuntungan dari DFD logis dibandingkan dengan DFD fisik adalah dapat 

memusatkan perhatian pada fungsi-funsi yang dilakukan sistem. 

2.4.1.7 Simbol-Simbol Data Flow Diagram 

 Simbol-simbol yang digunakan dalam penulisan DFD menurut para ahli 

dapat dilihat pada tabel berikut. Yourdan deMarco mendefinisikan simbol DFD 

terminator, proses, data store, dan alur data seperti pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.7 Simbol-simbol pada DFD menurut Yourdan dan deMarco 

Lambang Nama Keterangan 

 

Terminator 

Mewakili entitas eksternal yang 

berkomunikasi dengan sistem yang 

sedang dikembangk an. Biasanya 

terminator dikenal dengan nama 

entitas luar (external entity). 
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Proses 

Menggambarkan bagian dari sistem 

yang mentransformasikan input 

menjadi output. 

 

Data store 
Menggambarkan suatu penyimpanan 

data 

 

 

 

Alur data Merupakan arah aliran proses. 

Gene dan Serson mendefinisikan simbol DFD terminator, proses, data 

store, dan alur data seperti pada Tabel 2.6. 

 Tabel 2.8  Simbol-simbol pada DFD menurut Gene dan Serson 

Lambang Nama Keterangan 

 

Terminator 

Mewakili entitas eksternal yang 

berkomunikasi dengan sistem yang 

sedang dikembangkan. Biasanya 

terminator dikenal dengan nama 

entitas luar (external entity). 

 

Proses 

Menggambarkan bagian dari sistem 

yang mentransformasikan input 

menjadi output. 

 
Data store 

Menggambarkan suatu penyimpanan 

data 

 

 

 

Alur data Merupakan arah aliran proses. 
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 Dalam Pembuatan suatu proses harus memiliki entitas dan data storage 

dimana penyimpanan data harus melalui suatu proses. 

2.4.1.8 Entity Relational Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) atau dalam Bahasa Indonesia disebut 

dengan Diagram Relasi Entitas merupakan model konseptual sebagai simbol 

hubungan-hubungan yang terjadi dalam database yang ada pada DFD. Notasi 

juga dipakai oleh ERD dalam pengaplikasiaannya.  

Ada 3 macam simbol dalam pengaplikasian ERD, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Entitas 

Entitas merupakan objek yang sebagai perwakilan sesuatu yang nyata dan 

dapat dibedakan dari sesuatu yang lain dan berada dalam lingkungan 

sistem. Simbol dari entitas ini biasanya digambarkan dengan persegi 

panjang. 

USER

 

Gambar 2.11 Notasi entitas ERD 

 (Sumber: Analisis dan Perancangan SI Labotarium Rumah Sakit, 2008) 

2. Atribut 

Setiap entitas pasti terdapat elemen yang disebut atribut yang berfungsi 

sebagai deskripsi karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut sebagai 

identifikasi isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh 

simbol elips. 

 

Gambar 2.12 Notasi atribut ERD 

  (Sumber: Analisis dan Perancangan SI Labotarium Rumah Sakit, 2008) 

Contoh penggunaan beberapa atribut pada suatu entitas user dapat dilihat 

pada Gambar 2.14. 
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USER Name

Password

Email

Username

Contact Person

 

Gambar 2.13 Contoh penggunaan atribut 

  (Sumber: Analisis dan Perancangan SI Labotarium Rumah Sakit, 2008) 

3. Relasi 

Relasi merupakan hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari 

himpunan entitas yang berbeda. Relasi dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2. 14 Notasi relasi ERD 

  (Sumber: Analisis dan Perancangan SI Labotarium Rumah Sakit, 2008) 

Relasi terbagi menjadi 3 jenis yaitu ont to one, one to many, dan many to 

many, penjelasannya sebagai berikut: 

1. Relasi satu ke satu (one-to-one relation)  

Relasi satu ke satu (one-to-many relation) merupakan hubungan satu 

entitas A dihubungkan dengan maksimum satu entitas B saja. Peleburan 

ini didasarkan pada penyertaan atribut ke salah satu tabel yang entitasnya 

punya derajat minimum paling besar. Contoh : 
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mengepalai JurusanDosen

Kode_Dosen

Nama_Dosen Kode_Jurusan Nama_Jurusan

Kode_Dosen

1 1

 

Gambar 2.15 Relasi satu ke satu 

  (Sumber: Pembangunan Website Informasi Pelayanan Rumah Sakit Cakra Husada Klaten, 2012 ) 

2. Relasi satu ke banyak atau banyak ke satu (one-to-many relation or many 

to-one relation) 

Relasi satu ke banyak atau banyak ke satu (one-to-many relation or many 

to-one relation) merupakan hubungan satu entitas A sebagai 1 (one) 

dihubungkan dengan banyak entitas B sebagai N (many), peleburan ini 

atribut key dari himpunan entitas yang berderajat 1 akan menjadi atribut 

tambahan bagi himpunan entitas yang berderajat N.  

mengajar Mata_kuliahDosen

Kode_Dosen

Nama_Dosen Kode_MK Nama_MK

Kode_Dosen

1 N

Semester

SKS

 

Gambar 2.16 Relasi satu ke banyak 

  (Sumber: Pembangunan Website Informasi Pelayanan Rumah Sakit Cakra Husada Klaten, 2012 ) 

3. Relasi banyak ke banyak (many-to-many relation) 

Relasi banyak ke banyak (many-to-many relation) merupakan hubungan 

satu entitas A sebagai 1 (one) dihubungkan dengan banyak entitas B 

sebagai N (many), dan satu entitas B sebagai 1 (one) dihubungkan dengan 

banyak entitas A sebagai N (many), peleburan kedua entitas ini akan 
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menjadi sebuah tabel baru dimana key-key dari kedua entitas sebagai 

atributnya. 

mengajar Mata_kuliahMahasiswa

NIM

Nama_Mhs Kode_MK Nama_MK

1 N

Semester

SKS

NIM

Nama_MK

1N

    
Gambar 2.17 Relasi banyak ke banyak 

  (Sumber: Pembangunan Website Informasi Pelayanan Rumah Sakit Cakra Husada Klaten, 2012 ) 

 Etitity Relational Diagram terdiri dari entitas, atribut dan relasi yang 

terkait antara entitas satu dengan entitas lainnya.  

2.4.2 Standar Operational Procedure (SOP) 

Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  adalah  pedoman  atau  acuan  

untuk  melaksanakan tugas  pekerjaan  sesuai  dengan  fungsi  dan  alat  penilaian  

kinerja  instasi  pemerintah atau perusahaan swasta berdasarkan  indikator  

indikator  teknis,  administrasif  dan  prosedural  sesuai  dengan  tata kerja,  

prosedur  kerja  dan  sistem  kerja  pada  unit  kerja  yang  bersangkutan.  

Tujuan  SOP adalah  menciptakan  komitmen mengenai  apa  yang  

dikerjakan  oleh  satuan  unit  kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan 

good governance. SOP  tidak  saja  bersifat  internal  tetapi  juga  eksternal, karena  

SOP  selain  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  organisasi  publik  yang  

berkaitan dengan  ketepatan  program  dan  waktu,    juga  digunakan  untuk  

menilai  kinerja  organisasi publik  di  mata  masyarakat  berupa  responsivitas,  

responsibilitas,  dan  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah.   

SOP biasanya disajikan dalam bentuk peta alur. Peta alur selain digunakan 

untuk mengetahui alur kerja dari masing-masing bagian, juga digunakan untuk 

mengetahui alur suatu data. Hal itu sering disebut dengan data flow map. Berikut 

merupakan penjelasan dari data flow map tersebut. 
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Operasional perusahaan, peran pegawai memiliki kedudukan dan fungsi 

yang sangat signifikan. Oleh karena itu diperlukan standar-standar operasi 

prosedur sebagai acuan kerja secara sungguh-sungguh untuk menjadi sumber daya 

manusia yang profesional, handal sehingga dapat mewujudkan visi dan misi 

perusahaan. 

 Pembuatan SOP memiliki beberapa fungsi dan manfaat dalam perusahaan 

antara lain sebagai berikut : 

1. SOP memastikan bahwa perusahaan memiliki proses konstan yang 

memenuhi standar dan semua personil mengenal proses tersebut. 

2. Dengan adanya SOP, proses akan selalu ditinjau dan diperbaharui 

berdasarkan dasar yang sudah ada. 

3. SOP menjamin bahwa audit yang dilakukan oleh Biro Konsultan atau 

sponsor tidak akan menghasilkan penemuan yang merugikan perusahaan, 

dan juga dapat memberi perusahaan suatu perlindungan yang legal. 

4. SOP dapat mengurangi perbedaan dalam sistem, dimana perbedaan 

tersebut merupakan kendala dalam efisiensi produksi dan pengontrolan 

kualitas. 

5. SOP dapat membantu dalam pelatihan personil baru sebagai sumber 

referensi bagi pelatih personil. 

SOP dapat mempermudah dalam melakukan pelatihan silang, dimana 

pelatihan silan melatih personil dalam melakukan perkerjaan di departemen lain, 

dengan kata lain di luar departemen asalnya. 

2.4.2.1 Flow Map 

Flowmap adalah penggambaran secara grafik dari langkah – langkah dan 

urutan prosedur dari suatu program. Flowmap berguna untuk membantu analis 

dan programer untuk memecahkan masalah kedalam segmen yang lebih kecil dan 

menolong dalam menganalisis alternatif pengoperasian. Biasanya flowmap 

mempermudah penyelesaian suatu masalah khususnya masalah yang perlu 

dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. 

Analisis menggunakan flowmap seorang analis dan programer 

memerlukan beberapa tahapan, diantarnya: 
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1. Flowmap digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. 

2. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan 

definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. 

3. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. 

4. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan 

deskripsi kata kerja, misalkan menghitung pajak penjualan. 

5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. 

6. Lingkup dan range dari aktifitas yang sedang digambarkan harus 

ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan yang memotong 

aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada 

flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan 

percabangannya diletakan pada halaman yang terpisah atau hilangkan 

seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. 

7. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. 

 Data flow map harus dibuat sedetail dan sebenar mungkin karena sedikit 

kesalahan alur atau simbol akan mengakibatkan kesalahan dalam arti. 

2.4.2.2 Simbol-Simbol Flow Map 

Bagan alir  (flowchart) adalah bagan  (chart) yang menunjukkan alir  

(flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan 

terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.   

Adapun simbol-simbol dari flow map itu sendiri yang dapat dilihat pada 

Tabel 2.9. 

Tabel 2.9 Simbol-simbol pada flow map 

Lambang Nama Keterangan 

 
       Terminal 

Menunjukkkan awal atau akhir suatu 

proses 

 

        Process 
Menunjukkan lambang proses 

pelaksanaan instruksi 
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       Decision 
Menunjukkkan proses pemilihan 

alternative atau pengecekan kondisi. 

 
   Manual Input 

Menunjukan proses masukkan data 

secara manual 

 

Predefined Process 
Menunjukkan proses yang telah 

didefinisikan. 

 

On-page Connector 
Merupakan penghubung pada satu 

halaman yang sama 

 

Off-page Connector 
Merupakan penghubung pada 

halaman lain. 

 
       Document 

Merupakan dokumen (arsip) dari 

hasil proses. 

 

 
           Arrow Merupakan arah aliran proses. 

 

System flowchart dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan 

arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urut-urutan 

dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan alir sistem menunjukkan 

apa yang dikerjakan di sistem. 

Bagan alir skematik (schematic flowchart) merupakan bagan alir yang 

mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam 

sistem. Perbedaannya adalah, bagan alir skematik selain menggunakan simbol-

simbol bagan alir sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan 

peralatan lainnya yang digunakan. Penggunaan gambar-gambar ini adalah untuk 

memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-
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simbol bagan alir. Penggunaan gambar-gambar  ini  memudahkan untuk 

dipahami, tetapi sulit dan lama menggambarnya. 

Bagan alir program dapat terdiri dari dua macam, yaitu bagan alir logika 

program  (program logic flowchart)  dan bagan alir program komputer terinci  

(detailed computer program flowchart).  Bagan alir logika program digunakan 

untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara 

logika. Bagan alat- logika program ini dipersiapkan oleh analis sistem. Gambar 

berikut menunjukkan bagan alir logika program. Bagan alir program komputer 

digunakan untuk menggambarkan instruksi-instruksi program komputer secara 

terinci. 

2.5 Metode Perancangan TAS (Total Architecture Syntesis) 

Prinsip dasar dari TAS adalah apapun arsitektur yang dipilih untuk 

memenuhi kebutuhan yang ada, sifat extentionable dari setiap services untuk 

mendukung munculnya kebutuhan, bahkan kebutuhan yang paling tidak terduga 

sekalipun tetap harus dipersiapkan.  

Pengunaan metode TAS, menjadikan proses pengumpulan informasi akan 

kebutuhan dari sebuah perusahaan bukan lagi menjadi sebuah aktifitas yang 

terpisah dari proses bisnis dan arsitektur sistem. Semua aktifitas di atas kini secara 

iterative akan saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lainnya 

Metode ini berawal dari inisiasi semua proses bisnis yang terpengaruh oleh 

perkembangan proyek ini. Proses bisnis ini kemudian diurutkan sesuai dengan 

tingkat kesulitan dan kepentingan bisnisnya.  

Perancangan sistem informasi merupakan pengembangan sistem baru dari 

sistem lama yang ada, dimana masalah-masalah yang terjadi pada sistem lama 

diharapkan sudah teratasi pada sistem yang baru. Setelah proses ini selesai 

dilakukan, kemudian iterasi untuk proyek ini dimulai. Iterasi pertama diawali 

dengan proses bisnis yang paling sulit dan banyak mengalami perubahan. Setiap 

iterasi terdiri dari pengumpulan kebutuhan, pendefinisian proses bisnis, 

pendefinisian arsitektur sistem, dan evaluasi.  
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Metode TAS merupakan suatu metode perancangan yang menggunakan 

pendekatan iteratif dalam mengumpulkan  kebutuhan. Total Architecture Synthesis 

ini merupakan metode yang dilakukan dengan beberapa tahap perancangan. 

Tahapan-tahapan tersebut antara lain: 

1. Menentukan Initial Scope. 

Metode TAS dimulai dengan mendefinisikan ruang lingkup projek, yakni 

dengan mendefinisikan proses-proses bisnis dari hasil tersebut dapat 

dijelaskan dampaknya dengan menggunakan bagan-bagan terstruktur dari 

tujuan proyek.  

Proses bisnis teridentifikasi, sejumlah informasi dibutujkan untuk setiap 

proses, kemudian akan teridentifikasi juga entitas pengguna dalam setiap 

proses bisnis. Setiap informasi perkiraan digunakan untuk menentukan 

tingkatan proses bisnis dari yang terpenting sampai yang tidak terlalu 

penting dan yang tersulit sampai termudah mendesainnya. 

2. Menentukan Kebutuhan. 

Setiap iterasi, harus ada proses bisnis yang dipilih dari daftar proses bisnis 

yang telah diurutkan. Proses yang dipilih ini akan menjadi fokus dari 

iterasi  yang  sedang  beljalan.  Ketika  sebuah  proses  dipilih,  maka  

pengumpulan kebutuhan (requirement gathering) terhadap strakeholder 

yang bersangkutan akan dilakukan. Pada tahap ini hasil yang diharapkan 

adalah penglihatan dari sisi "black box" dari proses bisnis tersebut, yang 

berfokus pada input, hasil, milestone, dan constraint. 

Hal terpenting yang harus dilakukan adalah menghubungkan kebutuhan 

dari proses bisnis dengan objektif dari bisnis yang sedang ditangani. 

Kebutuhan atau perubahan kebutuhan yang akan memungkiukan proses 

yang sedang beljalan untuk memenuhi tujuan bisnis yang diharapkan, 

perlu ditetapkan. 
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3. Mendesain Arsitektur Bisnis Proses. 

Pada tahap ini desain proses bisnis berfokus pada pengidentifikasian 

terhadap pastisipan (orang dan sistem) dalam proses tersebut, aktivitas 

yang dilakukan oleh para partisipan, dan dialog antar partipisan yang 

dibutuhkan untuk menjalaukan proses bisnis tersebut. 

Ketika proses bisnis sedang diidentifikasi, pada saat yang bersamaan 

hubungan dan konsep utama yang tergabung dalam proses dalam model 

domain turut ditentukan. Model domain ini menekaukan pada banyaknya 

variasi hubungan yang dapat muncul dalam actual application domain dan 

segala sesuatu yang tidak sesuai dengan struktur data yang diajukan, dan 

tidak sesuai dengan skema representasi dapat dievaluasi. 

4. Mendesain Arsitektur Sistem. 

Pada tahap ini berbagai macam alternatif desain sistem yang dapat 

mendukung proses bisnis yang telah dipilib akan dieksplorasi. Saat 

mendesain arsitektur, akan didapatkan beberapa perubahan dalam desain. 

Pendekatan iterasi akan diambil untuk menyelesaikan semua 

permasalahan yang muncul. 

5. Evaluasi Arsitektur.   

Selama proses di atas beljalan, akan muncul beberapa pertanyaan. 

Pertanyaan ini kemudian akan dikumpulkan dan diurutkan, dimana 

pertanyaan yang sifatnya dapat menghentikan proses pengeljaan proyek 

(showstopper), misalnya pertanyaan mengenai performance  feasibility  

diletakkan  di  urutan  atas  dari  daftar  pertanyaan  yang  ada. Dengan 

demikian maka pertanyaan evaluasi yang bersifat fundamental akan 

semakin berkurang (Brown, 2008, p.l26-132). 

Prinsip dasar dari Total Architecture Syntesis adalah apapun arsitektur 

yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan yang ada, sifat extentionable dari setiap 

services untuk mendukung munculnya kebutuhan, bahkan kebutuhan yang paling 

tidak terduga sekalipun tetap harus dipersiapkan. 


