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ABSTRAK 

 Rumah sakit Bunda merupakan lembaga yang bergerak di bidang 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Memiliki aset medis yang mendukung 

kegiatan operasional pelayanan kesehatan. Saat ini, catataninventarisasi di rumah 

sakit tidak memiliki informasi tentang nilai masa manfaat, dan nilai penyusutan. 

Sehingga aset yang tidak optimal masi dipertahankan. Selain itu, tidak adanya data 

catatan pemeliharaan yang terperinci membuat rumah sakit sulit untuk menentukan 

apakah aset masih layak untuk diperbaiki atau dipertahankan. Serta tidak adanya 

dasar untuk menentukan penghapusan pada aset.  

Metode garis lurus (Straight line) dipilih karena Undang-Undang pasal 11 

nomor 17 tahun 2000 mengenai metode penyusutan aktiva tetap yaitu aktiva yang 

digolongkan pada kelompok I sampai dengan IV yaitu kelompok dengan masa 

manfaat 4 sampai dengan 20 tahun disusutkan dengan memakai metode garis lurus. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan perancangan 

sistem pengorganisasian manajemen aset dapat membantu pihak manajemen dalam 

menelusuri aset-aset yang mendekati habis masa manfaatnya serta sistem 

memberikan informaasi mengenai proses inventarisasi, pemeliharaan dan rencana 

penghapusan. Hasil dari simulasi berupa laporan inventarisasi berdasarkan nama 

dan jenis, laporan sisa umur, label aset, laporan penyusutan, jadwal pemeliharaan, 

laporan riwayat pemeliharaan dan rencana penghapusan aset. 

Kata Kunci: Aset Medis, Inventarisasi, Penyusutan Aset, Manajemen Aset, 

Pengorganisasian Aset
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BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo merupakan instansi yang terletak di 

jalan kundi no. 70 Kepuh kiriman, kecamatan waru kota Sidoarjo yang bergerak 

dalam bidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berawal dari membuka 

praktik swasta untuk membantu persalinan Bidan Ny.Kohar mampu 

mengembangkan usahanya menjadi “RUMAH BERSALIN BUNDA” ditahun 

1992. Pada tahun 2002 beliau merencanakan pengembangan layanan kesehatan 

dan berharap Rumah Bersalin Bunda bisa memberikan pelayanan “Medical-

Health” pada masyarakat, untuk itu beliau mendirikan Rumah Sakit Umum 

Bunda di Jalan Kandangan Surabaya yang awalnya merupakan rumah sakit ibu 

dan anak kemudian berubah menjadi Rumah Sakit Umum dan dilanjutkan lagi 

pada tahun 2012 didirikan Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo. Rumah Sakit 

Bunda Kandangan dan Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo di naungi oleh PT 

Permata Bunda Bersama sebagai manajerial kepengurusan.  

Rumah Sakit Umum Bunda memiliki tujuan memberikan pelayanan 

kesehatan yang bermutu berorientasi pada keamanan dan berlandaskan akhlak 

karimah dengan biaya terjangkau serta mengelolah seluruh sumberdaya secara 

transparan, efektif dan akuntabel (good govermance). Dalam menunjang 

berlangsungnya kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, 

keberadaan peralatan medis merupakan aset penting bagi keberlangsungan  



2 

 

 

 

kegiatan pelayanan. Berkembangnya rumah sakit akan menjadi faktor 

bertambahnya jumlah dan jenis aset yang akan digunakan, maka dari itu Rumah 

Sakit Umum Bunda memerlukan manajemen aset yang baik agar peralatan 

medis yang dipakai dapat digunakan dengan maksimal sampai habis masa 

pakainya. Hal ini juga mencegah atau meminimalkan pemborosan, kerusakan 

dan kadaluarsa yang akan memiliki dampak kepada pengeluaran ataupun biaya 

operasional rumah sakit. 

Manajemen aset merupakan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan 

mengidentifikasi aset yang dibutuhkan, bagaimana cara mendapatakannya, cara 

memeliharanya, dan cara menghapus aset atau memperbaruinya untuk mewujudkan 

sasaran/ objektif. Selain itu, manajemen aset harus memiliki empat fungsi utama yaitu 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan 

pengendalian (controlling). 

Alur kegiatan manajemen aset pada Rumah Sakit Umum Bunda dimulai dengan 

adanya permintaan untuk melakukan pengadaan aset dari bagian pelayanan medis 

seperti bagian instalasi radiologi dan laboratorium, instalasi rawat bersalin dan NICU, 

dan instalasi lain yang membutuhkan aset baru. Pengajuan ini dilakukan apabila 

ditemukan kerusakan pada aset atau tidak berfungsinya aset dengan optimal, tetapi 

tidak menutup kemungkinan mereka mengusulkan penambahan peralatan medis baru 

yang dirasa akan dibutuhkan untuk menunjang pelayanan di setiap instalasi. Untuk 

mengajukaan penggantiaan peralataan medis atau penambahan peralatan medis baru, 

setiap instalasi akan mengisi form permintaan dan juga form verifikasi yang ditanda 

tangani oleh orang yang melakukan permintaan dan juga penanggung jawab 

bagian keperawatan dan kebidanan, form yang telah ditanda tangani akan 

diteruskan ke bagian administrasi yang menangani bagian pengadaan Alkes 
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(Alat Kesehatan). Bagian keperawatan dan kebidanan akan menghubungi 

petugas atem untuk melakukan survei pengecekan pada aset yang rusak dan 

akan melakukan pengecekan pada aset yang ingin. digantikan,sedangkan untuk 

peralatan medis yang baru akan dibuatkan daftar peralatan medis baru. Petugas 

atem memberikan laporan barang yang diperbaiki dan laporan barang yang 

rusak pada bagian administrasi, untuk laporan barang rusak dan barang yang 

harus diganti, bagian administrasi Alkes (Alat Kesehatan) membuat laporan 

barang yang harus dibeli disertai dengan data distributor dan harga barang yang 

akan dibeli untuk dijadikan acuan bagian HRD (Human Resource 

Development) dan Umum serta direktur untuk disetujui, begitu juga dengan 

barang baru yang sebelumnya belum pernah dimiliki tetapi dirasa perlu dibeli 

untuk menunjang pelayanan kesehatan pada rumah sakit. Setelah pengajuan 

aset, proses selanjutnya adalah penerimaan aset. Penerimaan aset dimulai ketika 

barang datang dan diterima oleh bagian pengadaan, barang akan di cek 

kelengkapan dan kesesuaiannya dengan permintaan. Setelah melakukan 

pengecekan, bagian penggadaan melakukan tagging, proses tagging merupakan 

proses pemberian identitas pada barang berupa nomor barang, nama ruangan 

atau instalasi yang membutuhkan barang dan tanggal serta tahun barang masuk. 

Bagian pengadaan mencatat tanggal masuk barang, nama barang, merk 

barang, jumlah barang, harga barang, nama distributor barang dan nama ruang 

atau instalasi yang membutuhkan barang tersebut secara terpisah sebagai data 

inventarisasi. Setelaah dicatat, peralatan medis akan diberikan ke bagian 

Keperawatan dan Kebidanan untuk di berikan kepada tiap instalasi yang 
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melakukan permohonan, Kabag Keperawatan dan Kebidanan akan 

menandatangani sebagai bukti bahwa barang sudah diterima. 

Inventarisasi yang dilakukan, meskipun terdapat nomor identitas akan tetapi 

pencatatan tidak menyertakan masa manfaat dan nilai depresiasi, hal ini bisa 

mengakibatkan pembengkakan anggaran sebab peraalatan yang tidak ada dalam 

anggaran rencana pembelian namun terpaksa untuk diadakan pembelian.  

Perkiraan masa manfaat untuk alat kedokteran dan kesehatan yaitu 5 tahun, 

sedangkan untuk unit-unit laboratorium yaitu 8 tahun, hal ini sudaah di tetapkan 

oleh Keputusaan Mentri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 Tentang Tabel 

Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset 

Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil survei dan penelitian 

yang dilakukan dari 330 aset yang dimiliki oleh rumah sakit, terdapat 20,31% 

alat medis yang harus diganti karena masa manfaat telah habis namun belum 

diganti. Hal ini menyebabkan beban biaya yang ditangung untuk perawatan 

peralatan medis bertambah, karena peralatan seharusnya diganti namun masih 

digunakan. 

Proses selanjutnya adalah proses perawatan atau pemeliharaan aset, dalam 

prosesnya petugas yang bertanggung jawab adalah bagian atem, bagian ini 

adalah bagian yang berada di luar rumah sakit yang khusus menangani 

perawatan aset medis pada Rumah Sakit Umum Bunda. Bagian atem akan 

datang kerumah sakit setiap satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan 

peralatan medis secara rutin. Sedangkan jika terdapat kerusakan yang terjadi 

diluar jadwal tersebut, instalasi yang mendapati barang mengalami kerusakan 

akan menghubungi Kabag Keperawatan dan Kebidanan atau bisa langsung 
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menghubungi Kabag HRD dan Umum untuk segera menghubungi bagian atem 

by phone. Tetapi, tidak menutup kemungkinan jika pihak atem tidak dapat 

menangani kerusakan, maka pihak atem akan menghubungi teknisi freelance 

untuk membantu, sedangkan jika barang tersebut masih memiliki garansi 

distributor, maka pihak atem akan menghibungi distributor untuk mengirim 

teknisinya. Bagian atem akan mencatat hasil dari perawatan atau perbaikan 

berupa nama barang, keterangan kerusakan, nama instalasi, tanggal perbaikan 

dan pengecekan serta keterangan perbaikan.  

Proses berikutnya adalah penghapusan aset, menurut Peraturan Mentri 

Kuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, 

pemanfaatan, penghapusan dan pemindatanganan barang milik negara barang  

atau aset yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis atau aset yang sudah tidak 

dapat digunakan kembali maka harus di hapuskan. 

Proses penghapusan aset pada rumah sakit umum bunda dilakukan 

berdasarkan data peralatan yang mengalami kerusakan yang tidak bisa 

diperbaiki dan peralatan yang fungsinya sudah tidak optimal karena peralatan 

sudah terlalu lama atau sudah berulang kali mengalami perbaikan. Aset yang 

dihapus akan disimpan sementara pada gudang, pihak rumah sakit belum 

melakukan penghibahan, karena selama berdirinya rumah sakit di tahun 2012 

mereka hanya menyimpan peralatan rusak di gudang, dan mencatatnya sebagai 

peralatan yang sudah tidak digunakan kembali. Pada proses ini, pihak 

manajemen mengalami kesulitan dalam mencari atau mengetahui peralatan 

mana yang telah melewati masa pakai karna tidak adanya keterangan masa 

pakai pada aset. Hal ini terjadi karena tidak adanya perhitungan mengenai sisa 
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masa pakai dan tidak adanya rekapitulasi dari penghapusan peralatan yang 

digunaakan. Sehingga memberikan daampak, pihak manajemen kesulitan 

dalam mengevaluasi peralatan yang dimiliki apakah sudah digunakaan secara 

optimal atau belum. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka Rumah Sakit Umum Bunda 

membutuhkan sebuah sistem pengorganisasian aset untuk membantu pihak 

manajemen dalam mengelola aset yang ada pada Rumah Sakit Umum Bunda. 

Sitim yang digunakan juga harus dapat menyajikan umur ekonomis serta biaya 

perawatan. Adanya informasi pemeliharaan sehingga mempermudah dalam 

menentukan apakah peralatan tersebut masih layak digunakan atau tidak, proses 

penghapusan aset juga dapat direncanakan berdasarkan daftar nilai penyusutan. 

Dalam perhitungan nilai penyusutan menggunakan metode Garis Lurus/ 

Straight Line, sesuai dengan Undang-Undang pasal 11 nomor 17 tahun 2000 

mengenai metode penyusutan aktiva tetap yaitu aktiva yang digolongkan pada 

kelompok I sampai dengan IV yaitu kelompok dengan masa manfaat 4 sampai 

dengan 20 tahun disusutkan dengan memakai metode garis lurus dan metode 

saldoo menurun.  

Jika aset tetap tidak memiliki total unit manfaat potensial maupun jumlah 

pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, dan cara serta intensitas 

pemanfaatannya sepanjang masa manfaat aset tidak jelas, serta ditambah 

dengan keinginan mendapatkan metode penyusutan yang praktis, digunakan 

metode penyusutan garis lurus. Sehingga metode yang cocok dalaam 

perhitungan penyusutan pada rumah sakit adalah metode garis lurus (Straight 

Line). 
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Sistem ini juga mampu memberikan laporan terkait aset medis, yaitu 

Laporan inventarisasi, jadwal pemeliharaan, laporan biaya perawatan atau 

pemeliharaan serta laporan penghapusan pada aset, Laporan sisa masa manfaat, 

label aset, laporan penyusutan, jadwal pemeliharaan, laporan riwayat 

pemeliharaan dan rencana penghapusan aset. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Dari uraian latar belakang  yang ada, dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu “Bagaimana merancang sistem pengorganisasian 

managemen aset medis?” 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diurai beberapa sub 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara merancang sistem inventarisasi aset? 

2. Bagaimanacara merancang sistem perhitungan penyusutan yang 

terhubung dengan sistem inventarisasi pada aset? 

3. Bagaimana merancang sistem pemeliharaan serta penghapusan sehingga 

dapat menghasilkan informasi mengenai riwayat pemeliharaan dan 

rencana penghapusan yang terhubung pada sistem inventarisasi? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian 

ini berfokus pada permasalahan yang akan dibahas antara lain: 

1. Aset tetap yang akan dibahas merupakan peralatan medis. 

2. Metode perhitungan depresiasiaset tetap yang digunakan adalah 

metode garis lurus (Straigh Line). 
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3. Tidak membahas tentang mutasi dan peminjaman aset. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dibahas, 

maka tujuan dari penilitian ini adalah menghasilkan Rancang Sistim 

Pengorganisasian Managemen Aset Dengan Metode Garis Lurus (Straight 

Line) pada Rumah Sakit Bunda Sidoarjo. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penyusunan penelitian adalah : 

1. Sistem yang dibangun diharapkan dapat memberikan solusi kepada rumah 

sakit dalam mengorganisir pencatatan aset medis yang digunakan secara 

lengkap. 

2. Sistem yang dibangun diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak 

manajemen mengenai sisa masa pakai serta nilai depresiasi dari peralatan 

medis yang dimiliki. 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas 

akhir yang berjudul “Merancang Sistem Pengorganisasian Managemen Aset 

Dengan Metode Penyusutan Garis Lurus (Straight Line) pada Rumah Sakit 

Umum Bunda Sidoarjo” ini dibedakan dengan pembagian bab sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini memberikan penjelasan latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan yang 

berisi penjelasan singkat pada masing-masing bab. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini memberikan penjelasan teori apa saja yang digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan utama yaitu teori mengenai 

Sistem Informasi Akuntansi, Managemen, Managemen Aset, 

Tujuan Managemen Aset, Siklus  Manajemen Aset, Aset Tetap, 

Inventarisasi Aset, Rumah Sakit, Depresiasi Aset, Faktor-Faktor 

Perhitungan Depresiasi Aset, dan teori dari Metode Perhitungan 

Depresiasi Aset. Teori tersebut akan menjadi dasar perancangan 

sistem yang dilakukan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini memberikan penjelasan tentang teknik pengumpulan 

data berupa identifikasi masalah yang terjadi dan penerapan 

metode garis lurus (straight line) serta analisis permasalahan 

perancangan sistem yang di jabarkan menggunakan Document 

Flow, Context Diagram. Data Flow Diagram (DFD), Conseptual 

Data Model (CDM), Physical Data Model (PDM). 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang inputan data yang dibutuhkan, 

proses dan juga output yang dihasilkan. Penjelasan mengenai 

perhitungan penyusutan dalam mendapatkan nilai penyusutan serta 

membuat label aset, penjadwalan pemeliharaan dan juga rencana 

penghapusan aset. Sehingga dari perhitungan penyusutan, 

pembuatan label aset, penjadwalan pemeliharaaan aset dan rencana 

penghapusan aset dapat menghasilkan informasi mengenai 

inventarisasi aset. 

BAB V PENUTUP 

Padabab ini dijelaskan kesimpulan dari sistem yang telah selesai 

dibuat dan saran untuk proses pengembangan sistem dimasa 

datang. 
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BAB IIN  TEORI 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1. System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut Jogiyanto (2005) System Development Life Cycle (SDLC) 

merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan tahapan-

tahapan dalam proses pengembangan sistem. SDLC mempunyai beberapa 

model yang terdiri dari Waterfall model, Prototype, Rapid Application 

Development (RAD), Agile Software Development, dan sebagainya.  

Pada penelitian ini menggunakan model Waterfall, Menurut Rizky 

(2011) model Waterfall ini merupakan sebuah alur proses dari perangkat lunak 

yang memiliki bentuk proses pengembangan yang linier dan sekuensial. Oleh 

karena itu, prinsip dari model Waterfall adalah setiap tahapan dilaksanakan 

secara bertahap dan berurutan. Sehingga, tahapan selanjutnya bisa 

dilaksanakan jika tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan. 

Menurut (Pressman, 2002) model ini memberikan pendekatan-pendekatan 

sistematis dan berurutan bagi pengembangan piranti lunak. SDLC Waterfall 

memiliki beberapa kelebihan, yaitu : 

a. Merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama 

digunakan 

b. Cocok untuk system software berskala besar 

c. Cocok untuk system software yang bersifat generic. 

  

11 
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d. Pengerjaan project system akan terjadwal dengan baik dan mudah 

dikontrol 

Berikut ini gambaran tahapan dari model Waterfall berdasarkan penelitian 

yang dilakukan hanya menggunakan empat tahap. 

Gambar 2.1  SDLC Model Waterfall 

SDLC menggunakan metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang terdiri 

dari: 

1. Requirement Definition 

Pada tahapan ini, melakukan identifikasi dan menganalisis semua 

kebutuhan dari sistem yang akan dibangun dengan cara melakukan 

wawancara maupun studi lapangan terkait proses bisnis pada objek d 

2. System and Software Design 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan perancangan sistem yang akan 

dibuat atau membuat desain dari sistem. Desain yang dibuat tidak hanya 

berupa tampilan saja tetapi meliputi alur proses dari sistem, cara 
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menjalankan sistem, output yang dihasilkan, dan semua desain yang telah 

disesuaikan dengan analisis kebutuhan pada tahap awal.  

3. Implementation and Unit Testing 

Pada tahapan ini, programmer membangun sebuah aplikasi dengan 

melakukan coding aplikasi sesuai dengan hasil dari desain sistem yang 

telah dibuat. Pada tahapan ini juga dilakukan proses uji coba terhadap 

setiap bagian dari aplikasi yang telah dibangun. Hal ini dilakukan agar 

hasil coding sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dan desain sistem. 

4. Integration and System Testing 

Setelah menyelesaikan pembuatan aplikasi, tahapan selanjutnya 

menggabungkan keseluruhan bagian yang terdapat pada aplikasi. Setelah 

itu, dilakukan proses uji coba keterkaitan satu bagian dengan bagian lain 

yang terdapat pada aplikasi. 

5. Operation and Maintenance 

Ketika suatu sistem telah digunakan oleh client, suatu saat 

memerlukan maintenance atau perbaikan dari sistem tersebut. Proses 

maintenance bisa terjadi secara berskala. 

2.2. Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Jogiyanto (2005), sistem informasi akuntansi merupakan berbagai 

kegiatan yang terdapat pada sebuah organisasi. Dari kegiatan tersebut memiliki 

tanggung jawab dalam menyediakan informasi keuangan yang bertujuan untuk 

membuat pelaporan internal kepada manajer sehingga, manajer dapat 

melakukan pengendalian dan perencanaan untuk operasioanl sekarang maupun 
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masa depan serta membuat pelaporan eksternal kepada pemegang saham, 

pemerintah, dan pihak luar lainnya. 

2.3. Manajemen 

 Manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu untuk 

menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian (POAC) pada kegiatan sekelompok manusia yang dilengkapi 

dengan sumber ekonomi atau faktor untuk mencapai tujuan yang telah dicapai 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Bagan POAC (Sumber : Stoner. (2009). Bahan Ajar 

Pengantar Manajemen) 

 

Menurut Mardalena & Sarinah (2017) : 

1. Fungsi Panning (Perencanaan) 

Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi 

kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan 

taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. 
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2. Fungsi Organizing (Pengorganisasian) 

Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah 

dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur 

organisasi yang tepat dan tangguh,sistem dan lingkungan organisasi yang 

kondusif,dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi 

dapat bekerja secara efektif dan efesien guna pencapaian tujuan 

organisasi. 

3. Fungsi Leading (Pengarahan) 

Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak 

dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut 

dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan 

produktifitas yang tinggi. 

4. Fungsi Controlling (Pengendalian) 

Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan 

yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat 

berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai 

perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. 

2.4. Manajemen Aset 

Menurut Hidayat (2012), manajemen aset merupakan suatu proses untuk 

mengelola permintaan dan panduan akuisisi, penggunaan dan pembuangan aset 

untuk membuat sebagian besar potensi layanan pengiriman dan mengelola 

risiko dan biaya selama umur hidup aset. Sedangkan menurut Departemen 

Transportasi Amerika dalam Hidayat (2012), manajemen aset merupakan 
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proses yang sistematis guna memelihara, memperbarui dan mengoperasikan 

biaya yang timbul dari aset secara efektif. 

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen aset merupakan kegiatan proses perencanaan dan monitoring aset 

selama masa penggunaannya oleh suatu departemen atau bagian, sehingga 

memudahkan perusahaan dalam menyimpan daftar aset yang dimiliki, dokumen 

yang berkaitan dengan pembelian, dan biaya-biaya, jumlah, ruang penggunaan 

aset, serta umur manfaat yang berlaku dari aset yang dimiliki. 

2.4.1. Tujuan Manajemen Aset 

Tujuan utama dari manajemen aset adalah membantu organisasi dalam 

memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. Beberapa ciri 

manajemen aset yang efektif dan efisien antara lain : 

1. Memaksimalkan manfaat aset dengan memastikan bahwa aset yang 

digunakan dipelihara secara baik dan layak. 

2. Mengurangi kebutuhan aset baru dengan mengadopsi solusi non-aset seperti 

leasing, outsourcing dan sebagainya. 

3. Memperoleh nilai uang yang lebih besar melalui penilaian ekonomi. 

4. Mengurangi pengadaan aset yang tidak diperlukan. 

5. Memfokuskan perhatian pada hasil dengan memberikan pembebanan 

tanggung jawab, akuntabilitas dan keperluan pelaporan secara jelas 
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2.4.2. Siklus Manajemen Aset 

Menurut Hidayat (2012), Pengelolaan aset tetap selama masa 

penggunaannya melalui beberapa fase perjalanan atau disebut siklus 

manajemen aset yang terbagi menjadi empat siklus utama sebagai berikut: 

1. Siklus Pengadaan 

Siklus dimana suatu aset dibeli, dibangun, atau dibuat. Pada siklus in 

setiap perolehan aset yang dilakukan harus dicatat dengan jelas seperti 

tanggal perolehan, cara perolehan, harga, jumlah serta informasi lain 

yang terkait dengan perolehan aset. 

2. Siklus Operasional 

Siklus dimana suatu aset digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan 

seperti siapa unit kerja yang membutuhkan serta dimana aset tersebut 

digunakan sehingga untuk setiap mutasi yang terjadi perlu dicatat. Pada 

siklus ini juga diselingi dengan pemeliharaan, pembaharuan atau 

perbaikan yang dilakukan, serta penggantian atas aset yang rusak dalam 

periode penggunaannya sehingga memerlukan pencatatan mengenai 

depresiasi yang ditanggung oleh aset pada setiap tahunnya. Depresiasi 

dibutuhkan sebagai pengakuan atas pemakaian dari aset tersebut selama 

kurun waktu tertentu. 

3. Siklus Penghapusan 

Siklus dimana ketika umur ekonomis atau masa pakai suatu aset telah 

habis, aset mengalami kerusakan berat, serta aset tidak diperlukan atau 

aset hilang. 
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4. Siklus Perencanaan 

Siklus dimana output informasi dari setiap fase digunakan sebagai input 

kebutuhan permintaan terhadap suatu aset untuk direncanakan dan 

dibuat. Berikut gambar fase-fase yang dilalui suatu aset selama masa 

hidupnya: 

 

Gambar 2.3 Aset Privat dan Publik (Hidayat, 2012) 

 

Tambahan umur dari suatu aset memiliki implikasi yang penting 

bagi manajer program penyediaan pelayanan. Keputusan pengadaan 

yang didasarkan pada harga pembelian yang paling rendah tetapi 

mengabaikan potensi biaya operasi, dapat mengakibatkan total biaya 

yang lebih tinggi selama umur hidup aset. 

2.4.3. Aset Tetap 

Menurut Jusup (2011), aset tetap adalah sumber daya yang memiliki 

empat karakteristik yaitu : (1) berwujud atau memiliki wujud (bentuk atau 
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ukuran tertentu), (2) digunakan dalam operasi perusahaan, (3) mempunyai 

masa manfaat jangka panjang, dan (4) tidak dimaksudkan untuk diperjual-

belikan. Aset semacam ini biasanya memiliki masa pemakaian yang lama dan 

diharapkan dapat memberi manfaat pada perusahaan selama bertahun-tahun. 

Manfaat yang diberikan aset tetap umumnya semakin lama semakin menurun, 

kecuali manfaat yang diberikan oleh tanah.  

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, 

peralatan medis adalah peralatan yang digunakan untuk keperluan diagnose, 

terapi rehabilitasi, dan penelitian medic baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Berikut contoh peralatan medis yang dimiliki Rumah Sakit Bunda 

Surabaya : 

Tabel 2.1 Peralatan Medis 

No Nama Barang Ruang Thn  Jml Harga 

     Satuan Total 

1 Mesin X-Ray  Radiologi 2012 1 95.000.000 95.000.000 

2 Meja X-Ray Radiologi 2012 1 20.000.000 20.000.000 

3 Anesthesi 

machine 7400 

OK 2012 1 63.636.400 63.636.400 

4 USG DP 6900 P. Obgyn 2012 1 88.117.025 88.117.025 

5 Incubator Ranap Fat 2012 2 18.850.000 37.700.000 

 Sumber : Rekapitulasi Inventaris Rumah Sakit Bunda Sidoarjo 2018 

Kepemilikan aset tetap peralatan medis pada rumah sakit merupakan 

keputusan yang penting bagi rumah sakit. Peralatan medis tersebut harus dijaga 

agar selalu dapat digunakan dalam kondisi yang baik, mengganti fasilitas yang 

sudah rusak atau aus akibat pemakaian, dan menambah peralatan medis jika 

diperlukan 
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2.4.4. Inventarisasi Aset 

Menurut Hambudi (2015), Inventarisasi aset merupakan Serangkaian 

kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan 

aset, dan mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset tidak 

berwujud pada waktu tertentu. Inventarisasi merupakan kumpulan dari 

rangkaian kegiatan mengidentifikasi kualitas dan kuantitas aset baik fisik serta 

legal aspek yang bersangkutan. Dalam proses inventarisasi memiliki tujuan 

berdasarka ada empat yaitu : 

1. Menciptakan tertib administrasi. 

2. Pengamanan dan perlindungan aset. 

3. Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan 

dan pengendalian barang. 

4. Sebagai data dan informasi dalam menentukan keadaan barang (barang 

yang rusak) yang dijadikan dasar untuk menetapkan penjualan , 

penghapusan, atau pemusnahan aset. 

Proses pencatatan inventarisasi pada peralatan medis sangat dibutuhkan 

dikarenakan sebagian aktivitas seperti pencatataan, pemindahan, penempatan 

hingga pengawasan pada aset merupakan yang yang diperlukan untuk 

pengelolaan aset. Informasi yang penting dalam inventarisasi aset adalah :  

Kode alat, nama alat, merk, tipe, nomor seri, lokasi, kondisi, supplier, masa 

manfaat dan nilai penyusutan. 

Ketentuan umum dalam proses pelaksaanaan inventarisasi aset sebagai beriku 

: 
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1. Barang-barang inventarisasi harus diberi tanda berupa kode pada barang 

sesuai dengan aturan pengkodean yang sudah di tetapkan. 

2. Memberi koding pada barang yang diinventariskan, seperti memberikan 

barcode system. Pemberian koding sangaan membantu dalam proses 

administrasi dan melakukaan stock opname atau inventarisasi barang. 

3. Melakukan audit, stock opname aatau inventarisasi barang secaaraa berkala 

(tiga atau enam bulan sekali). Hal yang harus diperhatikan sebagai berikut : 

Membuat laporan jika terjadi mutase baraang, kehilangan atau ganti 

kepemilikan. 

a. Membuat laporan jika terjadi mutasi barang, kehilangan atau ganti 

kepemilikan. 

b. Melakukan saran untuk penyimpanan gudang dan peletakan sesuai 

fungsinya. 

c. Melakukan saran untuk baraang yang layak pakai, nilai buku telah habis, 

atau barang secara fungsi sudah tidak digunakan. 

Tahapan inventarisasi yang sedang berjalan pada perusahaan saat ini 

dimulai dari : 

1. Ketika barang datang, barang diterima oleh bagian pengadaan, barang 

dicek kelengkapan dan kesesuaiannya dengan permintaan. Kemudian 

diberikan ke bagian umum untuk dilakukan pencatatan oleh pihak bagian 

umum berupa tanggal masuk barang, nama barang, merk barang, jumlah 
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barang, harga barang, nama distributor barang serta nama ruang ataau 

instalasi yang membutuhkan barang. 

2. Proses selanjutnya berupa pemberian kode pada barang, proses ini 

dinamakan dengan proses tagging. Pada proses tagging, barang dibuatkan 

label untuk mempermudah dalam mengiidentifikasi keberadaan setelah di 

distribusikan. 

3. Setelah pemberian label barang diberikan ke bagian Keperawatan dan 

Kebidanan untuk didistribusikan ke setiap instalasi yang melakukaan 

permohonan. 

4. Secara berkala audit dilakukan oleh rumah sakit untuk memastikan bahwa 

data barang dan fisik barang sudah sesuai dengan pencataatan 

inventaarisaasi. 

2.4.5. Depresiasi Aset 

Menurut Jusup (2011), depresiasi merupakan proses pengalokasian 

biaya perolehan aset tetap menjadi beban selama masa manfaatnya dengan cara 

yang rasional dan sistematis. Depresiasi merupakan proses pengalokasian 

biaya perolehan, bukan proses penilaian aset, perubahan harga aset tetap di 

pasar, tidak perlu dicatat dalam pembukuan, karena aset tetap dimiliki untuk 

digunakan, bukan untuk dijual kembali. Pengalokasian biaya perolehan 

diperlukan agar dapat dilakukan penandingan antara pendapatan dan beban 

Selama penggunaan, kemampuan suatu aset untuk menghasilkan 

pendapatan dan jasa biasanya semakin menurun, baik secara fisik maupun 

fungsinya.  
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a. Penurunan faktor fisik terjadi karena pemakaian dan keausan, sehingga 

secara fisik aset tetap terlihat menurun.  

b. Penurunan dari segi fungsi karena aset menjadi tidak memadai dan 

ketinggalan jaman. Suatu aset dikatakan tidak memadai lagi, jika aset 

tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan masa datang. 

2.4.6. Faktor penting depresiasi 

Dalam perhitungan depresiasi terdapat tiga factor yang mempengaruhi 

dalam perhitungan depresiasi, yaitu : 

a. Biaya Perolehan 

Merupakan semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh 

sebuah aset sampai aset tersebut siap untuk digunaka. Biaya yang termasuk 

sebagai biaya perolehan yaitu harga beli, biaya pengangkutan, biaya 

asuransi dalam pengangkutan, biaya perakitan dan pemasangan. 

b. Masa Manfaat  

Masa manfaat atau umur aset atau dapat di sebut juga umur ekonomis 

adalah suatu taksiran umur/ jangka waktu pemakaian aset yang diharapkan 

oleh perushaan. Dalam membuat taksiran, manajemen 

mempertimbangkan berbagai faktor, seperti : 

a) Rencana penggunaan aset,  

b) Perkiraan reparasi dan pemeliharaan. 

c) Kerentanan terhadap ketinggalan jaman.  
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d) Pengalaman masa lalu sangat berguna dalam memutuskan taksiran 

masa manfaat. 

c. Nilai Residu 

Nilai residu atau nilai sisa merupakaan taksiran nilai tunai aset pada akhir 

masa manfaat aset tersebut. Nilai ini dapat berdasarkan pada taksiran 

nilai aset sebagai barang bekas, atau bisa juga atas dasar taksiran bila aset 

ditukar dengan aset lain diakhir masa manfaat. Nilai residu merupakan 

suatu taksiran. Manajemen mempertimbangkan rencana penggunaan aset 

dan pengalaman masa lalu serta aset serupa dalam membuat taksiran 

2.4.7.    Metode perhitungan Depresiasi Aset 

Menurut KMK 1981 Tahun 2010 tentang akuntansi BLU rumah sakit, 

metode yang dianjurkan untuk digunakan adalah metode garis lurus (straight 

line) karena metode ini lebih mudah untuk diterapkan dikarenakan jumlah yang 

disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya, artinya 

biaya penyusutan yang dihasilkan dengan perhitungan metode garis lurus 

besarnya akan sama dari tahun ke tahun sampai dengan nilai aset tersebut habis.  

Metode garis lurus (straight line) lebih melihat aspek waktu 

dibandingkan aspek kegunaan. Dalam metode penyusutan garis lurus (straight 

line), beban penyusutan untuk setiap tahun nilainya sama besar dan tidak 

dipengaruhi dengan hasil yang diproduksi. Penentuan beban penyusutan 

dengaan metode garis lurus (straight line)  digunakan rumus seperti berikut : 

biaya penyusutan =
harga perolehan−nilai residu

umur manfaat
 ….. (1) 

)) 
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Hasil dari perhitungan biaya penyusutan setiap bulan kemudian 

diakumulasikan sebagai berikut : 

Akum. Penyusutan = ∑ 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛 

Hasil dari perhitungan akumulasi penyusutan digunakan untuk melakukan 

perhitungan nilai buku dari setiap aset medis, maka nilai buku dapat dihitung 

dengan rumus : 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 = 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 − 𝐴𝑘𝑢𝑚. 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛 

 

Menentukan sisa masa manfaat aset dengan menggunakan rumus : 

Umur masa manfaat yang dimiliki  (bulan) – jumlah bulan pemakaian 

2.5. Rumah Sakit 

Pengertian rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No.340/ MENKES/PER/III/2010 adalah : “Rumah sakit adalah 

institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 

jalan dan gawat darurat”.  

Rumah sakit mempunyai fungsi sebagai (1) penyelenggara pelayanan 

pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah 

sakit, (2) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui 

pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dn ketiga sesuai kebutuhan 

medis, (3) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia 

dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan 

kesehatan, dan (4) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta 

penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan 

…….. (2) 

…….. (3) 

….. (4) 
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kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan 

(UU No. 44 Tentang Rumah Sakit, 2009). 

Berdasarkan dengan fungsi rumah sakit tersebut maka rumah sakit tidak 

dapat dilepaskan dari beban tanggung jawab untuk memberikan pelayanan 

kesehatan yang baik,  bermutu bagi pasien, profesional dan diterima pasien. 

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan sesuai dengan tingkat 

kepuasan rata-rata penduduk, serta penyelenggaraannya sesuai dengan kode 

etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapk
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BAB III METODE PENELITIAN 

    METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Sistematika Penelitian 

Agar mampu memperoleh hasil yang diharapkan perlu dibuat prosedur 

penelitian dalam membuat Perancangan Sistim Pengorganisasian Mangemen 

Aset dengan Metode Penyusutan Garis Lurus (Straight Line) pada Rumah 

Saakit Umum Bunda Sidoarjo.  

 

 

Gambar 3.1    Prosedur Penelitian Perancangan Sistem Pengorganisasian 

              Managemen Aset Dengan Metode Garis Lurus (Straight Line)
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Pada gambar 3.1 menjelaskan mengenai prosedur yang dilakukan 

dalam melakukan perancangan sistem. Terdapat beberapa block yang 

menjelaskan mengenai tahapan dari perancangan sistem yang di lakukan yaitu: 

1. Block pertama mengenai identifikasi masalah yang menjelaskan 

mengenai kondisi dan masalah yang terjadi pada rumah sakit saat ini. 

2. Block kedua menjelaskan mengenai bagaimana cara pengumpulan data 

yang dilakukan menggunakan cara apa saja untuk mendapatkan hasil 

dan juga kesimpulan dari kondisi serta masalah yang terjadi pada rumah 

sakit. 

3. Block ketiga menjelaskan mengenai desaign dan analisa model  dimana 

pada proses ini menggambarkan setiap proses dari setiap sistem yang 

dirancang. 

4. Block keempat menjelaskan mengenai pembuatan laporan yang 

dihasilkan dari perancangan sistem 

3.2. Identifikasi Masalah 

Dari hasil observasi yang dilakukan pada kegiatan pengorganisasian 

managemen aset dimulai pada saat Rumah Sakit Bunda melakukan penerimaan 

atas aset yang dilakukan pengadaan. Penerimaan aset dimulai ketika barang 

dating dan diterima oleh bagian pengadaan, barang akan di cek kelengkapaan 

dan kesesuaiaanya dengan permintaan yang diajukaan. Setelah dilakukan 

pengecekan pada barang yang diterima, maka pihak pengadaan memberikan 

Faktur pembelian aset ke bagian umum. Dari faktur pembelian barang, bagian 

umum akan melakukan pencatatan data aset yang meliputi : Tanggal pembelian 

aset, naama aaset, ruang instalasi yang menggunakan, harga beli dari unit serta  

28 
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jumlah unit. Pencatatan berfungsi untuk mengetahui keberadaan aset, dan akan 

digunakan untuk laporan tahunan oleh manager. Pada proses pencatatan data 

aset bagian umum juga melakukan proses tagging pada aset. Proses tagging 

merupakan proses pemberian identitas paada barang berupa kode aset, nomor 

urut aset, kode rumah sakit, bulan penerimaan, tahun penerimaan.Selanjutnya 

bagian umum membuat bukti distribusi aset yang berisikan nama peralatan, 

ruang instalasi yang menerima, dan ditandaatangani oleh Kabag Keperawatan 

dan Kebidanaan bahwaa aset sudah diterima. Gambar 3.2. merupakan gambaran 

dari diagram alur dokumen dari proses inventarisasi. 

INVENTARISASI

Bag. Pengadaan Bag. Umum
Bag. Keperawatan dan 

Kebidanan

Ph
as

e

Faktur 

pembelian 

Mulai

Pencatatan 

alat medis 

baru

Daftar 

Inventarisasi

Membuat 

bukti 

distribusi 

aset

Bukti distribusi 

aset

Menandatangani 

bukti distribusi 

aset

Bukti distribusi 

aset

Selesai

 

Gambar 3.2    Document Flow Inventarisasi Aset 
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Dari gambaran proses bisnis diatas mengenai inventarisasi,muncul 

permasalahan yaitu tidak adanya informasi mengenai masa manfaat aset serta 

nilai penyusutan. Proses pencatatan aset yang kurang mampu mendukung 

keputusan managemen dikarenakan informasi yang disajikan kurang detail. 

Pencatatan aset yang terdapat pada Rumah Sakit Bunda Sidoarjo sekarang 

memberikan data berupa tanggal pembelian, ruang insstalasi penerima, 

keterangan merk aset, kondisi aset. 

 Proses pemeliharaan dipicu karena 2 faktor, yaitu faktor 

pemeliharaan rutin dan pemeliharaan yang dilakukaan karena faktor aset yang 

rusak diluar kegiatan jadwal pemeliharaan. Pemeliharaan rutin merupakan 

proses pemeliharaan terhaadap aset yang dilakukan secara berkala yaitu 2 

minggu sekali dalam 1 bulan. Pemeliharaan rutin dimulai dari bagian Umum 

mengidentifikasi aset medis mana saja yang perlu dilakukan pemeliharaan 

preventif dan kalibrasi. Kemudian bagian umum membuat daftar inventaris 

yang harus diservice / kalibrasi untuk diberikan ke bagian Atem. Kemudian 

bagian Atem akan melakukan pengecekan aset sessuai dengan daftar inventaris 

yang harus diservice / kalibrasi. Bagian Atem akan melakukan pengecekan alat 

medis apakah memerlukan tenaga freelance atau tidak. Jika perbaikan 

dilakukan oleh freelance , bagian Atem membuat pengajuan teknisi freelance 

untuk diberika ke direktur. Pemeliharaan yang dilakukan oleh tenaga freelance 

menghasilkan dokumen hasil pemeliharaan yang berisikan tanggal 

pemeliharaan, nama aset, biaya pemeliharaan dan keterangan perawatan. 

Untuk pemeliharaan yang dilakukan oleh bagian atem dicatat pada data 

perbaikan alat yang berisikan tanggal kejadian, nama aset medis, status kondisi 
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fisik, keterangan tentang apa yang dilakukan. Lalu dokumen disimpan. Gambar 

3.3 menggambarkan proses tersebut. 

PEMELIHARAAN

Bag. Umum / Ruang 

Instalasi
Bag. Atem Direktur

P
h

a
se

Daftar inventaris yg 

harus diservice / 

kalibrasi

Mulai

Melakukan 

pengecekan 

aset

Dilakukan 

teknisi 

freelance?

Membuat 

pengajuan 

teknisi freelance

Validasi 

pengajuan 

eksternal 

Keluhan 

kerusakan aset

Pengajuan 

perbaikan 

freelance

Pengajuan 

perbaikan freelance 

tervalidasi

Perbakan oleh 

eksternal (teknisi 

freelance)

hasil perbaikan 

teknisi

Melakukan 

pemeliharaan 

aset

Data perbaikan 

alat

Mulai

Gambar 3.3    Document Flow prosedur pemeliharaan Aset 

Proses selanjutya adalah proses penghapusan aset, proses penghapusan 

merupakan proses yang digunakan untuk menghapus aset yang dimiliki oleh 

Rumah Sakit Bunda Sidoarjo. Penghapusan bertujuan untuk menghapus atau 

menghilangkan aset rumah sakit yang sudah mengalami penurunan dari segi 

fungsionalnya yang sudah tidak optimal serta untuk aset yang rusak. Proses 
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dimulai ketika bagian instalasi memberikan data peratalan yang dihapus ke 

bagian  atem untuk dilakukan pengcekan apakah peralatan masi layak pakai 

atau tidak. Untuk peralatan yang sudak tidak layak pakai oleh bagian umum 

akan dicatat pada daftar peralatan yang akan dihapus untuk diberikan ke bagian 

keuangan sebagai dasar pembuatan daftar penghapusan aset yang akan 

diberikan ke direktur untuk divalidasi. Setelah daftar sudah tervalidasi maka 

bagian keuangan akan melaksanakaan penghapusan peralatan. Pada gambar 

3.4 merupakan gambaran dari  proses di atas. 

PENGHAPUSAN

Bag. UmumBag. Atem Bag. Keuaangan DirekturRuang Instalasi

P
h

a
se

Melakukan 

pengecekan 

aset

Hasil 

Pemeliharaan

Layak 

pakai?

Mencatat 

daftar alat 

yg akan 

dihapus

Daftar peralatan 

yg akan di hapus

Membuat 

pengajuan 

penghapusan

Daftar 

penghapusan aset

Validasi daftar 

penghapusan 

aset

Daftar 

penghapusan aset

tervalidasi

Pelaaksanaan 

penghapusan 

aset

BA PenghapusanBA Penghapusan BA Penghapusan

Selesai

data peratalan 

yang dihapus 

Mulai

 

Gambar 3.4    Document Flow prosedur penghapusan Aset 
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Pada proses penghapusan memiliki permasalahan yaitu tidak adanya 

dasar untuk penetapan penghapusan, sehingga penghapusan dilakukan ketika 

aset yang dimiliki sudaah rusak ataau tidak bias digunakaan kembali. Rencana 

penghapusan yang tidak memiliki dasar penghapusan seperti umur aset, 

akumulasi penyusutan aset, riwayat pemeliharaan aset serta biaya 

pemeliharaan dari masa pemakaian menyebabkan bagian umum sulit dalam 

melakukan evaluasi peralatan mana yang sudah digunakaan secara maksimal 

dan peralatan mana yang belum digunakan secara optimal. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Tahapan-tahapan pengumpulan data yang dilakukan kepada 

perusahaaan antara lain : 

1. Wawancara  

Wawancara dilakukan kepada bagian HRD (Human Resource 

Development) dan Umum pada Rumah Sakit Bunda Sidoarjo untuk 

mendapatkan informasi mengenai peralatan medis serta informasi lain 

yang dibutuhkan untuk kebutuhan sistem, sehingga nantinya sistem yang 

dirancang dapat memberikan solusi pada rumah sakit.  

Tabel 3.1 Hasil Wawancara Terkait Managemen Aset 

Hasil Wawancara pada Rumah Sakit Bunda Sidoarjo 

Bagian Pertanyaan Jawaban 

Bagian 

pengadaan 

Apa yang menjadi pemicu 

adanya pengadaaan barang? 

 

Pengadaan barang 

dipicu adanya dua 

faktor : 
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Tabel 3.1  Hasil Wawancara Terkait Managemen Aset (Lanjutan) 

 

Hasil Wawancara pada Rumah Sakit Bunda Sidoarjo 

Bagian Pertanyaan Jawaban 

Bagian  

Umum 

Bagaimana mengidentifikasi 

bahwa usulan permintaan aset 

baru yang pernah dimiliki oleh  

- Barang rusak yang 

perlu diganti 

 

RS memang benar-benaar 

dibutuhkan? 

Apakah pernah ada kejadian 

dimana pengadaan dilakukan 

secara mendadak diluar 

rencana? Apa pemicunya? 

Bagaimana proses 

penginventarisasian aset pada 

rumah sakit?  

- Barang yang 

sebelumnya 

belumpernah dimiliki 

yang dinilai diperlukan 

oleh rumah sakit untuk 

proses operational 

rumah sakit. 

 

Setiap tahunnya usulan 

permintaan aset akan 

dirapatkan setiap akhir 

tahun untuk proses 

pengadaan, dari 

kegiatan rapat tersebut 

direktur akan menilai 

apakah aset memang 

perlu dilakukan 

pengadaan. 

 

Pengadaan mendadak 

mulai sering terjadi, 

biasanya diakibatkan 

aalat yaang rusak dan 

jika diperbaiki harga 

perbaikan setara dengan 

harga baarang baru. 

 

Ketika barang datang 

maka bagian umum 

akan melakukan 

pendataan aset yang 

diterima. Bagian 

pengadaan akan 

memberikan faktur 

pembelian untuk kita  
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Tabel 3.1  Hasil Wawancara Terkait Managemen Aset (Lanjutan) 

 

Hasil Wawancara pada Rumah Sakit Bunda Sidoarjo 

Bagian Pertanyaan Jawaban 

  

catat nama asetnya, 

tanggal pembelian aset, 

harga aset, nama 

vendor, dan lokasi yang 

akan menerima aset. 

Setelah dilakukan nanti 

dilanjut dengan 

membuat tagging 

sebagai registrasi aset. 

 

  

Informasi tagging 

berupa kode alat, nomor 

urut, ruang, bulan dan 

tahun registrasi. 

 

 Setelah diinventarisasi proses 

selanjutnya bagaimana? 

Setelah diinventarisasi 

proses selanjutnya yaitu 

mendistribusikan aset. 

Aset diberikan ke 

bagian Perawatan dan 

Kebidanan untuk 

distribusikan ke 

masing-masing ruang 

dan setiap 

penanggungjawab 

menandatangani 

bahwaa aset sudah 

diterima ke masing-

masing lokasi. 

 

 Bagaimana isi dari laporan 

inventarisasi ? 

Laporan berupa data 

aset yang dimiliki, 

lokasi aset, tanggaal 

pembelian, harga beli, 

kuantiti dan supplier 

pada aset untuk 

dilaporkan ke direktur. 
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Tabel 3.1  Hasil Wawancara Terkait Managemen Aset (Lanjutan) 

 

Hasil Wawancara pada Rumah Sakit Bunda Sidoarjo 

Bagian Pertanyaan Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk pemeliharaan aset 

bagaimana prosesnya ?  

Pemeliharaan aset 

dilakukan oleh bagian 

atem, bagian atem akan 

datang ke rumah sakit 

setiap 1 minggu untuk 

pelakukaan 

pemeliharaan. Jika 

terjadi kerusakan diluar 

jadwaal atem, bagian 

umum akan 

menghubungi atem 

untuk melakukan 

perbaikan. 

 

Bagian Atem 

Bagaimana proses 

pemeliharaan aset pada rumah 

sakit? 

Proses pemeliharaan 

dilakukan setiap 1 

minggu sekali. 

 

 

Ketika pemeliharaan 

dilakuakan, apakah semua aset 

dilakukan pemeliharan? 

Tidak semua aset 

dilakukan 

pemeliharaan, 

terkadang hanya aset 

yang terjadi kerusakaan 

saja yang dilakukan 

pemeliharaan. Jika 

kerusakaan tidak dapat 

diperbaiki oleh atem, 

maka atem mengajukan 

pihak freelance atau 

teknisi luar untuk 

perbaikan, tetapi jika 

aset memiliki garansi 

distributor, maka 

perbaikan dilakukan 

oleh merka. Pihak atem 

akan memberikaan data 

berupa hasil 

pemeliharan kepada 

rumah sakit setiap 

tahunnya. 
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Tabel 3.1  Hasil Wawancara Terkait Managemen Aset (Lanjutan) 

 

Hasil Wawancara pada Rumah Sakit Bunda Sidoarjo 

Bagian Pertanyaan Jawaban 

  

Data hasil perbaikaan 

berisi tentang nama aset 

yang diperbaiki, tanggal 

perbaikan, kerusakan, 

status dan juga 

keterangan kerusakan 

serta lokasi aset. 

 

Pada tabel 3.1 memperlihatkan pertanyaan apa saya yang diberikaan 

untuk pihak rumah sakit sehingga memberikan jawaban untuk dapat 

ditaarik kesimpulan pada setiap proses maanagemen yang dilaakukaan 

oleh pihaak rumah sakit.  

2. Observasi 

Pengamatan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam membanggun 

sistem. Tujuan melakukan pengamatan untuk mendapatkan informasi 

tambahan yang belum didapatkan dari wawancara. 

Tabel 3.2 Target Observasi 
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Pada target observasi yang ada pada gambar 3.2 menerangkan apa saja 

yang harus diobservasi pada setiap bagian untuk lebih memahami secara 

real kondisi yang ada pada rumah sakit. 

3. Dokumen Perusahaan 

Dokumen Perusahaan merupakan data-data real dari perusaahaaan 

yang digunakaan untuk keperluan dalaam membaangun sistem. Beberapa 

data yang berhubungan dengan aset yang dimiliki perusahaan yaitu berupa 

data inventaris aset dan data pemeliharaan aset. 

3.4. Desaign dan Analisa Pengembangan Model 

Penggambaran design dan analisa model menggunakan bentuk Input 

Process Output Diagram. IPO (Input Process Output) diagram suatu bagan 

yang menjelaskan secara umum gamba ran dari sistem mengenai input yang 

diperlukan, process yang dilakukan, serta output yang dihasilkan sesuai dengan 

kebutuhan. IPO (Input Process Output) yang dibuat akan menjadi dasar 

pedoman dalam pembuatan pada Data Flow Diagram (DFD) dengan 

melakukan decompose. 

Berdasarkan gambar 3.5 mengenai desaign input process output diagram, 

maka inputan yang diperlukan untuk menjalankan sistem yaitu : 

3.4.1. INPUT 

1. Data Aset Medis 

 Data aset medis merupakan data yang dimiliki aset medis. Data ini terdiri 

dari nama aset medis, jumlah unit, masa manfaat yang dimiliki, dan jenis 

medis. 
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data ini dibutuhkan untuk membuat daftar inventaris. Contoh data aset medis: 

Nama Aset Medis : Incubator  

Jenis Aset Medis  : Alat Kesehatan 

Jumlah   : 8 

Masa Manfaat  : 5 tahun 

2. Data Pegawai 

Data Pegawai merupakan data yang berisi tentang nama pegawai, jenis 

kelamin, nomor telepon, alamat,serta jabatan.  Data ini dibutuh.kan untuk 

pengelolaan data master pegawai.  Contoh data pegawai: 

Nama Pegawai  : Pratama 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

No. Telepon  : 081357675564 

Alamat   : Jl. Ketintang no. 453, Surabaya 

Jabatan   : Kepala Keperawatan dan Kebidanan 

3. Faktur Pembelian aset 

Data Faktur Pembelian Aset merupakan data hasil dari kegiatan 

pengadaan aset.  Data ini berisi tanggal pengadaan, nama supplier, nama aset, 

jumlah, dan harga beli.  Data dibutuhkan untuk mengetahui aset yang dibeli 

oleh pihak rumah sakit.  Contoh data faktur :  
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Gambar 3.6    Faktur Pembelian aset 

4. Data Supplier 

Data vendor merupakan data lengkap mengenai vendor.  Data ini berisi 

tentang nama vendor, alamat, serta nomor telepon.  Data ini dibutuhkan untuk 

pengolahan data master vendor serta menangani pemeliharaan aset medis 

sebagai pihak eksternal.  Contoh data supplier: 

Nama Supplier  : Sumber Bahagia 

Alamat  : Jl. Darmo no.25, Surabaya 

Telepon  : (031) 5684386 

5. Data Aset yang Diminta 

Data aset yang diminta merupakan data yang berisi daftar permintaan aset baru 

yang digunakan untuk rencana pengadaan. Data ini berisikan nama aset medis, 

jumlah unit, alasan permintaan, dan nama pengusul. Contoh formulir 

permintaan aset medis : 
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Gambar 3.7    Formulir Permintaan Aset 

6. Data Ruang 

Data ruang merupakan data yang berisi nama dan letak dimana ruangan 

berada.  Data ini dibutuhkan sebagai pengolahan data master ruang. Data 

master. tersebut digunakan sebagai inputan pencatatan inventarisasi untuk 

mengetahui letak dimana aset medis diletakkan Berikut ini adalah contoh data 

ruang: 

Nama Ruang  : ICU 

Lantai   : 1 (satu) 

Penanggung Jawab : Lukman 
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7. Data Atem 

Data Atem adalah data yang berisi tentang nama pegawai, jenis 

kelamin, nomor telepon, alamat, serta jabatan.  Data Atem ini dibutuhkan untuk 

pengelolaan data master atem.  Berikut ini adalah contoh data pegawai: 

Nama Pegawai : Situ Nurmala 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

No. Telepon  : 082234077789 

Alamat   : Jl. Magersari 9 Buduran, Sidoarjo 

Jabatan   : Teknisi 

8. BA Penghapusan Aset 

BA Penghapusan Aset merupakan rencana penghapusan yang akan 

diberikan keppada direktur untuk di lakukan penghapusan. Berikut ini adalah 

contoh garan berita acara penghapusan aset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8    Formulir Berita Acara Penghapusan Aset 
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9. Data Penetapan Aset 

Data penetapan aset merupakan dokumen yang berisi bukti dalam menetapkan 

suatu aset. Data ini terdiri dari nama aset medis, tanggal perolehan, harga 

perolehan, taksiran umur, penanggungjawab, ruang, kondisi, jenis aset, dan 

jangka waktu pemeliharaan. Contoh formulir penetapan inventarisasi aset : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Formulir Permintaan Aset 

10.    Rencana Pemeliharaan Eksternal 

Rencana pemeliharaan eksternal merupakan formulir pemeliharaan 

yang dilakukan oleh pihak eksternal / teknisi  freelance. Data ini digunakan 

sebagai bukti verifikasi bahwa usulan telah diterima. Contoh rencana 

pemeliharaan eksternal yaitu : 
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Gambar 3.10   Formulir Permintaan Aset 

 

11.    Rencana penjadwalan pemeliharaan merupakan formulir yang mendata 

pemeliharaan apa saja yang akan dilakukan. Data ini digunakan sebagai dasar 

dilaksanakan pemeliharaan terjadwal. Contoh rencana penjadwalan 

pemeliharaan yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Formulir rencana pemeliharaan 
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12. Verifikasi hasil pemeliharaan  

Data ini merupakan data hasil pemeliharaan yang telah dilakukan yang berisi 

nama aset, biaya pemeliharaan, keterangan dari hasil verifikasi perbaikannya 

baik atau rusak serta siapa yang tertandatangan dan yang menerima. Data hasil 

pemeliharaan ini digunakan untuk menginputkan hasil pemeliharaan pada 

sistem. Contoh hasil pemeliharaan yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12    Formulir Usulan Pemeliharaan Terjadwal 

3.4.2. PROSES 

1. Inventarisasi 

Proses ini bertujuan untuk mendata semua peralatan medis serta lokasi 

peralatan yang dimiliki. Untuk proses inventarisasi diperlukan pencatatan 

tahun perolehan, nama aset medis, jenis aset medis, masa manfaat, 

penanggungjawab ruang, nama supplier, lokasi/ruang, dan biaya penyusutan. 

Tahapan yang dilakukan untuk inventarisasi adalah : 
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a.  Mengklasifikasikan jenis dan Pemberian umur Masa Manfaat 

Alat medis terbagi menjadi alat kedokteran dan kesehatan yang memiliki 

umur masa manfaat yaitu 5 tahun dan unit alat laboratorium 8 tahun menurut 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 Tentang Tabel Masa 

Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap 

Pada Entitas Pemerintah Pusat. Sedangkan lokasi didapat dari data ruang yang 

terdapat di rumah sakit. 

b. Pengkodean 

Pengkodean digunakan untuk memudahkan rumah sakit dalam memantau 

jumlah aset medis, lokasi keberadaan aset medis serta kondisi dari aset medis. 

Untuk melakukan pengkodean berdasarkan kode aset , ruangan jenis atau 

kelompok aset medis yang  berdasarkan inisial dari alat kedokteran (AD) dan 

kesehatan (AK) dan unit  alat laboratorium (AL) , nomor urut, tanggal dan 

tahun aset diadakan. 

c. Perhitungan Penyusutan 

Pada proses ini digunakan untuk mengetahui nilai penyusutan dan nilai 

penyusutan dari setiap peralatan medis. Untuk melakukan perhitungan biaya 

penyusutan setiap bulannya, diperlukan informasi mengenai harga perolehan, 

nilai residu/nilai sisa, dan umur masa manfaat dari setiap aset medis.   

d. Menentukan Sisa Masa Manfaat 

Informasi sisa masa manfaat bertujuan untuk mengetahui aset mana sajakah 

yang akan mendekati umur masa manfaatnya dan aset mana sajakah yang 

sudah melewati masa manfaatnya. Untuk mengetahui informasi sisa masa 

manfaat yaitu dengan current sistem yang berkaitan dengan sisa manfaat. 
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Umur masa manfaat yang dimiliki  (bulan) – jumlah bulan pemakaian 

 

Jadi, jika suatu aset umur ekonomisnya ditetapkan 8 tahun = 96 bulan, 

sedangkan tahun perolehan diasumsikan Februari tahun  2015 – tahun sekarang 

yang diasumsikan Juni 2019 maka sisa masa manfaat adalah hasil dari 

pengurangan yaitu 96 bulan – 48 bulan = 48 bulan. Artinya umur ekonomisnya 

>0. 

2. Pemeliharaan Aset 

Dalaam proses pemeliharaan aset digunakan untuk perawatan pada setiap 

peralatan medis. Untuk melakukan pemeliharaan dibutuhkan data dari proses 

inventarisasi untuk mengetahui jenis aset dan lokasi keberadaan aset. Tahapan 

proses yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pemeliharaan Terjadwal dan Tidak Terjadwal 

Jadwal pemeliharaan yang telah ditentukan yaitu 2 minggu sekali 

dalam 1 bulan sedang tidak terjadwal dilakukan ketika terjadi kerusakan 

diluar kunjungan perawatan setelah itu dilakukan pemeliharaan dengan 

memasukkan kode inventaris. Proses ini dilakukan saat akan melakukan 

pemeliharaan baik dari aset yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal 

dengan pemberian informasi jenis pemeliharaan yang dilakukan, pihak 

yang melakukan pemeliharaan. 

b. Hasil Pemeliharaan 

Hasil pemeliharaan dilakukan setelah dilakukannya proses pemeliharaan 

selesai. 

….. (4) 
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Kemudian bagian atem menginputkan informasi biaya pemeliharaan 

atas aset. 

3. Penghapusan 

Proses ini bertujuan untuk menghapus peralatan medis yang tidak 

digunakan oleh pihak rumah sakit bunda Sidoarjo. Untuk melakukan 

penghapusan membutuhkan berita acara yang berisikan daftar aset yang akan 

dihapus dan di verifikasi oleh direktur. Dimana berita acara tersebut diperoleh 

dari informasi mengenai sisa masa manfaat, kondisi, dan riwayat pemeliharaan 

dengan ketentuan jika umur masa manfaatnya <12 bulan, kondisi yang rusak 

maka dilakukan pengecekan pada riwayat pemeliharaan, jika biaya 

pemeliharaan lebih tinggi dari nilai buku maka aset akan dihapuskan. 

3.4.3. OUTPUT 

1. Daftar Inventaris 

Daftar inventaris merupakan informasi inventaris secara keseluruhan yang 

dimiliki berdasarkan hasil proses pencatatan inventarisasi. Daftar inventaris ini 

digunakan untuk mengetahui informasi seluruh aset atau inventaris yang 

dimiliki.  

Gambar 3.13   Daftar Inventarisasi Aset Medis 
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2. Label Aset 

Label yang dihasilkan berisi kode aset dimana kode menerangkan tentang 

jenis aset tersebut seperti AK01 yang artinya adalah kode untuk aset incubator, 

lalu dilanjutkan dengan kode untuk ruangan, kemudian untuk jenis atau 

kelompok aset (Alat kesehatan, Alat kedokteran dan Alat Laboratorium), 

nomor urut, bulan dan tahun aset diadakan. Label tersebut digunakan untuk 

mempermudah petugas atau pegawai dalam memantau jumlah aset medis, 

lokasi keberadaan aset medis serta kondisi dari aset medis yang ada. Berikut 

ini adalah contoh gambaran label pada aset medis. 

 

 

 

 

Gambar 3.14    Label Aset 

3. Laporan inventaris per nama aset 

Laporan inventaris per Nama aset memberikan data atau informasi 

tentang sisa masa manfaat, jumlah per Aset, dan kondisi aset berdasarkan nama 

aset medis hasil proses pencatatan inventarisasi. Berikut ini adalah contoh   

laporan inventaris aset medis resuscitator bayi SIL LKP. 
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Gambar 3.15   Laporan Inventarisasi Per Nama Aset 

4. Laporan inventaris aset perlokasi  

Laporan inventaris aset perlokasi memaparkan informasi mengenai sisa 

masa manfaat, jumlah per Aset, dan kondisi berdasarkan ruang-ruang hasil 

proses pencatatan inventarisasi. Laporan ini digunakan untuk mengetahui aset 

Berikut ini adalah contoh laporan inventaris aset medis pada ruang OK. 

 

Gambar 3.16   Laporan Inventarisasi Per Lokasi 

 

  5.   Laporan Sisa Masa Manfaat  

Laporan sisa masa manfaat aset medis merupakan informasi tentang 

umur manfaat yang dimiliki oleh aset medis. Dari informasi dapat diketahui 

tentang aset mana yang akan mendekati umur manfaat dan aset manakah yang 

sudah melebihi umur manfaatnya. Informasi aset yang mendekati umur 

manfaat yaitu dengan melihat sisa masa manfaat aset medis yang kurang dari 

1 tahun atau 12 bulan. Sedangkan untuk mengetahui aset yang sudah melebihi 

atau lewat masa manfaatnya dengan sisa masa manfaat <0.  Pada laporan 

tersebut berisikan inforrmasi kode inventaris, jenis aset medis, nama aset 

medis, ruang, tanggal inventarisasi, masa manfaat aset dan umur ekonomis 

yang dimiliki oleh aset akan ditampilkan. Contoh laporan sisa masa manfaat :  
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Gambar 3.17    Laporan Sisa Masa Manfaat Aset 

6. Laporan Penyusutan  

Laporan penyusutan ini digunakan untuk mengetahui nilai buku pada 

setiap aset medis dimana nilai buku tersebut digunakan untuk dasar dari 

perencanaan penghapusan pada aset. Berikut adalah contoh laporan 

penyusutan: 

 

 

Gambar 3.18    Laporan Penyusutan 

7.  Jadwal Pemeliharaan 

  Laporan jadwal pemeliharaan merupakan rencana untuk pemeliharaan aset 

yang sebelumnya telah diidentifikasi aset medis yang wajib dilakukan 

perawatan. Jadwal pemeliharaan aset medis dihasilkan berdasarkan informasi 

yang disimpan oleh sistem. Informasi jadwal ditampilkan dengan memasukkan 
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tahun pemeliharaan sehingga informasi jadwal pemeliharaan tampil mulai awal 

tahun sampai akhir tahun. Berikut adalah contoh lapaoran penjadwalan 

pemeliharaan : 

 

Gambar 3.19    Laporan Pemeliharaan 

8. Laporan Riwayat Pemeliharaan 

Laporan riwayat pemeiharaan digunakan untuk mengetahui frekuensi 

pemeliharaan dan total biaya pemeliharaan. Hal ini dapat menjadi 

pertimbangan bahwa aset masih layak diperbaiki atau tidak. Untuk 

menampilkan laporan riwayat pemeliharaan dengan memasukkan nama aset 

medis. Cara ini dibutuhkan sebagai pemicu pada informasi riwayat 

pemeliharaan selama masa pemakaian. Berikut adalah contoh dari laporan 

riwayat pemeliharaan pada aset : 

Gambar 3.20   Laporan Riwayat Pemeliharaan 
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9. Laporan Rencana Penghapusan 

Rencana penghapusan ini diperoleh dari laporan inventaris, sisa masa 

manfaat yang merupakan aset medis mendekati umur manfaat dan yang 

melebihi/sudah lewat umur manfaat, riwayat pemeliharaan selama masa 

manfaat. 

Gambar 3.21  Laporan Rencana Penghapusan 

10. Laporan Penghapusan Aset 

 Laporan penghapusan aset merupakan informasi mengenai waktu  

dilakukannya penghapusan dari ruang ke gudang. Pada informasi tersebut 

menampilkan tanggal penghapusan, kode inventaris, nama aset, dan jenis aset 

medis. Berikut aadalah contoh gambaran laporan apenghapusan : 

 

 

 

Gambar 3.22    Laporan Penghapusan Aset 

Dari data yang didapatkan dari beberapa tahapan model input process 

dan output, maka dapat di gambarkan desain alirnya sebagai berikut : 
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Gambar 3.5    Input Process Output Diagram 

Dengan adanya document flow maka dapat dilakukan identifikasi 

masalah terhadap proses yang ada serta mencari akibat yang ditimbulkan 

karena munculnya permasalahan tersebut. Tabel 3.3 menggambarkan 

kesimpulan dari uraian diatas : 

Tabel 3.3  Tabel Identifikasi Permasalahan 

Analisa Sebab Akibat Optimasi oleh 

Sistem 

Proses Masalah Dampak Target Sistem 

 

Proses 

Inventari

sasi  

 

Proses 

pencatatan 

inventarisasi 

pada peralatan 

medis yang 

ada saat ini 

tidak memiliki 

informasi 

masa pakai 

atau masa 

manfaat 

peralatan, 

serta nilai 

penyusutan 

 

 

Dari 330 peralatan medis 

yang dimiliki, terdapat 

20,31% peralatan medis 

yang seharusnya diganti 

karena masa manfaat telah 

habis tetapi belum diganti 

 

Sistem dapat 

menghasilkan 

output laporan 

daftar inventaris, 

laporan inventaris 

per aset, laporan 

inventaris per 

perlokasi, laporan 

inventaris aset 

perjenis, laporan 

masa manfaat aset 

medis, laporan sisa 

masa manfaat, 

laporan penyusutan 

, laporan riwayat 

pemeliharaan aset 

dan laporan 

penghapusan. 

  beban biaya yang 

ditanggung semakin 

meningkat untuk 

pemeliharaan peralatan 

medis karena peralatan 

seharusnya diganti namun 

masih digunakan. 
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Tabel 3.3  Tabel Identifikasi Permasalahan (Lanjutan) 

Analisa Sebab Akibat Optimasi oleh 

Sistem 

Proses Masalah Dampak Target Sistem 

  proses pengadaan yang 

lambat karena pengajuan 

dilakukan jika terdapat 

peralatan yang fungsinya 

sudah tidak optimal atau 

terdapat kerusakan pada 

aset yang cukup parah 

serta tidak dapat 

diperbaiki. 

 

 

Pemeliha

raan Aset 

Medis 

Tidak ada 

detail 

mengenai 

pembiayaan 

petawatan 

Tidak memiliki informasi 

biaya pada perawatan aset 

dalam menentukan dan 

mengevaluasi apakah 

peralatan tersebut masih 

layak dipertahankan atau 

dihapuskan. 

 

 

Penghap

usan 

Aset 

Medis 

sulit 

merencanakan 

aset yang 

harus dihapus 

karena tidak 

adanya dasar 

penetapan 

penghapusan 

sehingga 

untuk 

melakukan 

penghapusan 

menunggu 

aset medis 

rusak 

Sulit mengevaluasi 

peralatan yang dimiliki 

apakah sudah digunakan 

secara optimal atau belum. 

 

 

3.5     Analisa Kebutuhan Sistem 

Analisa Kebutuhan merupakan penjelasan tentang kebutuhan-

kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem. Analisa kebutuhan bisa digunakan 
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untuk memperbaiki permasalahan yang ada pada saat ini. Analisa kebutuhan 

dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non fungsional. 

A.  Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional menjelaskan secara detail mengenai fungsi-fungsi 

yang diperlukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional terdiri dari kebutuhan 

proses dan kebutuhan informasi. Kebutuhan proses merupakan berbagai 

macam proses yang diperlukan untuk menjalankan sistem. Kebutuhan 

informasi merupakan berbagai macam informasi yang dihasilkan dari setiap 

proses yang terdapat pada sistem. Pada table 3.2 memberikan penjelasan 

mengenai kebutuhan fungsional. 

Tabel 3.4  Kebutuhan Fungsional 

No Kebutuhan 

Fungsional 

Spesifikasi Deskripsi 

1 Kebutuhan 

Proses 

Pengelolaan 

Data Master  

Proses ini dilakukan oleh bagian umum 

untuk mengelola semua data yang 

berkaitan dengan pengorganisasian 

managemen aset ke dalam sistem. 

Dimana data tersebut terdiri dari data 

jenis aset, data pegawai, data aset 

medis, data ruang, data supplier, dan 

data jenis pemeliharaan. 

 

Perhitungan 

Akumulasi 

Penyusutan 

Proses ini dilakukan oleh bagian umum 

untuk perhitungan akumulasi 

penyusutan aset medis yang ada pada 

rumah sakit. Dari hasil perhitungan, 

akan digunakan sebagai pengalokasian 

pendapatan setiap periodenya untuk 

mengganti aset lama yang sudah tidak 

produktif. 

 

  Inventarisasi Proses ini dilakukan oleh bagian umum 

untuk melakukan pendataan aset, 

melakukan perhitungan, dan pelaporan  



58 

 

 

 

Tabel 3.4  Kebutuhan Fungsional (Lanjutan) 

No Kebutuhan 

Fungsional 

Spesifikasi Deskripsi 

   hasil pendataan aset. Hasil dari 

inventarisasi digunakan untuk 

 

   melakukan proses pemeliharaan dan 

penghapusan pada aset. 

 

  Pemeliharaan Proses ini dilakukan oleh bagian umum 

untuk mengetahui informasi terkait 

aktivitas pemeliharaan aset medis 

 

  Penghapusan Proses ini dilakukan oleh bagian 

keuangan untuk melaporkan 

rekomendasi penghapusan. 

 

2 

 

 

 

 

Kebutuhan 

Informasi 

Laporan 

Inventarisasi 

Aset Medis 

Perjenis 

Laporan ini digunakan untuk 

mengetahui berapa jumlah alat 

perjenis, perkategaori yang dimiliki 

dan letak alat tersebut berada, yang 

terdiri dari inventaris aset jenis alat 

kedokteran, alat kesehatan, dan alat 

laboratorium. 

  Laporan 

Inventarisasi 

Aset Medis 

Perlokasi 

laporan ini digunakan untuk 

mengetahui berapa jumlah alat 

perlokasi : 

1. Ruang NICU/Bayi 

2. Laboratorium 

3. Ruang Praktik, dan lain-lain. 

perkategaori : 

1. Alat Kesehatan 

2. Alat Kedokteran 

3. Alat Laaboratorium 

 

   Laporan inventaris aset medis per aset 

digunakan untuk mengetahui informasi 

informasi : 

1. berapa jumlah aset yang dimiliki  

2. informasi kode inventaris 

3. nama aset medis 

4. tanggal perolehan 

5. masa pakai 

6. harga perolehan 

7. penyusutan perbula 

8. akumulasi penyusutan 

9. Nilai buku 
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Tabel 3.4  Kebutuhan Fungsional (Lanjutan) 

 

No Kebutuhan 

Fungsional 

Spesifikasi Deskripsi 

   10. ruang dan penanggungjawab 

11. kondisi 

12. Supplier 

 

  Laporan Sisa 

Masa 

Manfaat 

Laporan masa manfaat digunakan 

untuk, 

1. Mengetahui aset medis yang 

habis/sudah lewat umur manfaatnya  

2. aset medis yang akan 

mendekati umur manfaat. 

Laporan ini digunakan untuk rencana 

pengadaan. 

 

  Daftar 

Inventaris 

Aset Medis 

Daftar Inventaris Aset Medis 

digunakan untuk mengetahui informasi 

secara keseluruhan, dimana daftar aset 

tersebut terdiri dari : 

1. Kode inventaris 

2. Nama aset 

3. Ruang 

4. Penanggungjawab 

5. Biaya penyusutan perbulan 

6. Biaya penyusutan pertahun 

7. Supplier 

8. Umur manfaat aset 

9. Kondisi. 

 

  Label Aset Label Aset digunakan untuk 

memudahkan dalam pemantauan : 

1. Jumlah aset medis 

2. Lokasi keberadaan aset medis 

3. Kondisi aset. 

 

  Laporan 

Riwayat 

Pemeliharaan 

Dari proses pemeliharaan setiap aset 

akan menghasilkan informasi 

perbaikan dan biaya perawatan selama 

masa manfaat. 
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 Tabel 3.4  Kebutuhan fungsional (Lanjutan) 

 

No Kebutuhan 

Fungsional 

Spesifikasi Deskripsi 

  Laporan 

Penyusutan 

Laporan penyusutan merupakan 

informasi mengenai beban penyusutan 

dan akumulasi penyusutan suatu aset 

tiap periode sehingga nilai buku dapat 

diketahui. 

 

  Laporan 

Penghapusan 

Laporan penghapusan merupakan 

informasi kapan dilakukan 

penghapusan dari gudang. Informasi 

tersebut menampilkan tanggal 

penghapusan, kode inventaris, nama 

aset, dan jenis aset medis. 

 

B.   Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional merupakan penjelasan mengenai kemampuan 

maupun kinerja yang diberikan sistem dalam menghasilkan informasi yang 

diperlukan pengguna. Penjelasan mengenai kebutuhan non fungsional dapat 

dilihat pada tabel 3.5.  

Tabel 3.5  Kebutuhan Non Fungsional 

Spesifikasi Kemampuan 

Operational Aplikasi ini dapat dijalankan pada desktop Personal 

Computer dengan sistem operasi minimal windows 7  

Performance Waktu  respon aplikasi minimal 6-7 detik. 

 

Security Aplikasi ini dapat digunakan oleh kabag.bagian umum, 

bagian teknisi, dan direktur. Dimana, setiap pengguna 

diberikan hak akses sehingga dapat menjaga keamanan 

data yang terdapat dalam aplikasi manajemen aset. 

Cultural and 

Political 

- Nilai seluruh biaya ditampilkan pada aplikasi 

menggunakan nilai mata uang rupiah. 

- Pengantar bahasa yang digunakan pada aplikasi ini 

menggunakan bahasa Indonesia. 
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3.6 Perancangan Sistem 

Berdasarkan analisis kebutuhan sistem di atas, maka dapat dibuat suatu 

rancangan pengembangan sistem yang menggambarkan tentang input apa saja 

yang dibutuhkan, proses yang dilakukan, serta output yang dihasilkan dari 

aplikasi yang akan dibangun.  Berikut ini gambaran pengembangan yang 

dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu : Rancangan arsitektur, 

Context Diagram, Diagram Jenjang, Data Flow Diagram (DFD), Conceptual 

Data Model (CDM), Physical Data Model (PDM), desain Interface, dan 

Rencana Uji Coba Aplikasi. Berikut adalah gambaran pengembangan yang 

dilakukan dengan beberapa cara yaitu : 

3.6.1. Rancangan Arsitektur 

Desain arsitektur merupakan gambaran dari hubungan seluruh 

komponen sistem informasi yang saling terhubung. Berikut merupakan desain 

arsitektur aplikasi pengorganisasian managemen aset pada Rumah Sakit Bunda 

Sidoarjo. 

 

Tabel 3.5  Kebutuhan Non Fngsional (Lanjutan) 

 

Spesifikasi Kemampuan 

Performa - Aplikasi ini memiliki kapasitas untuk menampung 

seluruh data yang dibutuhkan dalam manajemen 

aset maupun data yang dihasilkan oleh sistem.  

- Setelah pengguna melakukan login, aplikasi dapat 

berjalan lancar tanpa ada masalah, memiliki respon 

time 1-6 detik. Apabila aplikasi tidak dapat berjalan 

lancar karena terdapat masalah, memiliki respon 

timelebih dari 10 detik.  

-  
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Gambar 3.21  Desain Arsitektur 

Gambar di atas merupakan arsitektur aplikasi aplikasi pengorganisasian 

managemen aset pada Rumah Sakit Bunda Sidoarjo. Terdapat dua computer 

client yang berada di bagian umum dan baagian atem. Satu computer 

digunakan oleh bagian umum untuk melakukan inventarisasi aset, menghitung 

penyusutan setiap periode, melakukan penjadwalan pemeliharaan, dan 

penghapusan pada aset dan satu computer lagi digunakan oleh bagian aatem 

untuk  untuk melakukan pemeliharaan yang meliputi pencatatan saat akan 

melakukan pemeliharaan baik terjadwal maupun tidak terjadwal dan hasil 

pemeliharaan yang telah dilakukan. 

3.6.2. Context Diagram 

Tingkatan paling tinggi dalam Data Flow Diagram (DFD) yang 

menunjukkan gambaran dari sistem yang akan dibuat secara keseluruhan 

adalah Context diagram. Oleh karena itu, pada context diagram hanya terdapat 

satu proses utama yang dapat mewakili seluruh proses pada sistem. Dimana 
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proses utama tersebut, saling terhubung dengan external entity dan aliran data. 

External entity dan aliran data dapat ditentukan dari hasil tahapan analisis 

sistem. External entity merupakan entitas yang berada di bagian luar dari 

sistem berupa orang, suatu organisasi, dan sistem lain yang berada di luar 

sistem. Aliran data ke proses utama ataupun penerimaan aliran data yang 

dihasilkan oleh proses dapat diberikan oleh External Entity. Sedangkan, aliran 

data pada context diagram merupakan data yang mengalir antara proses utama 

dan external entity. Gambaran dari context diagram aplikasi manajemen aset 

pada Rumah Sakit Bunda, dapat dilihat pada gambar 3.22 

Lap riwayat pemeliharaan

Akm Penyusutan

Lap rencana penghapusan

Lap sisa masa manfaat

Otorisasi perbaikan eksternal

hasil pemelihaaraan

permintaan pemeliharaan eksternal

Label aset

Lap inventarisasi

approval permintaan perbaikan

permintaan perbaikan

usulan perbaikan external

hasil pemeliharaan

Info jadwal pemeliharaan

dt usulan penjadwalan pemeliharaan

Penetapan inventaris

penanggungjawab

Data aset medis

Faktur pembelian

Bagian Umum Supplier

Bagian Atem

Direktur

1

Manajemen Aset Medis

+

Gambar 3.22   Context Diagram Manajemen Aset Medis 

Pada gambar diatas, terdapat satu proses utama yaitu proses manajemen 

aset dan memiliki empat external entity. Antara proses utama dan setiap 

external entity terdapat beberapa aliran data yang mengalir.  Dimana external 

entity tersebut terdiri dari unit bagian umum, suplier, atem, dan direktur 
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3.6.3. Diagram Jenjang 

Diagram jenjang merupakan penjabaran dari seluruh proses yang 

terdapat pada sistem. Diagram jenjang juga dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk menggambarkan Data Flow Diagram (DFD) pada leve-level 

selanjutnya. Berikut ini adalah diagram jenjang aplikasi manajemen aset 

medis. 

Gambar di atas merupakan gambar diagram jenjang aplikasi 

manajemen aset medis pada Rumah Sakit Bunda Sidoarjo yang menjelaskan 

pemrosesan sistem. 

0

Rancang Bangun Manajemen Aset Medis 
Rumah Sakit

1

Pengelolaan Data 
Master

2

Inventarisasi Aset 
Medis

3

Menghitung 
Akum.Penyusutan

4

Pemeliharaan

1.1

Data Pegawai

5

Penghapusan

6

Pembuatan 
Laporan

1.2

Data Ruang

1.3

Data Aset Medis

1.4

Data Vendor

6.1

Daftar 
Inventarisasi

6.2
Laporan sisa masa 

manfaat

6.3
Laporan Riwayat 

Pemeliharaan

6.4

Daftar Rencana 
Penghapusan

6.5

Laporan 
Penyusutan

 

Gambar 3.23   Diagram Jenjang Aplikasi Manajemen Aset Medis 

3.6.4. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 Merupakan penjabaran lebih 

rinci dari Context Diagram yang ada pada gambar 3.24. Proses yang ada 

pada Context Diagram didecompoese menjadi Data Flow Diagram (DFD) 
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Level 0 yang memiliki enam proses dilakukan setelah membuat diagram 

jenjang. Proses tersebut antara lain pengelolaan data master, inventarisasi, 

menghitung akumulasi penyusutan, pemeliharaan, penghapusan, dan 

pembuatan laporan. 

Gambar 3.24   Data Flow Diagram Level 0 
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3.6.5. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Pemeliharaan 

Pada DFD Level 1 ini merupakan rincian dari pemeliharaan yang lebih 

rinci dari DFD level 0.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25   DFD Level 1 Pemeliharaan 

Pada DFD level 1 dijelaskan secara lebih rinci mengenai pemeliharaan aset 

medis. Pada proses pemeliharaan terdapat dua sub proses yaitu proses 

pemeliharaan terjadwal dan tidak terjadwal serta hasil pemeliharaan aset medis. 

Untuk proses pemeliharaan terjadwal dibutuhkan inputan data usulan 

penjadwalan pemeliharaan dan kode inventarisasi kemudian disimpan ditabel 

jadwal pemeliharaan dan detail penjadwalan.Sedangkan untuk proses 

pemeliharaan tidak terjadwal dibutuhkan inputan usulan pemeliharaan tidak 

terjadwal yang telah diapproval oleh unit bagian umum. Pemeliharaan dapat 

dilaksanakan oleh pihak rumah sakit sendiri maupun dari tenaga luar yaitu 

supplier. Kemudian hasil pemeliharaan yang dilakukan baik teknisi intern 
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maupun teknisi dari supplier akan diinputkan dan disimpan pada tabel hasil 

pemeliharaan.  

3.6.6. Conceptual Data Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26   Conceptual Data Model 

Conceptual Data Model (CDM) merupakan suatu konsep struktur basis 

data yang dirancang untuk konsep dasar pembuatan database pada suatu 

aplikasi.  Berdasarkan hasil perancangan sistem yang terdapat pada Data Flow 

Diagram (DFD) Level 0, terdapat penyimpanan data yang dapat dijadikan dasar 

perancangan database. Tahapan awal yang dapat dilakukan adalah membuat 

perancangan database secara konseptual dalam bentuk Conceptual Data Model 

(CDM). CDM merupakan konsep kebutuhan data yang sesuai dengan kebutuhan 
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pengguna sistem. CDM dibuat dalam bentuk beberapa tabel yang saling 

terhubung antara satu tabel dengan tabel lain sehingga dapat diimplementasikan 

ke dalam database. Gambaran dari CDM yang dikembangkan pada Aplikasi 

Pengorganisasian Managemen Aset pada Rumah Sakit Bunda Sidoarjo dapat 

dilihat pada gambar 3.26. 

3.6.7. Physical Data Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27  Physical  Data Model 

Hasil dari perancangan database secara konseptual dalam bentuk 

Conceptual Data Model (CDM), dapat diubah atau digenerate menjadi 

perancangan database secara fisik dalam bentuk Physical Data Model (PDM). 
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varchar(10)

varchar(50)

datetime

varchar(50)

varchar(50)

varchar(50)

varchar(10)

<pk>

Penjadwalan_Pemeliharaan

Kode_Penjadwalan

Tgl_Penjadwalan

varchar(10)

datetime

<pk>

Detil_Penjadwalan

Kode_Inventarisasi

Kode_Aset_Medis

Kode_Penjadwalan

Kode_Hasil_Pemeliharaan

Jadwal_Pemeliharaan

Keterangan

...

varchar(50)

varchar(10)

varchar(10)

varchar(10)

datetime

varchar(200)

<pk,fk1>

<pk>

<pk,fk2>

<fk3>
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PDM merupakan model relasional yang dapat diimplementasikan sebagai 

database yang digunakan oleh sistem. Setiap tabel memiliki nama kolom yang 

unik serta merupakan bentuk fisik pada perancangan database sehingga 

langsung diimplementasikan sebagai database yang digunakan oleh 

sistem.Gambaran dari Physical Data Model (PDM) tersebut, dapat dilihat pada 

gambar 3.27 . 

3.6.8. Struktur Tabel 

Struktur tabel yang digunakan dalam aplikasi manajemen aset pada Rumah 

Sakit Putri Surabaya adalah sebagai berikut: 

1. Nama Tabel : Aset Medis 

Primary Key : Kode_AsetMedis 

Foreign Key : Kode_inventaris 

Fungsi  : Menyimpan data aset medis yang terdapat pada 

rumah  sakit 

Tabel 3.6   Tabel Aset Medis 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  Kode_AsetMedis Varchar 10 Primary Key 

2.  Kode_Inventaris Varchar 50 Foreign Key 

3.  Nama_AsetMedis Varchar 100 Not Null 

4.  Jumlah_Aset Int - Not Null 

5.  Jenis_Aset_Medis Varchar 50 Not Null 

 

2. Nama Tabel : Inventarisasi 

Primary Key : Kode_Inventarisasi 
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Foreign Key : Kode_PemeliharaanTT, Kode_Vendor, 

Kode_Pemeliharaan 

Fungsi  : Menyimpan data inventarisasi yang dimiliki oleh 

Rumah Sakit 

Tabel 3.7  Tabel Inventarisasi 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  Kode_Inventarisasi Varchar 10 Primary Key 

2.  Kode_PemeliharaanTT Varchar 10 Foreign Key 

3.  Kode_Vendor Varchar 10 Foreign Key 

4.  Kode_Pemeliharaan Varchar 10 Foreign Key 

5.  Kode_Ruang Varchar 10 Not Null 

6.  Tgl_inventarisasi Datetime - Not Null 

7.  Kode_Aset_Medis Varchar 10 Not Null 

8.  Status Varchar 50 Not Null 

9.  Kondisi Varchar 50 Not Null 

10.  Harga_Perolehan Int - Not Null 

11.  Nilai_residu Int - Not Null 

12.  Penyusutan Int - Not Null 

13.  T_penerimaan_aset_id Int - Not null 

 

 

3. Nama Tabel : Pegawai 

Primary Key : Kode_Pegawai 

Foreign Key : Kode_Jabatan, Kode Ruang 

Fungsi  : Menyimpan data pegawa 
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Tabel 3.8   Tabel Pegawai 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  Kode_Pegawai Varchar 10 Primary Key 

2.  Kode_Jabatan Varchar 10 Foreign Key 

3.  Kode_Ruang Varchar 10 Foreign Key 

4.  Nama_Pegawai Varchar 50 Not Null 

5.  Jenis_Kelamin Varchar 50 Not null 

6.  Alamat Varchar 50 Not null 

7.  No_Tlp Varchar 12 Not null 

 

 

4. Nama Tabel : Ruang 

Primary Key : Kode_Ruang 

Foreign Key : Kode_Pegawai 

Fungsi  : Menyimpan data ruang 

Tabel 3.9   Tabel Ruang 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  Kode_Ruang Varchar 10 Primary Key 

2.  Nama_Ruang Varchar 50 Not Null 

3.  Lantai Int - Not Null 

4.  Kode_Pegawai Varchar 10 Not Null 

 

5. Nama Tabel : Supplier 

Primary Key : Kode_supplier 
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Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data supplier 

Tabel 3.10   Tabel Supplier 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_supplier Varchar 10 Primary Key 

2. Nama supplier Varchar 50 Foreign Key 

3. Alamat supplier Varchar 100 Not Null 

4. Nomor Telepon Int - Not Null 

6. Nama Tabel : Jabatan 

Primary Key : Kode_Jabatan 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data jabatan 

Tabel 3.11   Tabel Jabatan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_Jabatan Varchar 10 Primary Key 

2. Nama jabatan Varchar 10 Foreign Key 

 

7. Nama Tabel : Penjadwalan Pemeliharaan 

Primary Key : Kode_Penjadwalan 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data penjadwalan pemeliharaan 

Tabel 3.12   Tabel Pemeliharaan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 
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1. Kode_Penjadwalan Varchar 10 Primary Key 

2.  Tgl_Penjadwalan Varchar 50 Foreign Key 

 

8. Nama Tabel : Detail Penjadwalan 

Primary Key : - 

Foreign Key : Kode_Penjadwalan, Kode_Inventarisasi 

Fungsi  : Menyimpan data detail penjadwalan 

Tabel 3.13   Tabel Detail penjadwalan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_Penjadwalan Varchar 10 Foreign Key 

2. Kode_Inventarisasi Varchar 50 Foreign Key 

3. Jadwal_Pemeliharaan Date - Not Null 

4. Keterangan Varchar 200 Not Null 

 

9. Nama Tabel : Penghapusan 

Primary Key : Kode_Penghapusan 

Foreign Key : Kode Aset Medis 

Fungsi  : Menyimpan data penghapusan 

Tabel 3.14   Tabel Penghapusan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_Penghapusan Varchar 10 Primary Key 

2. Tgl_Penghapusan Datetime - Foreign Key 

3. Kode Aset Medis Varchar 10 Not Null 

4. Nama Aset Medis Varchar 50 Not Null 
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10. Nama Tabel : Akum_Penyusutan 

Primary Key : Kode_Akum_Penyusutan 

Foreign Key : kode inventarisasi 

Fungsi  : Menyimpan data akumulasi penyusutan 

 

Tabel 3.15   Tabel Akum_Penyusutan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_Akum_Penyusutan Varchar 10 Primary Key 

2. Tgl_Akum_Penyusutan Datetime - Not Null 

3. Kode_Inventarisasi Varchar 50 Foreign Key 

4. Penyusutan Int - Not Null 

 

11. Nama Tabel : Hasil_Pemeliharaan 

Primary Key : Kode_Hasil_Pemeliharaan 

Foreign Key : Kode_Pemeliharaan 

Fungsi  : Menyimpan data hasil pemeliharaan 

Tabel 3.16   Tabel Hasil Pemeliharaan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_Hasil_Pemeliharaan Varchar 10 Primary Key 

2. Kode_Pemeliharaan Varchar 10 Foreign Key 

3. Tgl_Selesai_Pemeliharaan Datetime - Not Null 

4. Biaya Pemeliharaan Int - Not Null 
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12. Nama Tabel : Pemeliharaan Tidak Terjadwal 

Primary Key : Kode_Pemeliharaan Tidak Terjadwal 

Foreign Key : Kode inventarisasi, Kode_Vendor 

Fungsi  : Menyimpan data pemeliharaan tidak terjadwal 

 

Tabel 3.17   Tabel Pemeliharaan Tidak Terjadwal 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_PemeliharaanTT Varchar 10 Primary Key 

2. Kode_Inventarisasi Varchar 50 Foreign Key 

3. Tgl_PemeliharaanTT Datetime - Not Null 

4. Jenis_PemeliharaanTT Varchar 50 Not Null 

5. KeteranganTT Varchar 100 Not Null 

6. Pelaksana_PemeliharaTT Varchar 50 Not Null 

7. Kode_Vendor Varchar 10 Not Null 

 

3.6.9. User Interface Aplikasi 

User interface merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah sistem, 

hal tersebut dikarenakan user interface menjadi media penghubung antara sistem 

dengan pengguna. Selain itu, user interface juga merupakan media pertukaran 

informasi antara pengguna dengan sistem. Terkadang, user interface tidak hanya 

sebagai media penghubung antara sistem dengan pengguna, namun juga sebagai 

media pertukaran informasi antara sistem satu dengan sistem lainnya. Dalam desain 

user interface terdapat dua komponen utama, yaitu desain input, serta desain output. 

A. Desain Input 
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Desain input merupakan desain dari tampilan aplikasi yang memudahkan 

pengguna untuk memasukkan data ataupun informasi ke dalam aplikasi. Tujuan 

dari pembuatan desain input adalah aplikasi dapat menangkap informasi ataupun 

data dengan mudah dan akurat. Berikut ini dijelaskan gambaran dari desain input 

yang digunakan pada aplikasi manajemen aset medis pada Rumah Sakit Bunda 

Sidoarjo. 

1. Desain Halam Login 

Halaman login digunakan sebagai media untuk menerima masukan data 

pengguna yang akan digunakan untuk autentifikasi pengguna serta membagi 

hak akses atas aplikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pengguna. Log 

in dilakukan dengan memasukkan user Pengguna serta password yang 

dimiliki, kemudian pengguna dapat menekan tombol masuk untuk 

menggunakan aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28  Desain form Login 

2. Desain Halaman Utama. 
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Desain Halaman Utama merupakan tampilan utama yang berfungsi 

sebagai menu utama untuk menjalankan berbagai menu dan sub-menu yang 

tersedia. 

Gambar 3.29   Desain Form Login 

3. Desain Form Aset Medis 

Desain Form Aset Medis merupakan form input aset medis yang 

digunakan untuk menyimpan data aset medis yang terdiri dari kode aset medis, 

nama aset medis, jumlah. Pada form ini juga terdapat tombol “SIMPAN” yang 

digunakan untuk menyimpan dan mengubah data, sedangkan tombol 

“HAPUS” digunakan untuk menghapus data, tombol “BERSIHKAN” berguna 

untuk megosongkan kolom inputan dari data yang salah dan tombol 

“KEMBALI” untuk kembali kemenu utama.Data yang disimpan akan 

ditampilkan pada datagridview. 
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Gambar 3.30   Desain Form Aset Medis 

4. Desain Form Pegawai 

Desain Form Pegawai merupakan form input pegawai yang digunakan 

untuk menyimpan data pegawai yang terdiri dari nama pegawai, jenis kelamin, 

jabatan, nomor telepon, dan alamat. Pada form ini juga terdapat tombol 

“SIMPAN” yang digunakan untuk menyimpan dan mengubah data, sedangkan 

tombol “HAPUS” digunakan untuk menghapus data, tombol “BERSIHKAN” 

berguna untuk megosongkan kolom inputan dari data yang salah dan tombol 

“KEMBALI” untuk kembali kemenu utama.  Data yang disimpan akan 

ditampilkan pada datagridview. 

Gambar 3.31   Desain Form Master Pegawai 
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5. Desain Form Jabatan 

Desain Form Jabatan merupakan form input jabatan yang digunakan 

untuk menyimpan data jabatan yang terdiri dari nama jabatan. sedangkan 

tombol “HAPUS” digunakan untuk menghapus data tombol “BERSIHKAN” 

berguna untuk megosongkan kolom inputan dari data yang salah dan tombol 

“KEMBALI” untuk kembali kemenu utama.   

 

Gambar 3.32   Desain Form Master Jabatan 

6. Desain Form Supplier 

Desain Form supplier merupakan form input jabatan yang digunakan 

untuk menyimpan data supplier yang terdiri dari kode vendor dan nama 

vendor dan alamat serta nomortelepon vendor. Pada form ini juga terdapat 

tombol “SIMPAN” yang digunakan untuk menyimpan dan mengubah data, 

sedangkan tombol “HAPUS” digunakan untuk menghapus data, tombol 

“BERSIHKAN” berguna untuk megosongkan kolom inputan dari data yang 

salah dan tombol “KEMBALI” untuk kembali kemenu utama.  Data yang 

disimpan akan ditampilkan pada datagridview. 
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Gambar 3.33   Desain Form Master Supplier 

7. Desain Form Penerimaan 

 Desain Form Penerimaan merupakan form input penerimaan aset dari 

hasil pengadaan yang digunakan untuk menyimpan data yang terdiri dari kode 

aset, naama aset, jenis aset, kode vendor, nama vendor, tanggaal penerimaan, 

Jumlah dan haarga perolehan. Pada form ini juga terdapat tombol “SIMPAN” 

yang digunakan untuk menyimpan, tombol “BERSIHKAN” berguna untuk 

megosongkan kolom inputan dari data yang salah dan tombol “KEMBALI” 

untuk kembali kemenu utama..  Data yang disimpan akan ditampilkan pada 

datagridview. 

 

 

Gambar 3.34   Desain Form Penerimaan 

 



81 

 

 

 

8. Desain Form Inventaris 

Desain Form Inventarisasi merupakan form input inventaris yang 

digunakan untuk menyimpan data inventaris yang terdiri dari data 

inventarisasi aset (Kode aset, nama aset, jenis aset, kode ruang dan nama 

ruang), kode inventaris, tanggal inventaris, Perhitungan penyusutan (harga 

perolehan, nilai residu, taksiran umur (tahun), penyusutan (tahun) , 

penyusutan (bulan)). Pada form ini juga terdapat tombol “GENERATE” 

untuk membuat label aset setelah mengisi tanggal inventarisaasi, lalu tombol 

“SIMPAN” yang digunakan untuk menyimpan, tombol “BERSIHKAN” 

berguna untuk megosongkan kolom inputan dari data yang salah dan tombol 

“KEMBALI” untuk kembali kemenu utama Data yang disimpan akan 

ditampilkan pada datagridview. 

 

 

Gambar 3.35   Desain Form Inventarisasi 

9. Desain Form Jadwal Pemeliharaan 

Desain Form Jadwal Pemeliharaan merupakan form input jadwal 

pemeliharaan yang digunakan untuk menyimpan jadwal pemeliharaan. Form 

jadwal pemeliharaan terdiri dari tanggal penjadwalan, kode penjadwalan, 

kode aset medis, dan nama aset medis. Pada form ini juga terdapat tombol 
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“SIMPAN” yang digunakan untuk menyimpan dan mengubah data, 

sedangkan tombol “HAPUS” digunakan untuk menghapus data.  Data yang 

disimpan akan ditampilkan pada datagridview. 

 

 

Gambar 3.36   Desain Form Jadwal Pemeliharaan 

10. Desain Form Pemeliharaan Tak Terjadwal. 

Desain Form Pemeliharaan tidak terjadwal merupakan form input 

pemeliharaan tidak terjadwal yang digunakan untuk menyimpan data 

pemeliharaan yang terdiri dari pemeliharaan, aset medis, tanggal 

pemeliharaan, jenis pemeliharaan, keterangan, biaya, pelaksana pemelihara, 

dan vendor. Pada form ini juga terdapat tombol “SIMPAN” yang digunakan 

untuk menyimpan dan mengubah data, sedangkan tombol “HAPUS” 

digunakan untuk menghapus data.  Data yang disimpan akan ditampilkan 

pada datagridview.  
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Gambar 3.37   Desain Form Pemeliharaan tidak terjadwal 

11. Desain Form Penyusutan 

Desain Form akumulasi penyusutan merupakan form input transaksi 

akumulasi penyusutan yang digunakan untuk menyimpan data penyusutan 

aset. Form akumulasi penyusutan terdiri dari kode akumulasi, kode 

inventaris, nama aset medis, akumulasi penyusutan, biaya penyusutan, dan 

akumulasi penyusutan baru. Pada form ini juga terdapat tombol “HITUNG” 

yang digunakan untuk menghitung akumulasi penyusutan baru, tombol 

“SIMPAN” yang digunakan untuk menyimpan dan mengubah data, tombol 

“BERSIHKAN” berguna untuk megosongkan kolom inputan dari data yang 

salah dan tombol “KEMBALI” untuk kembali kemenu utama. Data yang 

disimpan akan ditampilkan pada datagridview. 

 

Gambar 3.38   Desain Form Perhitungan Penyusutan 
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12.    Desain Form Rencana Penghapusan 

Desain Form penggantian merupakan form input transaksi rencana 

penghapusan yang digunakan untuk menyimpan data aset medis yang akan 

direncanakan untuk diganti dengan melihat tiga kondisi yaitu umur aset, 

status kondisi, dan biaya pemeliharaan. Pada Form penggantian terdapat field 

yang harus diisi yaitu kode rencana penggantian, nama aset, dan keterangan. 

Pada form ini juga terdapat tombol“SIMPAN” yang digunakan untuk 

menyimpan data, tombol “Tambah” digunakan untuk menambah daftar data 

aset medis pada satu transaksi.  Data yang disimpan akan ditampilkan pada 

datagridview. 

Gambar 3.39   Desain Form Rencana Penghapusan 

13.    Desain Form Penghapusan 

Desain Form penghapusan merupakan form input transaksi penghapusan 

yang digunakan untuk menyimpan data aset medis yang telah dihapuskan dari 

rumah sakit. Form penghapusan terdiri dari data kode inventaris, nama aset, 

jenis aset, tanggal penghapusan dan keterangan tanggal penghapusan, kode 

penghapusan, kode aset medis, dan nama aset medis. Pada form ini juga 
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terdapat tombol“SIMPAN” yang digunakan untuk menyimpan data, tombol 

“Tambah” digunakan untuk menambah daftar data aset medis pada satu 

transaksi.  Data yang disimpan akan ditampilkan pada datagridview. 

Gambar 3.40   Desain Form Penghapusan 

B. Desain Output 

Desain output merupakan desain laporan yang dihasilkan oleh sistem dari 

proses yang telah dilakukan. Desain output merupakan bagian yang paling 

diutamakan dari sistem yang digunakan oleh pengguna karena tujuan utama dalam 

penggunaan sistem adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan 

mudah dan akurat. Berikut ini dijelaskan gambaran dari desain output yang 

dihasilkan oleh aplikasi manajemen aset medis. 

1. Daftar Inventaris Aset Medis  

Daftar Inventaris Aset Medis merupakan informasi aset medis secara 

keseluruhan yang dimiliki, dimana daftar aset tersebut terdiri dari kode 

inventaris, jenis aset medis, nama aset medis, tanggal perolehan, umur manfaat, 

harga perolehan, depresiasi (tahun), depresiasi (bulan), akumulasi depresiasi, 

nilai buku, ruang, penanggungjawab ruang, kondisim dan vendor. Informasi 

daftar aset digunakan untuk mengetahui total seluruh aset medis yang dimiliki. 
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Gambar 3.41  Desain Form Laporan Daftar Inventarisasi Aset 

Laporan inventaris pernama merupakan laporan yang digunakan untuk 

mengetahui berapa jumlah nama aset yang dimiliki. Berikut ini adalah contoh 

laporan inventaris aset medis resuscitator bayi SIL LKP.  

Gambar 3.41  Desain Form Laporan Daftar Inventarisasi Pernama 

Laporan inventaris perlokasi merupakan laporan yang digunakan untuk 

mengetahui aset medis apa saja yang berada di ruangan. Berikut ini adalah 

contoh laporan inventaris aset medis pada ruang OK. 

Gambar 3.42  Desain Form Laporan Daftar Inventarisasi Perlokasi 
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Label yang dihasilkan berisi kode aset , ruangan,  jenis aset, nomor urut, 

tanggal dan tahun aset diadakan. Label tersebut digunakan untuk mempermudah 

petugas atau pegawai dalam memantau jumlah aset medis, lokasi keberadaan 

aset medis serta kondisi dari aset medis yang ada. Berikut ini adalah contoh 

gambaran label pada aset medis. 

 

 

 

 

Gambar 3.43  Label Aset 

Laporan Masa Manfaat Aset Medis merupakan informasi umur manfaat yang 

dimiliki oleh aset medis tersebut. Dari informasti tersebut dapat diketahui aset 

mana yang akan mendekati umur manfaat dan aset manakah yang sudah lewat 

umur manfaatnya. Informasi aset yang mendekati umur manfaat yaitu dengan 

melihat sisa masa manfaat aset medis yang kurang dari 1 tahun dan sama dengan 

0 bulan. Sedangkan untuk mengetahui aset yang sudah lewat masa manfaatnya 

dengan sisa masa manfaat <0.  

Gambar 3.44  Laporan Sisa Masa Manfaat Aset 
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Laporan jadwal pemeliharaan merupakan rencana untuk pemeliharaan 

aset yang sebelumnya telah diidentifikasi aset medis yang wajib dilakukan 

perawatan.  

Gambar 3.45  Laporan Jadwal Pemeliharaan 

Laporan riwayat Pemeliharaan merupakan laporan yang digunakan untuk 

mengetahui frekuensi pemeliharaan dan total biaya yang dikeluarkan selama 

pemeliharaan sehingga, dapat menjadi pertimbangan bahwa aset masih layak 

diperbaiki atau tidak.  

Gambar 3.46  Laporan Riwayat Pemeliharaan 

Rencana penghapusan ini diperoleh dari laporan inventaris, sisa masa 

manfaat yang merupakan aset medis mendekati umur manfaat dan yang 

melebihi/sudah lewat umur manfaat, riwayat pemeliharaan selama masa 

manfaat. Berikut contoh dari laporaan rencana penghapusan : 
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Gambar 3.47  Laporan Rencana Penghapusan. 

Laporan penyusutan ini akan digunakan untuk mengetahui nilai buku pada 

setiap aset medis dimana, nilai buku tersebut digunakan untuk dasar dari 

perencanaan penggantian. Berikut ini adalah contoh gambaran laporan 

penyusutan : 

Gambar 3.48  Laporan Penyusutan 

Laporan penghapusan merupakan informasi kapan dilakukan penghapusan 

dari gudang. Informasi tersebut menampilkan tanggal penghapusan, kode 

inventaris, nama aset, dan jenis aset medis. Berikut adalah contoh laporan 

penghapusan aset : 

Gambar 3.49  Laporan Penghapusan 
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3.3.9. Desain Uji Coba Aplikasi 

 

Uji coba atau testing aplikasi ialah kegiatan yang berguna untuk melakukan 

verifikasi, validasi, serta mendeteksi error. Kegiatan verifikasi dilakukan untuk 

mengecek apakah aplikasi yang dibangun sesuai dengan spesifikasi yang telah 

dirancang. Berbeda dengan validasi, kegiatan validasi dilakukan untuk memastikan 

bahwa hasil keluaran dari aplikasi telah sesuai dan benar dengan kebutuhan. Hasil 

dari uji coba aplikasi nantinya digunakan sebagai dasar evaluasi sebelum aplikasi 

diluncurkan. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan black box testing. Pendekatan black box testing berfokus pada 

kesesuaian antara program yang dihasilkan dengan spesifikasi kebutuhan 

fungsional yang telah ditetapkan. 

A. Desain Uji Coba Fungsi 

Uji coba fungsi dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang telah 

dibuat telah dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.  Berikut ini merupakan uji 

coba fungsi yang akan dilakukan. 

Tabel 3.17   Tabel Desain Uji Coba 

No. Nama Tes Proses Output Yang Diharapkan 

1.  Uji Coba 

Transaksi 

Penerimaan 

Simpan data 

penerimaan 

Data penerimaan 

tersimpan dan muncul 

pada tabel. 

  Tambah penerimaan 

aset 

- Data aset yang 

ditambahkan tersimpan 

dan muncul pada tabel. 

  Hapus aset yang 

ditambahkan 

- Data aset pada transaksi 

penerimaan berhasil di 

hapus. 

  Ubah data penerimaan - Data penerimaan pada 

tabel berhasil di ubah. 
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Tabel 3.17 Tabel Desain Uji Coba (Laanjutan) 

No. Nama Tes Proses Output Yang Diharapkan 

2. Uji Coba Transaksi 

Inventarisasi 
Simpan data inventaris Data inventaris tersimpan 

dan muncul pada tabel. 

  Ubah Data 

Inventarisasi 

- Data inventarisasi pada 

tabel inventarisasi 

berhasil diubah. 

 

  Generate kode aset Muncul label sesuai 

dengan kode inventaris 

3. Uji Coba 

Perhitungan 

Penyusutan 

Simpan data 

penyusutan 

Data penyusutan 

tersimpan dan muncul 

pada table. 

4. Uji Coba 

Penjadwalan 

Pemeliharaan 

Simpan data 

penjadwalan 

Data jadwal 

pemeliharaan  tersimpan 

dan muncul pada table 

penjadwalan. 

  Tambah Jadwal 

pemeliharaan pada 

data 

Data jadwal 

pemeliharaan aset yang 

ditambahkan tersimpan 

dan muncul pada tabel. 

 

  Doubel klik data yang 

ada pada tabel untuk 

melakukan perubahan. 

Dan klik simpan. 

- Data penjadwalan pada 

tabel berhasil di ubah. 

  Bersihkan Detil 

Jadwal  

- Data detil jadwal aset 

pada penjadwalan 

berhasil di hapus. 

  Validasi jika terdapat 

input kosong 

Muncul notifikasi 

lengkapi data. 

5. Uji Coba Data 

Pemeliharaan 

Terjadwal 

Simpan data 

pemeliharaan terjdwal 

Data pemeliharaan 

terjadwal tersimpan dan 

muncul pada tabel. 

  Ubah data 

pemeliharaan terjdwal 

Data pemeliharaan 

terjadwal pada tabel 

berhasil di ubah. 

6. Uji Coba 

Pemeliharaan 

Tidak Terjadwal 

Simpan data 

pemeliharaan tidak 

terjadwal 

- Data pemeliharaan tidak 

terjadwal tersimpan dan 

muncul pada tabel. 

  Ubah data 

pemeliharaan tidak 

terjdwal 

- Data pemeliharaan tidak 

terjadwal pada tabel 

berhasil di ubah. 

7. Uji Coba Hasil 

Pemeliharaan 

Simpan data hasil 

pemeliharaan 

- Data hasil pemeliharaan 

tersimpan dan muncul 

pada tabel. 
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 Tabel 3.17 Tabel Desain Uji Coba (Laanjutan) 

No. Nama Tes Proses Output Yang Diharapkan 

   -  

  Doubel klik data pada 

tabel untuk melakukan 

- Data hasil pemeliharaan 

pada berhasil di ubah. 

  Validasi jika ada data 

yang tidak diisi 

Muncul notifikasi 

lengkapi data. 

8. Uji Coba Rencana 

Penghapusan 

Simpan data rencana 

penghapusan 

- Data rencana 

penggantian tersimpan 

dan muncul pada tabel. 

  Ubah data rencana 

penghapusan 

- Data rencana 

penggantian pada tabel 

berhasil di ubah. 

  Tambah aset untuk 

direncanakan 

- Data aset yang 

ditambahkan rencana 

penggantian tersimpan 

dan muncul pada tabel. 

  Hapus aset yang 

ditambahkan 

- Data aset yang 

direncanakan berhasil di 

hapus. 

  Cetak BA 

Penghapusan 

Muncul cetakan BA 

Penghapusan. 

 

 

9. Uji Coba 

Penghapusan 

Simpan data 

penghapusan 

- Data penghapusan 

tersimpan dan muncul 

pada tabel. 

 

B. Desain Uji Coba Perhitungan 

Uji coba perhitungan dilakukan untuk mengetahui ketepatan perhitungan 

yang digunakan pada aplikasi.  Berikut ini merupakan beberapa perhitungan yang 

akan dilakukan uji coba. 

Tabel 3.19   Tabel Desain Uji Coba Perhitungan Biaya Penyusutan 

Nama Tes Proses Output Yang Diharapkan 

Uji Coba 

Perhitungan Biaya 

Penyusutan 

Menghitung Biaya  

Penyusutan aset medis 

BiayaPenyusutan 
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Tabel 3.19   Tabel Desain Uji Coba Perhitungan Biaya Penyusutan (Lanjutan) 

 

 

 

 

 Tabel Perhitungan Penyusutan 

1 Di tanggal 27 Juli 2012 dilakukan pembelian Incubator seharga 5.000.000 

dengan umur manfaat 5 tahun dan ditentukan nilai sisa 100.000. 

Diperkirakan umur aset berakhir pada 27 Juli 2017 maka berikut 

perhitungannya :  

 

Biaya Penyusutan = (harga perolehan – nilai residu)/ masa manfaat 

                                = 5.000.000-100.000 = 4.900.000/5                     

                                = 980.000/ tahun : 12 bulan = 81.667 

 

2 Di tanggal 25 Juli 2012 dilakukan pembelian Anastesi Mecine seharga 

80.000.000 dengan umur manfaat 5 tahun dan ditentukan nilai sisa 

3.000.000. Diperkirakan umur aset berakhir pada 25 Juli 2017 maka berikut 

perhitungan dari penyusutannya :  

 

Biaya Penyusutan = (harga perolehan – nilai residu)/ masa manfaat 

                                = 80.000.000-3.000.000 = 77.000.000/5                     

                                =15.400.000/ tahun : 12 bulan = 1.283.333 

3 Di tanggal 26 Juli 2012 dilakukan pembelian Anastesi seharga 63.600.000 

dengan umur manfaat 5 tahun dan ditentukan nilai sisa 2.000.000. 

Diperkirakan umur aset berakhir pada 26 Juli 2017 maka berikut perhitungan 

dari penyusutannya :  

 

Biaya Penyusutan = (harga perolehan – nilai residu)/ masa manfaat 

                                = 63.600.000-2.000.000 = 61.600.000/5                     

                                =12.320.000/ tahun : 12 bulan = 1.026.667 

 

4 Di tanggal 8 Agustus 2012 dilakukan pembelian Stetoscop seharga 

2.480.000 dengan umur manfaat 8 tahun dan ditentukan nilai sisa 50.000. 

Diperkirakan umur aset berakhir pada 8 Agustus 2018 maka berikut 

perhitungan dari penyusutannya :  

 

Biaya Penyusutan = (harga perolehan – nilai residu)/ masa manfaat 

                                = 2.480.000-50.000 = 2.430.000/5                     

                                =486.000/ tahun : 12 bulan = 40.500 
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Tabel 3.18   Tabel Desain Uji Coba Perhitungan Akumulasi Penyusutan 

Nama Tes Proses Output Yang Diharapkan 

Uji Coba 

Perhitungan 

Akumulasi 

Penyusutan 

Menghitung Akumulasi 

Penyusutan aset medis 

Akumulasi Penyusutan dan 

nilai buku setiap aset medis  

Perhitungan Akumulasi Penyusutan 

Contoh:  

Pada tanggal 5 juli 2010 dibeli USG senilai 22.000.000 dengan umur manfaat 8 

tahun dan ditentukan nilai sisa 2.0000.000 maka berikut perhitungannya :  

Biaya Penyusutan = (harga perolehan – nilai residu)/ masa manfaat 

= 22.000.000-2.000.000= 20.000.000/8 

  = 2.500.000/ tahun : 12 bulan = 208.333/bulan 

Maka, Diketahui biaya penyusutan Aset Medis USG senilai 208.333, 

diakumulasikan mulai bulan Juli  2010 sampai desember 2010 dengan rumus : 

Akum. Penyusutan = ∑ 𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂 𝒑𝒆𝒏𝒚𝒖𝒔𝒖𝒕𝒂𝒏 

Tahun Harga 

perolehan 

By.penyusutan Akum.penyusutan 

Agustus 2010 22.000.000 208.333 208.333 

September 

2010 

22.000.000 208.333 416.666 

Oktober 2010 22.000.000 208.333 625.000 

November 2010 22.000.000 208.333 833.332 

Desember 2010 22.000.000 208.333 1.041.665 
 

 

Tabel 3.19   Tabel Desain Uji Coba Perhitungan Nilai Buku 

Nama Tes Proses Output Yang Diharapkan 

Uji Coba 

Perhitungan Nilai 

Buku 

Menghitung Nilai Buku 

aset medis 

nilai buku aset medis 

Perhitungan Nilai Buku 

Contoh:  

Pada tanggal 5 juli 2010 dibeli USG senilai 22.000.000 dengan umur manfaat 8 

tahun dan ditentukan nilai sisa 2.0000.000 maka berikut perhitungannya :  

Biaya Penyusutan = (harga perolehan – nilai residu)/ masa manfaat 

                                = 22.000.000-2.000.000= 20.000.000/8                     

                                = 2.500.000/ tahun : 12 bulan = 208.333 

Diketahui biaya penyusutan Aset Medis USG senilai 208.333, diakumulasikan 

mulai bulan Agustus  2010 sampai desember 2010 dengan rumus : 

Akum. Penyusutan = ∑ 𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂 𝒑𝒆𝒏𝒚𝒖𝒔𝒖𝒕𝒂𝒏 
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Tabel 3.19   Tabel Desain Uji Coba Perhitungan Nilai Buku (Lanjutan) 

 

Maka, nilai buku pada periode bulan Agustus 2010 sampai Desember 2010 

dapat diketahui dengan rumus : 

Nilai buku             =  harga perolehan-akm.penyusutan 

 

Tahun Harga 

perolehan 

By. 

penyusutan 

Akum. 

penyusutan 

Nilai 

buku 

Agustus 2010 22.000.000 208.333 208.333 21.791.667 

September 2010 22.000.000 208.333 416.666 21583334 

Oktober 2010 22.000.000 208.333 625.000 21.375.000 

November 2010 22.000.000 208.333 833.332 21.166.668 

Desember 2010 22.000.000 208.333 1.041.665 20.958.335 
 

 

Tabel 3.19   Tabel Desain Uji Coba Cek 5 tahun 

Nama Tes Proses Output Yang Diharapkan 

Uji Coba Coba Cek 

5 tahun 

Cek umur aset  5 tahun 

kedepan 

Informasi Umur Aset dengan 

nilai bukunya 

 

Contoh:  

Pada tanggal 5 mei 2012 dibeli Infant Warmer senilai 5.000.000 dengan umur 

manfaat 5 tahun dan ditentukan nilai sisa 100.000. Diperkirakan umur aset 

berakhir pada 5 mei 2017 maka berikut perhitungannya :  

 

 

Biaya Penyusutan = (harga perolehan – nilai residu)/ masa manfaat 

                                = 5.000.000-100.000= 490.000/5                     

                                = 980.000/ tahun : 12 bulan = 81.667 

 

Diketahui biaya penyusutan Aset Medis Infant Warmer perbulan senilai 81.667, 

kemudian diakumulasikan : 

Akum. Penyusutan = ∑ 𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂 𝒑𝒆𝒏𝒚𝒖𝒔𝒖𝒕𝒂𝒏 

Maka, nilai buku dapat diketahui dengan rumus : 

Nilai buku             =  harga perolehan-akm.penyusutan 

 

Tahun Harga 

perolehan 

By. 

penyusutan 

Akum. 

penyusutan 

Nilai 

buku 

Juni 2012 5.000.000 81.667 81.667 4.918.333 

Juli 2012 5.000.000 81.667 163.334 4.836.666 

Agustus 2012 5.000.000 81.667 245.001 4.754.999 

September 2012 5.000.000 81.667 326.668 4.673.332 

Oktober 2012 5.000.000 81.667 408.335 4.591.665 
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Tabel 3.19   Tabel Desain Uji Coba Cek 5 tahun (Laanjutan) 

Tahun Harga 

perolehan 

By. 

penyusutan 

Akum. 

penyusutan 

Nilai 

buku 

November 2012 5.000.000 81.667 490.002 4.509.998 

Desember 2012 5.000.000 81.667 571.669 4.428.331 

Januari 2013 5.000.000 81.667 653.336 4.346.664 

Februari 2013 5.000.000 81.667 735.003 4.264.997 

Maret 2013 5.000.000 81.667 816.670 4.183.330 

April 2013 5.000.000 81.667 898.337 4.101.663 

Mei 2013 5.000.000 81.667 980.004 4.019.996 

Juni 2013 5.000.000 81.667 1.061.671 3.938.329 

Juli 2013 5.000.000 81.667 1.143.338 3.856.662 

Agustus 2013 5.000.000 81.667 1.225.005 3.774.995 

September 2013 5.000.000 81.667 1.306.672 3.693.328 

Oktober 2013 5.000.000 81.667 1.388.339 3.611.661 

November 2013 5.000.000 81.667 1.470.006 3.529.994 

Desember 2013 5.000.000 81.667 1.551.673 3.448.327 

Januari 2014 5.000.000 81.667 1.633.340 3.366.660 

Februari 2014 5.000.000 81.667 1.715.007 3.284.993 

Maret 2014 5.000.000 81.667 1.796.674 3.203.326 

April 2014 5.000.000 81.667 1.878.341 3.121.659 

Mei 2014 5.000.000 81.667 1.960.008 3.039.992 

Juni 2014 5.000.000 81.667 2.041.675 2.958.325 

Juli 2014 5.000.000 81.667 2.123.345 2.876.655 

Agustus 2014 5.000.000 81.667 2.205.009 2.794.991 

September 2014 5.000.000 81.667 2.286.676 2.713.324 

Oktober 2014 5.000.000 81.667 2.368.343 2.631.657 

November 2014 5.000.000 81.667 2.450.010 2.549.990 

Desember 2014 5.000.000 81.667 2.531.667 2.468.333 

Januari 2015 5.000.000 81.667 2.613.344 2.386.656 

Februari 2015 5.000.000 81.667 2.695.011 2.304.989 

Maret 2015 5.000.000 81.667 2.776.678 2.223.322 

April 2015 5.000.000 81.667 2.858.345 2.141.655 

Mei 2015 5.000.000 81.667 2.940.012 2.059.988 

Juni 2015 5.000.000 81.667 3.021.679 1.978.321 

Juli 2015 5.000.000 81.667 3.103.346 1.896.654 

Agustus 2015 5.000.000 81.667 3.185.013 1.814.987 

September 2015 5.000.000 81.667 3.266.680 1.733.320 

Oktober 2015 5.000.000 81.667 3.348.347 1.651.653 

November 2015 5.000.000 81.667 3.430.104 1.569.896 

Desember 2015 5.000.000 81.667 3.511.681 1.488.229 

Januari 2016 5.000.000 81.667 3.593.438 1.406.562 

Februari 2016 5.000.000 81.667 3.675.105 1.324.895 

Maret 2016 5.000.000 81.667 3.756.682 1.243.228 

April 2016 5.000.000 81.667 3.838.439 1.161.561 
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Tabel 3.19   Tabel Desain Uji Coba Cek 5 tahun (Laanjutan) 

 

Tahun Harga 

perolehan 

By. 

penyusutan 

Akum. 

penyusutan 

Nilai 

buku 

Mei 2016 5.000.000 81.667 3.920.106 1.079.894 

Juni 2016 5.000.000 81.667 4.001.683 998.227 

Juli 2016 5.000.000 81.667 4.083.350 916.560 

Agustus 2016 5.000.000 81.667 4.165.107 834.893 

September 2016 5.000.000 81.667 4.246.774 753.226 

Oktober 2016 5.000.000 81.667 4.328.441 671.559 

November 2016 5.000.000 81.667 4.410.108 589.892 

Desember 2016 5.000.000 81.667 4.491.775 508.225 

Januari 2017 5.000.000 81.667 4.573.442 426.558 

Februari 2017 5.000.000 81.667 4.655.109 344.891 

Maret 2017 5.000.000 81.667 4.736.776 263.224 

April 2017 5.000.000 81.667 4.818.443 181.557 

Mei 2017 5.000.000 81.667 4.900.110 99.890 

Juni 2017 5.000.000 81.667 4.981.777 18.223 
 

 

C. Desain Uji Coba Pemeliharaan Rutin 

Uji coba pemeliharaan rutin dilakukan untuk mengetahui ketepatan 

penjadwalan yang digunakan pada aplikasi. Berikut ini merupakan penjadwalan 

pemeliharaan yang akan dilakukan uji coba. 

Tabel 3.20   Penjadwalan Pemeliharaan Rutin 

Aset Tahun 

Perolehan 

Penjadwalan 

Alat Medis USG 15 Juni 2016 15 Oktober 2016 

15 Februari 2017 

15 Juni 2017 

15 Oktober 2017 

Dst. 

Setelah diketahui jadwal pemeliharaan pada aset seperti tabel diatas, maka 

informasi pemeliharaan rutin per periode dapat dilihat sebagai berikut : 
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Tabel 3.21   Desain Uji Periode Pemeliharaan Rutin 

Periode : 04/06/2017 – 16/10/2017 

Nama Aset Medis Jadwal Pemeliharaan Rutin 

Regulator 13/10/2017 

USG 11/10/2017 

Infant Warmer 11/08/2017 

11/10/2017 

Suction Pump 11/10/2017 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1. Desain Sistem 

Penggambaran sistem dibuat menggunakan model bentuk Input Process 

Output Diagram. IPO (Input Process Output) yang menjelaskan secara umum 

mengenai input yang dibutuhkan, process yang harus dilakukan dan output 

yang diharapkan. 

Berdasarkan desain model sistem input process output pada maka 

dibutuhkan suatu inputan agar sistem dapat berjalan, data inputan yang 

dibutuhkan adalah : 

A. INPUT 

1. Data Aset Medis 

Data aset medis merupakan data yang dimiliki aset medis. Data ini terdiri 

dari nama aset medis, jumlah unit, masa manfaat yang dimiliki, dan jenis 

medis. data ini dibutuhkan untuk membuat daftar inventaris. Contoh data aset 

medis: 

Nama Aset Medis : Incubator  

Jenis Aset Medis  : Alat Kesehatan 

Jumlah   : 8 

Masa Manfaat  : 5 tahun 
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2. Data Pegawai 

Data Pegawai merupakan data yang berisi tentang nama pegawai, jenis 

kelamin, nomor telepon, alamat,serta jabatan.  Data ini dibutuh.kan untuk 

pengelolaan data master pegawai.  Contoh data pegawai: 

Nama Pegawai  : Pratama 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

No. Telepon  : 081357675564 

Alamat   : Jl. Ketintang no. 453, Surabaya 

Jabatan   : Kepala Keperawatan dan Kebidanan 

3. Faktur Pembelian aset 

Data Faktur Pembelian Aset merupakan data hasil dari kegiatan pengadaan 

aset.  Data ini berisi tanggal pengadaan, nama supplier, nama aset, jumlah, dan 

harga beli.  Data dibutuhkan untuk mengetahui aset yang dibeli oleh pihak 

rumah sakit.  Contoh data faktur :  

Gambar 4.1    Faktur Pembelian aset 
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4. Data Supplier 

Data vendor merupakan data lengkap mengenai vendor.  Data ini berisi 

tentang nama vendor, alamat, serta nomor telepon.  Data ini dibutuhkan untuk 

pengolahan data master vendor serta menangani pemeliharaan aset medis 

sebagai pihak eksternal.  Contoh data supplier: 

Nama Supplier  : Sumber Bahagia 

Alamat  : Jl. Darmo no.25, Surabaya 

Telepon  : (031) 5684386 

5. Data Aset yang Diminta 

Data Asetyang diminta merupakan data yang berisi daftar permintaan aset 

baru yang digunakan untuk rencana pengadaan. Data ini berisikan nama aset 

medis, jumlah unit, alasan permintaan,  dan nama pengusul. Contoh formulir 

permintaan aset medis : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2    Formulir Permintaan Aset 
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6. Data Ruang 

Data ruang merupakan data yang berisi nama dan letak dimana ruangan 

berada.  Data ini dibutuhkan sebagai pengolahan data master ruang. Data 

master tersebut digunakan sebagai inputan pencatatan inventarisasi untuk 

mengetahui letak dimana aset medis diletakkan.  Berikut ini adalah contoh data 

ruang: 

Nama Ruang  : ICU 

Lantai   : 1 (satu) 

Penanggung Jawab : Lukman 

7. Data Atem 

Data Atem adalah data yang berisi tentang nama pegawai, jenis kelamin, 

nomor telepon, alamat, serta jabatan.  Data Atem ini dibutuhkan untuk 

pengelolaan data master atem.  Berikut ini adalah contoh data pegawai: 

Nama Pegawai : Situ Nurmala 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

No. Telepon  : 082234077789 

Alamat   : Jl. Magersari 9 Buduran, Sidoarjo 

Jabatan   : Teknisi 

8. BA Penghapusan Aset 

BA Penghapusan Aset yang dihasilkan diperoleh dari rencana penggantian 

yang telah di buat oleh bagian keuangan untuk diberikan ke direktur untuk 

disetujui proses penghapusannya. Berikut ini adalah contoh garan berita acara 

penghapusan aset. 
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Gambar 4.3   Formulir Berita Acara Penghapusan Aset 

 

9. Data Penetapan Aset 

Data penetapan aset merupakan dokumen yang berisi bukti dalam 

menetapkan suatu aset. Data ini terdiri dari nama aset medis, tanggal perolehan, 

harga perolehan, taksiran umur, penanggungjawab, ruang, kondisi, jenis aset, 

dan jangka waktu pemeliharaan. Contoh formulir penetapan inventarisasi aset:   
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Gambar 4.4   Formulir Permintaan Aset 

10.    Rencana Pemeliharaan Eksternal 

Rencana pemeliharaan eksternal merupakan formulir pemeliharaan yang 

dilakukan oleh pihak eksternal / teknisi  freelance. Data ini digunakan sebagai 

bukti verifikasi bahwa usulan telah diterima. Contoh rencana pemeliharaan 

eksternal yaitu : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5   Formulir Permintaan Aset 
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11.    Rencana penjadwalan pemeliharaan  

Rencana penjadwalan pemeliharaan merupakan formulir yang mendata 

pemeliharaan apa saja yang akan dilakukan. Data ini digunakan sebagai dasar 

dilaksanakan pemeliharaan terjadwal. Contoh rencana penjadwalan 

pemeliharaan yaitu : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6   Formulir rencana pemeliharaan 

12. Verifikasi hasil pemeliharaan  

Data ini merupakan data hasil pemeliharaan yang telah dilakukan yang 

berisi nama aset, biaya pemeliharaan, keterangan dari hasil verifikasi 

perbaikannya baik atau rusak serta siapa yang tertandatangan dan yang 

menerima. Data hasil pemeliharaan ini digunakan untuk menginputkan hasil 

pemeliharaan pada sistem. Contoh hasil pemeliharaan yaitu: 
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Gambar 4.7   Formulir Usulan Pemeliharaan Terjadwal 

Setelah di dapatkan inputan yang dibutuhkan, maka diperlukan proses 

untuk mengolah data yang dimiliki yaitu : 

B. PROSES 

1. Inventarisasi 

Proses ini bertujuan untuk mendata semua peralatan medis serta lokasi 

peralatan yang dimiliki. Untuk proses inventarisasi diperlukan pencatatan 

tahun perolehan, nama aset medis, jenis aset medis, masa manfaat, 

penanggungjawab ruang, nama supplier, lokasi/ruang, dan biaya penyusutan. 

Tahapan yang dilakukan untuk inventarisasi adalah : 

a. Mengklasifikasikan jenis dan Pemberian umur Masa Manfaat 

Alat medis terbagi menjadi alat kedokteran dan kesehatan yang 

memiliki umur masa manfaat yaitu 5 tahun dan unit alat laboratorium 8 

tahun menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 

Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik 
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Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Sedangkan 

lokasi didapat dari data ruang yang terdapat di rumah sakit.,  

b. Pengkodean 

Pengkodean digunakan untuk memudahkan dalam memantau jumlah 

aset medis, lokasi keberadaan aset medis serta kondisi dari aset medis. 

Untuk melakukan pengkodean berdasarkan keterangan peralatan , jenis 

aset medis, dari Alat kedokteran (AD), kesehatan (AK), dan alat 

laboratorium (AL), nomor urutan aset, kode rumah sakit disertai kode 

lokasi sertaa jumlah aset.  

c. Perhitungan Penyusutan 

Pada proses ini digunakan untuk mengetahui nilai buku dari setiap 

peralatan medis. Untuk melakukan perhitungan biaya penyusutan setiap 

bulannya, diperlukan informasi mengenai harga perolehan, nilai 

residu/nilai sisa, dan umur masa manfaat dari setiap aset medis. 

 

Umur masa manfaat yang dimiliki  (bulan) – jumlah bulan pemakaian 

 

Jadi, jika suatu aset umur ekonomisnya ditetapkan 8 tahun = 96 

bulan, sedangkan tahun perolehan diasumsikan Februari tahun  2015 – 

tahun sekarang yang diasumsikan Juni 2019 maka sisa masa manfaat 

adalah hasil dari pengurangan yaitu 96 bulan – 48 bulan = 48 bulan. 

Artinya umur ekonomisnya >0. 

 

 

….. (4) 
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4. Pemeliharaan Aset 

Dalam proses pemeliharaan aset digunakan untuk perawatan pada setiap 

peralatan medis. Untuk melakukan pemeliharaan dibutuhkan data dari proses 

inventarisasi untuk mengetahui jenis aset dan lokasi keberadaan aset. Tahapan 

proses yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pemeliharaan Terjadwal dan Tidak Terjadwal 

Jadwal pemeliharaan yang telah ditentukan yaitu 2 minggu sekali 

dalam 1 bulan sedang tidak terjadwal dilakukan ketika terjadi kerusakan 

diluar kunjungan perawatan setelah itu dilakukan pemeliharaan dengan 

memasukkan kode inventaris. Proses ini dilakukan saat akan melakukan 

pemeliharaan baik dari aset yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal 

dengan pemberian informasi jenis pemeliharaan yang dilakukan, pihak 

yang melakukan pemeliharaan. 

b. Hasil Pemeliharaan 

Hasil Pemeliharaan dilakukan setelah dilakukan proses 

pemeliharaan selesai, kemudian bagian atem menginputkan informasi 

biaya pemeliharaan atas aset 

5. Menentukan Sisa Masa Manfaat 

Informasi sisa masa manfaat bertujuan untuk mengetahui aset mana 

sajakah yang akan mendekati umur masa manfaatnya dan aset mana sajakah 

yang sudah melewati masa manfaatnya. Untuk mengetahui informasi sisa masa 

manfaat yaitu dengan current sistem yang berkaitan dengan sisa manfaat. 
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6. Penghapusan 

Proses ini bertujuan untuk menghapus peralatan medis yang tidak 

digunakan oleh pihak rumah sakit bunda Sidoarjo. Untuk melakukan 

penghapusan membutuhkan berita acara yang berisikan daftar aset yang akan 

dihapus dan telah di verifikasi oleh direktur. Dimana berita acara tersebut 

diperoleh dari informasi mengenai sisa masa manfaat, kondisi, dan riwayat 

pemeliharaan dengan ketentuan jika umur masa manfaatnya <12 bulan, kondisi 

yang rusak maka dilakukan pengecekan pada riwayat pemeliharaan, jika biaya 

pemeliharaan lebih tinggi dari nilai buku maka aset akan dihapuskan. 

Dari proses ppenginputan data dan dilanjutkan pengolahan data, maka 

dihasilkan beberapa outputan pada sistem yaitu : 

C. OUTPUT 

1. Daftar Inventaris 

Daftar inventaris merupakan informasi inventaris secara keseluruhan yang 

dimiliki berdasarkan hasil proses pencatatan inventarisasi. Daftar inventaris ini 

digunakan untuk mengetahui informasi seluruh aset atau inventaris yang 

dimiliki. 

Gambar 4.8   Daftar Inventarisasi Aset Medis 
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2. Label Aset 

Label yang dihasilkan berisi kode aset dimana kode menerangkan tentang 

jenis aset tersebut seperti AK01 yang artinya adalah kode untuk aset incubator, 

lalu dilanjutkan dengan kode untuk ruangan, kemudian untuk jenis atau 

kelompok aset (Alat kesehatan, Alat kedokteran dan Alat Laboratorium), 

nomor urut, bulan dan tahun aset diadakan. Label tersebut digunakan untuk 

mempermudah petugas atau pegawai dalam memantau jumlah aset medis, 

lokasi keberadaan aset medis serta kondisi dari aset medis yang ada. Berikut 

ini adalah contoh gambaran label pada aset medis. 

 

 

 

Gambar 4.9    Label Aset 

3. Laporan inventaris per nama aset 

 Laporan inventaris per Nama aset memberikan data atau informasi tentang 

sisa masa manfaat, jumlah per Aset, dan kondisi aset berdasarkan nama aset 

medis hasil proses pencatatan inventarisasi. Berikut ini adalah contoh   laporan 

inventaris aset medis resitator bayi SIL LKP 

Gambar 4.10   Laporan Inventarisasi Per Nama Aset 
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4. Laporan inventaris aset perlokasi  

Laporan inventaris aset perlokasi memaparkan informasi mengenai sisa 

masa manfaat, jumlah per Aset, dan kondisi berdasarkan ruang-ruang hasil 

proses pencatatan inventarisasi. Laporan ini digunakan untuk mengetahui aset 

medis apa saja yang berada di ruangan. Berikut ini adalah contoh laporan 

inventaris aset medis pada ruang OK. 

 

Gambar 4.11   Laporan Inventarisasi Per Lokasi 

  5.   Laporan Sisa Masa Manfaat  

Laporan sisa masa manfaat aset medis merupakan informasi tentang umur 

manfaat yang dimiliki oleh aset medis. Dari informasi dapat diketahui tentang 

aset mana yang akan mendekati umur manfaat dan aset manakah yang sudah 

melebihi umur manfaatnya. Informasi aset yang mendekati umur manfaat yaitu 

dengan melihat sisa masa manfaat aset medis yang kurang dari 1 tahun atau 12 

bulan. Sedangkan untuk mengetahui aset yang sudah melebihi atau lewat masa 

manfaatnya dengan sisa masa manfaat <0.  Pada laporan tersebut kode 

inventaris, jenis aset medis, nama aset medis, ruang, tanggal perolehan, dan 

umur ekonomis yang dimiliki oleh aset akan ditampilkan. Contoh laporan sisa 

masa manfaat : 
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Gambar 4.12   Laporan Sisa Masa Manfaat Aset 

11. Laporan Penyusutan  

Laporan penyusutan ini akan digunakan untuk mengetahui nilai buku pada 

setiap aset medis dimana nilai buku tersebut digunakan untuk dasar dari 

perencanaan penggantian. Berikut adalah contoh laporan penyusutan: 

Gambar 4.13   Laporan Penyusutan 

12.  Jadwal Pemeliharaan 

Laporan jadwal pemeliharaan merupakan rencana untuk pemeliharaan 

aset yang sebelumnya telah diidentifikasi aset medis yang wajib dilakukan 

perawatan. Jadwal pemeliharaan aset medis dihasilkan berdasarkan informasi 

yang disimpan oleh sistem. Informasi jadwal ditampilkan dengan memasukkan 

tahun pemeliharaan sehingga informasi jadwal pemeliharaan tampil mulai awal 

tahun sampai akhir tahun. 
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Gambar 4.14   Laporan Pemeliharaan 

13. Laporan Riwayat Pemeliharaan 

Laporan riwayat pemeiharaan digunakan untuk mengetahui frekuensi 

pemeliharaan dan total biaya pemeliharaan. Hal ini dapat menjadi 

pertimbangan bahwa aset masih layak diperbaiki atau tidak. Untuk 

menampilkan laporan riwayat pemeliharaan dengan memasukkan nama aset 

medis. Cara ini dibutuhkan sebagai pemicu pada informasi riwayat 

pemeliharaan selama masa pemakaian. 

Gambar 4.15   Laporan Riwayat Pemeliharaan 

14.   Laporan Rencana Penghapusan 

Rencana penghapusan ini diperoleh dari laporan inventaris, sisa masa 

manfaat yang merupakan aset medis mendekati umur manfaat dan yang 

melebihi / sudah lewat umur manfaat, riwayat pemeliharaan selama masa 

manfaatnya. 



114 

 

 

 

Gambar 4.16   Laporan Rencana Penghapusan 

15. Laporan Penghapusan Aset 

 Laporan penghapusan aset merupakan informasi mengenai waktu  

dilakukannya penghapusan dari ruang ke gudang. Pada informasi tersebut 

menampilkan tanggal penghapusan, kode inventaris, nama aset, dan jenis aset 

medis. Berikut ini adalah contoh gambaran laporan penghapusan : 

Gambar 4.17   Laporan Penghapusan Aset 

Dari data yang didapatkan dari beberapa tahapan model input process dan 

output, maka dapat di gambarkan desain alirnya sebagai berikut: 
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 Gambar 4.18 Desain Sistem Model IPO (Input-Process-Output) 

Setelah dilakukan pengembangan sistem yang menggambarkan tentang 

input apa saja yang dibutuhkan, proses yang dilakukan, serta output yang 

dihasilkan oleh sistem. Berikut ini gambaran pengembangan yang dilakukan 
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dengan melalui beberapa tahapan, yaitu : Context Diagram, Data Flow Diagram 

(DFD), Conceptual Data Model (CDM), Physical Data Model (PDM), desain 

Interface, dan Desain Uji Coba sistem. Berikut adalah gambaran pengembangan 

yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu : 

A. Context Diagram 

Lap riwayat pemeliharaan

Akm Penyusutan

Lap rencana penghapusan

Lap sisa masa manfaat

Otorisasi perbaikan eksternal

hasil pemelihaaraan

permintaan pemeliharaan eksternal

Label aset

Lap inventarisasi

approval permintaan perbaikan

permintaan perbaikan

usulan perbaikan external

hasil pemeliharaan

Info jadwal pemeliharaan

dt usulan penjadwalan pemeliharaan

Penetapan inventaris

penanggungjawab

Data aset medis

Faktur pembelian

Bagian Umum Supplier

Bagian Atem

Direktur

1

Manajemen Aset Medis

+

 

Gambar 4.19   Context Diagram 

Pada gambar diatas menggambarkan desain sistem dari proses utama sebuah 

manajemen aset yang memiliki empat entity eksternal. Antara proses utama dan 

setiap external entity terdapat beberapa aliran data yang mengalir. Dimana 

external entity tersebut terdiri dari unit bagian umum, suplier, atem, dan direktur. 

 

B. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 Merupakan penjabaran lebih rinci dari 

Context Diagram yang ada pada gambar 4.19. Proses yang ada pada Context 
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Diagram didecompoese menjadi Data Flow Diagram (DFD) Level 0 yang 

memiliki enam proses. Proses tersebut antara lain pengelolaan data master, 

inventarisasi, menghitung akumulasi penyusutan, pemeliharaan, penghapusan, 

dan pembuatan laporan. 

 

Gambar 4.20   Data Flow Diagram 
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C. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Pemeliharaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21   DFD Level 1 Pemeliharaan 

Pada DFD level 1 dijelaskan secara lebih rinci mengenai pemeliharaan aset 

medis. Pada proses pemeliharaan terdapat dua sub proses yaitu proses 

pemeliharaan terjadwal dan tidak terjadwal serta hasil pemeliharaan aset medis. 

Untuk proses pemeliharaan terjadwal dibutuhkan inputan data usulan 

penjadwalan pemeliharaan dan kode inventarisasi kemudian disimpan ditabel 

jadwal pemeliharaan dan detail penjadwalan.Sedangkan untuk proses 

pemeliharaan tidak terjadwal dibutuhkan inputan usulan pemeliharaan tidak 

terjadwal yang telah diapproval oleh direktur. Pemeliharaan dapat dilaksanakan 

oleh pihak rumah sakit sendiri maupun dari tenaga luar yaitu supplier. Kemudian 

hasil pemeliharaan yang dilakukan baik bagian atem maupun teknisi dari 

supplier akan diinputkan dan disimpan pada tabel hasil pemeliharaan. 
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D. Conceptual Data Model (CMD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22   Conceptual Data Model 

Conceptual Data Model (CDM) merupakan suatu konsep struktur basis 

data yang dirancang untuk konsep dasar pembuatan database pada suatu 

aplikasi.  Berdasarkan hasil perancangan sistem yang terdapat pada Data Flow 

Diagram (DFD) Level 0, terdapat penyimpanan data yang dapat dijadikan dasar 

perancangan database. Tahapan awal yang dapat dilakukan adalah membuat 

perancangan database secara konseptual dalam bentuk Conceptual Data Model 

(CDM). CDM merupakan konsep kebutuhan data yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna sistem. CDM dibuat dalam bentuk beberapa tabel yang saling 

terhubung antara satu tabel dengan tabel lain sehingga dapat diimplementasikan 
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ke dalam database. Gambaran dari CDM yang dikembangkan pada Aplikasi 

Pengorganisasian Managemen Aset pada Rumah Sakit Bunda Sidoarjo dapat 

dilihat pada gambar 4.24. 

E. Physical Data Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23  Physical  Data Model 

Hasil dari perancangan database secara konseptual dalam bentuk 

Conceptual Data Model (CDM), dapat diubah atau digenerate menjadi 

perancangan database secara fisik dalam bentuk Physical Data Model (PDM). 

PDM merupakan model relasional yang dapat diimplementasikan sebagai 
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Kode_Penjadwalan

Tgl_Penjadwalan

varchar(10)

datetime

<pk>

Detil_Penjadwalan

Kode_Inventarisasi

Kode_Aset_Medis

Kode_Penjadwalan

Kode_Hasil_Pemeliharaan

Jadwal_Pemeliharaan

Keterangan

...

varchar(50)

varchar(10)

varchar(10)

varchar(10)

datetime

varchar(200)

<pk,fk1>

<pk>

<pk,fk2>

<fk3>
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unik serta merupakan bentuk fisik pada perancangan database sehingga 

langsung diimplementasikan sebagai database yang digunakan oleh 

sistem.Gambaran dari Physical Data Model (PDM) tersebut, dapat dilihat pada 

gambar 4.25 

4.1.2. Desain Basis Data 

Struktur tabel yang digunakan dalam aplikasi manajemen aset pada Rumah 

Sakit Putri Surabaya adalah sebagai berikut: 

13. Nama Tabel : Aset Medis 

Primary Key : Kode_AsetMedis 

Foreign Key : Kode_inventaris 

Fungsi  : Menyimpan data aset medis yang terdapat pada 

rumah  sakit 

Tabel 4.1   Tabel Aset Medis 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_AsetMedis Varchar 10 Primary Key 

2. Kode_Inventaris Varchar 50 Foreign Key 

3. Nama_AsetMedis Varchar 100 Not Null 

4. Jumlah_Aset Int - Not Null 

5. Jenis_Aset_Medis Varchar 50 Not Null 

 

14. Nama Tabel : Inventarisasi 

Primary Key : Kode_Inventarisasi 

Foreign Key : Kode_PemeliharaanTT, Kode_Vendor, 

Kode_Pemeliharaan 

Fungsi  : Menyimpan data inventarisasi yang dimiliki oleh 

Rumah Sakit 
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Tabel 4.2  Tabel Inventarisasi 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_Inventarisasi Varchar 10 Primary Key 

2. Kode_PemeliharaanTT Varchar 10 Foreign Key 

3. Kode_Vendor Varchar 10 Foreign Key 

4. Kode_Pemeliharaan Varchar 10 Foreign Key 

5. Kode_Ruang Varchar 10 Not Null 

6. Tgl_inventarisasi Datetime - Not Null 

7. Kode_Aset_Medis Varchar 10 Not Null 

8. Status Varchar 50 Not Null 

9. Kondisi Varchar 50 Not Null 

10. Harga_Perolehan Int - Not Null 

11. Nilai_residu Int - Not Null 

12. Penyusutan Int - Not Null 

13. T_penerimaan_aset_id Int - Not null 

 

15. Nama Tabel : Pegawai 

Primary Key : Kode_Pegawai 

Foreign Key : Kode_Jabatan, Kode Ruang 

Fungsi  : Menyimpan data pegawai 

Tabel 4.3   Tabel Pegawai 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_Pegawai Varchar 10 Primary Key 

2. Kode_Jabatan Varchar 10 Foreign Key 

3. Kode_Ruang Varchar 10 Foreign Key 

4. Nama_Pegawai Varchar 50 Not Null 

5. Jenis_Kelamin Varchar 50 Not null 
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Tabel 4.3   Tabel Pegawai 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

6. Alamat Varchar 50 Not null 

7. No_Tlp Varchar 12 Not null 

 

 

16. Nama Tabel : Ruang 

Primary Key : Kode_Ruang 

Foreign Key : Kode_Pegawai 

Fungsi  : Menyimpan data ruang 

Tabel 4.5   Tabel Ruang 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_Ruang Varchar 10 Primary Key 

2. Nama_Ruang Varchar 50 Not Null 

3. Lantai Int - Not Null 

4. Kode_Pegawai Varchar 10 Not Null 

 

17. Nama Tabel : Supplier 

Primary Key : Kode_supplier 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data supplier 

Tabel 4.6   Tabel Supplier 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_supplier Varchar 10 Primary Key 

2. Nama supplier Varchar 50 Foreign Key 

3. Alamat supplier Varchar 100 Not Null 

4. Nomor Telepon Int - Not Null 
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18. Nama Tabel : Jabatan 

Primary Key : Kode_Jabatan 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data jabatan 

Tabel 4.7   Tabel Jabatan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_Jabatan Varchar 10 Primary Key 

2. Nama jabatan Varchar 10 Foreign Key 

 

19. Nama Tabel : Penjadwalan Pemeliharaan 

Primary Key : Kode_Penjadwalan 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data penjadwalan pemeliharaan 

Tabel 4.8   Tabel Pemeliharaan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_Penjadwalan Varchar 10 Primary Key 

2.  Tgl_Penjadwalan Varchar 50 Foreign Key 

 

20. Nama Tabel : Detail Penjadwalan 

Primary Key : - 

Foreign Key : Kode_Penjadwalan, Kode_Inventarisasi 

Fungsi  : Menyimpan data detail penjadwalan 
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Tabel 4.9   Tabel Detail penjadwalan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_Penjadwalan Varchar 10 Foreign Key 

 2. Kode_Inventarisasi Varchar 50 Foreign Key 

3. Jadwal_Pemeliharaan Date - Not Null 

4. Keterangan Varchar 200 Not Null 

 

21. Nama Tabel : Penghapusan 

Primary Key : Kode_Penghapusan 

Foreign Key : Kode Aset Medis 

Fungsi  : Menyimpan data penghapusan 

Tabel 4.10   Tabel Penghapusan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_Penghapusan Varchar 10 Primary Key 

2. Tgl_Penghapusan Datetime - Foreign Key 

3. Kode Aset Medis Varchar 10 Not Null 

4. Nama Aset Medis Varchar 50 Not Null 

 

 

 

22. Nama Tabel : Akum_Penyusutan 

Primary Key : Kode_Akum_Penyusutan 

Foreign Key : kode inventarisasi 

Fungsi  : Menyimpan data akumulasi penyusutan 

 

 

 



126 

 

 

 

Tabel 4.11   Tabel Akum_Penyusutan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_Akum_Penyusutan Varchar 10 Primary Key 

2. Tgl_Akum_Penyusutan Datetim

e 

- Not Null 

3. Kode_Inventarisasi Varchar 50 Foreign Key 

4. Penyusutan Int - Not Null 

 

23. Nama Tabel : Hasil_Pemeliharaan 

Primary Key : Kode_Hasil_Pemeliharaan 

Foreign Key : Kode_Pemeliharaan 

Fungsi  : Menyimpan data hasil pemeliharaan 

Tabel 4.12   Tabel Hasil Pemeliharaan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_Hasil_Pemeliharaan Varchar 10 Primary 

Key 

2. Kode_Pemeliharaan Varchar 10 Foreign 

Key 

3. Tgl_Selesai_Pemeliharaan Datetime - Not Null 

4. Biaya Pemeliharaan Int - Not Null 

 

24. Nama Tabel : Pemeliharaan Tidak Terjadwal 

Primary Key : Kode_Pemeliharaan Tidak Terjadwal 

Foreign Key : Kode inventarisasi, Kode_Vendor 

Fungsi  : Menyimpan data pemeliharaan tidak terjadwal 
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Tabel 4.13   Tabel Pemeliharaan Tidak Terjadwal 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Kode_PemeliharaanTT Varchar 10 Primary Key 

2. Kode_Inventarisasi Varchar 50 Foreign Key 

3. Tgl_PemeliharaanTT Datetime - Not Null 

4. Jenis_PemeliharaanTT Varchar 50 Not Null 

5. KeteranganTT Varchar 100 Not Null 

6. Pelaksana_PemeliharaTT Varchar 50 Not Null 

7. Kode_Vendor Varchar 10 Not Null 

 

4.1.3. Desain Interface 

Implementasi merupakan tahap penerapan dari hasil analisis dan 

perancangan. Setelah mengetahui spesifikasi yang diperlukan, maka 

implementasi sistem harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan 

pada perancangan system yang telah dibangun. Detail cara menggunakan 

aplikasi akan dibahas pada sub bab ini. 

Sebelum membuka halaman utama aplikasi, user diwajibkan untuk 

melakukan login ke dalam aplikasi melalui form login. Hal ini bertujuan 

sebagai autentifikasi user serta membagi hak akses terhadap aplikasi sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab user. Pada saat login, user memasukkan 

user dan password yang dimiliki. 
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Gambar 4.26   Menu Login 

Jika user berhasil login, maka akan muncul halaman Home. Pada 

halaman Home terdapat empat menu utama, antara lain menu master, 

menu pencatatan transaksi, menu form, dan menu laporan. Tampilan 

Home dapat dilihat pada gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27   Menu Utama 

A. Menu Master 

Menu file merupakan kumpulan menu yang bertujuan untuk 

melakukan maintenance data-data master yang dibutuhkan untuk menghitung 
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menginputkan data. Pada menu master terdapat sub master jabatan, master 

pegawai, master ruang, master vendor, master aset dan jenis aset. 

1.  Master Jabatan 

Form master jabatan merupakan menu yang ada pada aplikasi yang 

berfungsi untuk melakukan maintenance yakni menyimpan, mengubah, dan 

menghapus data jabatan.  Form ini hanya dapat diakses oleh bagian umum. Pada 

form ini terdapat field nama jabatan. Jika data telah diisi maka user dapat 

menyimpan data yang telah dimasukkan dengan menekan tombol “SIMPAN” 

untuk menyimpan data tersebut ke dalam database dan akan ditampilkan pada 

tabel daftar jabatan. Untuk mengubah data jabatan, user harus memilih data yang 

akan diubah pada tabel, kemudian klik data tersebut. Jika data tersebut telah 

masuk ke dalam field, ubah data yang diinginkan kemudian tekan tombol 

“SIMPAN”.  Untuk menghapus data tekan tombol “BERSIHKAN”.Tombol 

“KEMBALI” berfungsi untuk kembali ke menu utama. 

Gambar 4.28 Master Jabatan 

2. Master Pegawai  

Form master pegawai merupakan menu yang ada pada aplikasi yang 

berfungsi untuk melakukan maintenance yakni menyimpan, mengubah, dan 

menghapus data pegawai.  Form ini hanya dapat diakses oleh bagian umum. 
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Pada form ini terdapat field nama pegawai, jenis kelaamin, jabatan, nomor 

telepon dan juga alamat. Jika data telah diisi maka user dapat menyimpan 

data yang telah dimasukkan dengan menekan tombol “SIMPAN” untuk 

menyimpan data tersebut ke dalam database dan akan ditampilkan pada tabel 

daftar pegawai.  Untuk mengubah data pegawai, user harus memilih data 

yang akan diubah pada tabel, kemudian klik data tersebut.  Jika data tersebut 

telah masuk ke dalam field, ubah data yang diinginkan kemudian tekan 

tombol “SIMPAN”. Untuk menghapus data tekan tombol “BERSIHKAN”. 

Tombol “KEMBALI” berfungsi untuk kembali ke menu utama. 

Gambar 4.29 Master Pegawai 

3.  Maser Ruang 

 Form master ruang merupakan menu yang ada pada aplikasi yang 

berfungsi untuk melakukan maintenance yakni menyimpan, mengubah, dan 

menghapus data ruang.  Form ini hanya dapat diakses oleh bagian umum. 

 Pada form ini terdapat field kode ruang, nama ruang, lantai dan 

penanggungjawab ruangan tersebut. Jika data telah diisi maka user dapat 

menyimpan data yang telah dimasukkan dengan menekan tombol 



131 

 

 

 

“SIMPAN” untuk menyimpan data tersebut ke dalam database dan akan 

ditampilkan pada tabel daftar ruang.  Untuk mengubah data ruang, user 

harus memilih data yang akan diubah pada tabel, kemudian klik data 

tersebut.  Jika data tersebut telah masuk ke dalam field, ubah data yang 

diinginkan kemudian tekan tombol “SIMPAN”.  Untuk menghapus data 

tekan tombol “BERSIHKAN”. Tombol “KEMBALI” berfungsi untuk 

kembali ke menu utama. 

Gambar 4.30  Master Pegawai 

4. Master Vendor / Supplir 

Form master vendor merupakan menu yang ada pada aplikasi yang 

berfungsi untuk melakukan maintenance yakni menyimpan, mengubah, dan 

menghapus data ruang.  Form ini hanya dapat diakses oleh bagian umum. 

Pada form ini terdapat field kode vendor, nama vendor, alamat dan 

nomor telepon. Jika data telah diisi maka user dapat menyimpan data yang 

telah dimasukkan dengan menekan tombol “SIMPAN” untuk menyimpan 

data tersebut ke dalam database dan akan ditampilkan pada tabel daftar 

vendor.  Untuk mengubah data vendor, user harus memilih data yang akan 

diubah pada tabel, kemudian klik data tersebut.  Jika data tersebut telah 

masuk ke dalam field, ubah data yang diinginkan kemudian tekan tombol 
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“SIMPAN”.  Untuk menghapus data tekan tombol “BERSIHKAN”. 

Tombol “KEMBALI” berfungsi untuk kembali ke menu utama. 

Gambar 4.31 Master Vendor / Supplier 

5. Master Jenis Aset 

Form master jenis merupakan menu yang ada pada aplikasi yang 

berfungsi untuk melakukan maintenance yakni menyimpan, mengubah, dan 

menghapus data jenis aset.  Form ini hanya dapat diakses oleh bagian 

umum. 

Pada form ini terdapat field kode jenis aset, nama jenis aset, dan masa 

manfaat aset. Jika data telah diisi maka user dapat menyimpan data yang 

telah dimasukkan dengan menekan tombol “SIMPAN” untuk menyimpan 

data tersebut ke dalam database dan akan ditampilkan pada tabel daftar jenis 

aset.  Untuk mengubah data jenis aset, user harus memilih data yang akan 

diubah pada tabel, kemudian klik data tersebut.  Jika data tersebut telah 

masuk ke dalam field, ubah data yang diinginkan kemudian tekan tombol 

“SIMPAN”.  Untuk menghapus data tekan tombol “BERSIHKAN”. 

Tombol “KEMBALI” berfungsi untuk kembali ke menu utama. 
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Gambar 4.32 Master Jenis Aset 

6. Master Aset 

Form master aset merupakan menu yang ada pada aplikasi yang 

berfungsi untuk melakukan maintenance yakni menyimpan, mengubah, 

dan menghapus data aset.  Form ini hanya dapat diakses oleh bagian 

umum. 

Pada form ini terdapat field kode jenis aset, nama jenis, kode aset, nama 

aset, dan jumlah aset. Jika data telah diisi maka user dapat menyimpan 

data yang telah dimasukkan dengan menekan tombol “SIMPAN” untuk 

menyimpan data tersebut ke dalam database dan akan ditampilkan pada 

tabel daftar aset.  Untuk mengubah data aset, user harus memilih data yang 

akan diubah pada tabel, kemudian klik data tersebut.  Jika data tersebut 

telah masuk ke dalam field, ubah data yang diinginkan kemudian tekan 

tombol “SIMPAN”.  Untuk menghapus data tekan tombol 

“BERSIHKAN”. Tombol “KEMBALI” berfungsi untuk kembali ke menu 

utama. 
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Gambar 4.33   Master Aset 

B. Menu Transaksi 

Menu transaksi merupakan kumpulan menu yang bertujuan untuk 

melakukan transaksi kegiatan managemen aset. Pada menu transaksi 

terdapat sub transaksi penerimaan aset, transaksi inventarisasi, transaksi 

penyusutan aset, transaksi penjadwalan pemelihaaraan, transaksi 

penjadwalan pemeliharaan, pemeliharaaan tidak terjadwal dan transaksi 

penghapusan aset. 

1. Transaksi Penerimaan Aset. 

Form traansaksi penerimaan merupakan menu yang ada pada aplikasi 

yang berfungsi untuk melakukan pencatatan transasksi penerimaan aset 

hasil pengadaan. Pada form penerimaan ini user harus memilih kode aset 

agar data berupa nama aset, jenis aset, kode supplier / vendor dapat muncul 

dikolom inputan, lalu memilih tanggaal penerimaan jumlah aaset yang 

diterima dan harga perolehan. Jika data sudah  terisi semua maka pilih 

tombol SIMPAN untuk menyimpan data tersebut ke dalam database. Jika 

penyimpanan berhasil, maka data yang telah disimpan akan ditampilkan 

pada tabel daftar penerimaan aset. Untuk menghapus data tekan tombol 
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“BERSIHKAN”. Tombol “KEMBALI” berfungsi untuk kembali ke menu 

utama. 

Gambar 4.34 Transaksi Penerimaan Aset 

2. Transaksi Inventarisasi Aset 

Form transaksi inventarisasi  merupakan menu yang ada pada aplikasi 

yang berfungsi untuk melakukan pencatatan transasksi inventarisasi aset. 

Pada form inventarisasi ini user harus memilih data inventarisasi aset yaitu 

kode aset agar kolom naama aset, jenis aset kode ruang dan namaa ruang 

dapat terisi, lalu klik tombol “Generate” untuk membuat kode 

inventarisasi, tanggal inventarisasi, status aset dan kondisi aset, klik 

“CARI NILAI” untuk memunculkan harga perolehan, user menginputkan 

nilai residu dan klik tombol “HITUNG” untuk mendapatkan nilai 

penyusutan (tahun) dan penyusutan (bulan). Jika data sudah  terisi semua 

maka pilih tombol “SIMPAN” untuk menyimpan data tersebut ke dalam 

database. Jika penyimpanan berhasil, maka data yang telah disimpan akan 

ditampilkan pada tabel daftar inventarisasi aset. Untuk menghapus data 

tekan tombol “BERSIHKAN”. Tombol “KEMBALI” berfungsi untuk 

kembali ke menu utama. 
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Gambar 4.35   Transaksi Inventarisasi Aset 

3. Transaksi Penyusutan Aset 

Form transaksi penyusutan merupakan menu yang ada pada aplikasi 

yang berfungsi untuk melakukan pencatatan transasksi penyusutan aset. 

Pada form penyusutan user harus memilih kode inventarisasi, nama aset, 

jenis aset, tanggal akumulasi. Lalu user menekan tombol “HITUNG” 

untuk mendapatkan nilai Akumulasi penyusutaan baru. 

Jika data sudah  terisi semua maka pilih tombol “SIMPAN” untuk 

menyimpan data tersebut ke dalam database. Jika penyimpanan berhasil, 

maka data yang telah disimpan akan ditampilkan pada tabel daftar 

inventarisasi aset. Untuk menghapus data tekan tombol “BERSIHKAN”. 

Tombol “KEMBALI” berfungsi untuk kembali ke menu utama. 
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Gambar 4.36   Transaksi Penyusutan Aset 

4. Transaksi Penjadwalan Pemeliharaan 

Form penjadwalan pemeliharaan merupakan menu yang berfungsi 

untuk mendaftarkan jadwal pemeliharaan pada aset medis. Form ini hanya 

dapat diakses oleh kepala bagian atem. 

Pada form penjadwalan pemeliharaan ini terdapat beberapa field yang 

harus diisi oleh user yakni menyimpan tanggal penjadwalan dan kode 

penjadwalan terlebih dahulu kemudian memilih kode inventaris padaa 

tombol “ADD” untuk mengisi nama aset, jenis aset, ruaang. Selanjutnya 

mengisi tanggal jadwal pemeliharaan untuk aset sertaa keterangan 

pemeliharaan yang dilaakukan. Jika semua data telah diisi dengan lengkap, 

maka user dapat menyimpan data yang telah dimasukkan dengan menekan 

tombol “SIMPAN” untuk menyimpan data tersebut ke dalam database.  

Jika data berhasil disimpan, maka data tersebut akan ditampilkan pada 

tabel penjadwalan pemeliharaan. Untuk mengubah data penjadwalan 

pemeliharaan, user harus memilih data yang akan diubah dan klik pada 

tabel tersebut, kemudian data akan masuk ke dalam field. Ubah data yang 

diinginkan kemudian tekan tombol “SIMPAN”. Untuk menghapus data 
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tekan tombol “BERSIHKAN”. Tombol “KEMBALI” berfungsi untuk 

kembali ke menu utama. 

 

Gambar 4.37   Transaksi Penjadwalan Pemeliharaan 

5. Transaksi Penjadwalan Pemeliharaan 

Form pemeliharaan tidak terjadwal merupakan menu yang berfungsi 

untuk melakukan pencatatan untuk aset medis yang akan dilakukan 

pemeliharaan diluar jadwal yang telah ditentukan.  Form ini hanya dapat 

diakses oleh kepala bagian atem. 

Pada form ini terdapat beberapa field yang harus diisi yakni kode 

inventaris untuk memunculkan data aset seperti nama, jenis, ruang, lalu 

mengisi tanggal pemeliharaan dan jenis pemeliharaan serta mengisi 

keterangan pemeliharaan yang dilakukan, pilih jenis pemeliharaan 

dilakukan oleh pihak rumah sakit atau eksternal lalu pilih vendor. Jika data 

telah diisi dengan lengkap, maka userdapat menekan tombol “SIMPAN” 

untuk menyimpan data yang telah dimasukkan ke dalam database.  Jika data 



139 

 

 

 

berhasil tersimpan, maka data akan ditampilkan pada tabel data 

pemeliharaan tidak terjadwal.  Untuk mengubah data pada form, user harus 

memilih data kemudian klik yang akan diubah pada tabel sampai data 

tersebut telah masuk ke dalam field kemudian tekan tombol “SIMPAN”.   

Gambar 4.38   Transaksi Pemeliharaan Tidak Terjadwal 

6. Transaksi Penghapusan Aset 

Form penghapusan merupakan menu pada aplikasi yang berfungsi 

untuk melakukan penghapusan aset medis yang sudah tidak digunakan lagi 

oleh rumah sakit. Form ini hanya dapat diakses oleh bagian umum. 

Pada form penghapusan terdapat beberapa field yang harus diisi oleh 

user yakni kode inventaris, nama aset, jenis aset, tanggal penghapusan dan 

keterangan. Jika data telah diisi dengan lengkap, maka user dapat 

menyimpan data yang telah dimasukkan dengan menekan tombol 

“SIMPAN” untuk menyimpan data tersebut ke dalam database.  Apabila 

data berhasil tersimpan, maka data akan ditampilkan pada tabel data 

penghapusan.  Jika user ingin mengubah data, user harus memilih data yang 

akan diubah pada tabel, kemudian klik data tersebut.  Kemudian, jika data 
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tersebut telah masuk ke dalam field, maka ubah data yang diinginkan 

kemudian tekan tombol “SIMPAN”.   

C. Menu Laporan 

Menu Laporan ini merupakan halaman yang hanya dapat diakses 

oleh bagian umum. Menu laporan ini berfungsi untuk melakukan fungsi 

cetak laporan yang ditujukan untuk direktur. Laporan yang dihasilkan 

diantaranya laporan inventaris aset medis, laporan inventaris aset per nama, 

laporan inventaris aset perlokasi, laporan sisa masa manfaat aset, laporan 

jadwal pemeliharaan, laporan riwayat pemeliharaan, laporan penghapusan, 

laporan penyusutan inventaris, rencana penghapusan. Berikut adalah contoh 

dari laporan yang dihasilkan : 

 

 

 

Gambar 4.39   Laporan Inventarisas 
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 Gambar 4.40    Laporan Inventarisasi Per Lokasi 

 

 

 

Gambar 4.41   Laporan Sisa Masa Manfaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.42   Laporan Rencana Penghapusan 
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Gambar 4.43   Laporan Penghapusan Aset 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.44   Laporan Penyusutan Aset 

 

 

 

 

 

Gambar 4.45   Laporan Penjadwaalan Pemeliharaan 
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Gambar 4.46 Laporan Penjadwaalan Pemeliharaan 

4.1.4. Desain Uji coba Perhitungan 

Pada uji coba perhitungan, akan dibuat suatu contoh kasus yang akan 

diselesaikan dengan menggunakan simulasi yang telah dibuat.  Berikut ini 

merupakan contoh kasus beserta perhitungannya dan pengujian menggunakan 

aplikasi. 

A. Uji Coba Perhitungan Penyusutan 

Tabel 4.13  Uji Coba Form Perhitungan Biaya Penyusutan 

Nama Tes Proses Output Yang 

Diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

Uji Coba Form 

Perhitungan 

Biaya 

Penyusutan 

Menghitung 

Biaya 

Penyusutan 

Biaya Penyusutan Sesuai Gambar 4.21 

Perhitungan Akumulasi Penyusutan 

Contoh Kasus : 

 Aset Medis Incubator diperoleh pada tanggal 2 Februari 2017 senilai Rp. 

3.500.000 dengan umur 5 tahun dan ditentukan nilai sisa Rp. 250.000  : 

Biaya penyusutan  = (harga perolehan – nilai residu)/ masa manfaat 

                             =  Rp. 3.500.000 – Rp. 250.000= Rp. 3.250.000/ 5 
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Gambar 4.47 Uji coba perhitungan Penyusutan 

B. Uji coba Form Perhitungan Akm. Penyusutan 

                             = Rp.  650.000/ tahun : 12 bulan = Rp. 54.167 

Tabel 4.14   Uji Coba Form Perhitungan Akm. Penyusutan 

Nama Tes Proses Output Yang 

Diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

Uji Coba Form 

Perhitungan 

Akumulasi 

Penyusutan 

Menghitung 

Akumulasi 

Penyusutan 

Akumulasi 

Penyusutan 

Sesuai Gambar 4.22  

Perhitungan Akumulasi Penyusutan 

Akum. Penyusutan = Akum. Penyusutan = ∑ 𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂 𝒑𝒆𝒏𝒚𝒖𝒔𝒖𝒕𝒂𝒏 

Contoh Kasus : 

Aset Medis Incubator diperoleh pada tanggal 2 Februari 2017 senilai Rp. 

3.500.000 dengan umur 5 tahun dan ditentukan nilai sisa Rp. 250.000  : 

Biaya penyusutan  = (harga perolehan – nilai residu)/ masa manfaat 

                             =  Rp. 3.500.000 – Rp. 250.000= Rp. 3.250.000/ 5 
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Gambar 4.48 Uji coba perhitungan Akm.Penyusutan 

                             = Rp.  650.000/ tahun : 12 bulan = Rp. 54.16 

 

Tabel 4.14   Uji Coba Form Perhitungan Akm.Penyusutan (Lanjutan) 

Perhitungan Akumulasi Penyusutan  

Maka, Diketahui biaya penyusutan Aset Medis Incubatorsenilai Rp. 54.167, 

diakumulasikan mulai bulan maret 2017 sampai desember 2017 dengan 

rumus: 

Akum. Penyusutan = ∑ 𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂 𝒑𝒆𝒏𝒚𝒖𝒔𝒖𝒕𝒂𝒏 

Periode Biaya Penyusutan Akumulasi Penyusutan 

Maret 2017 Rp. 54.167 Rp. 54.167 

April 2017 Rp. 54.167 Rp. 108.334 

Mei 2017 Rp. 54.167 Rp. 162.501 

Juni 2017 Rp. 54.167 Rp. 216.668 

Juli 2017 Rp. 54.167 Rp. 270.835 

Agustus 2017 Rp. 54.167 Rp. 325.002 

September 

2017 

Rp. 54.167 Rp. 379.169 

Oktober 2017 Rp. 54.167 Rp. 433.336 

November 

2017 

Rp. 54.167 Rp. 487.503 

Desember 

2017 

Rp. 54.167 Rp. 541.670 
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C. Uji coba Form Perhitungan Nilai Buku 

Tabel 4.15 Uji Coba Form Perhitungan Nilai Buku 

Nama Tes Proses Output Yang 

Diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

Uji Coba Form 

Perhitungan 

Akumulasi 

Penyusutan 

Menghitung 

Akumulasi 

Penyusutan 

Akumulasi 

Penyusutan 

Sesuai Gambar 4.23 

Perhitungan Nilai Penyusutan 

Nilai buku             = harga perolehan-akm.penyusutan 

Contoh Kasus : 

Aset Medis Incubator diperoleh pada tanggal 2 Februari 2017 senilai Rp. 

3.500.000 dengan umur 5 tahun dan ditentukan nilai sisa Rp. 250.000  : 

 

Biaya penyusutan  = (harga perolehan – nilai residu)/ masa manfaat 

=  Rp. 3.500.000 – Rp. 250.000= Rp. 3.250.000/ 5 (12,5%)  

                             = Rp.  650.000/ tahun : 12 bulan = Rp. 54.167 

 

Diketahui biaya penyusutan Aset Medis Incubator senilai Rp. 54.167, 

diakumulasikan mulai bulan maret 2017 sampai desember 2017 dengan 

rumus : 

 Akum. Penyusutan = ∑ 𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂 𝒑𝒆𝒏𝒚𝒖𝒔𝒖𝒕𝒂𝒏 

Maka, nilai buku pada periode bulan maret 2017 sampai desember 2017 

dapat diketahui dengan rumus : 

Nilai buku             =  harga perolehan-akm.penyusutan 

Periode Biaya 

Penyusutan 

Akumulasi 

Penyusutan 

Nilai Buku 

Maret 2017 Rp. 54.167 Rp. 54.167 Rp. 3.445.833 

April 2017 Rp. 54.167 Rp. 108.334 Rp. 3.391.666 

Mei 2017 Rp. 54.167 Rp. 162.501 Rp. 3.337.499 

Juni 2017 Rp. 54.167 Rp. 216.668 Rp. 3.283.332 

Juli 2017 Rp. 54.167 Rp. 270.835 Rp. 3.229.165 
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Tabel 4.15  Uji Coba Form Perhitungan Nilai Buku (Lanjutan) 

Nama Tes Proses Output Yang 

Diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

Periode Biaya 

Penyusutan 

Akumulasi 

Penyusutan 

Nilai Buku 

Agustus 2017 Rp. 54.167 Rp. 325.002 Rp. 3.174.998 

September 2017 Rp. 54.167 Rp. 379.169 Rp. 3.120.831 

Oktober 2017 Rp. 54.167 Rp. 433.336 Rp. 3.066.664 

November 2017 Rp. 54.167 Rp. 487.503 Rp. 3.012.497 

Desember 2017 Rp. 54.167 Rp. 541.670 Rp. 2.958.330 

Gambar 4.49 Uji coba perhitungan Nilai Buku 

4.2 PEMBAHASAN 

A. Pembahasan Permasalahan I. 

Dalam proses inventarisasi aset yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum 

Bunda Sidoarjo belum melakukan pencatatan mengenai  masa manfaat aset yang 

dimiliki. Sedangkan dari informasi tersebut  Rumah Sakit dapat menghitung 

penyusutan pada aset sesuai dengan jenis aset tersebut. Tidak adanya informasi 

mengenai masa manfaat pada aset mengakibatkan  bagian umum  tidak dapat 
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mengevaluasi mana saja aset yang harus diganti  sebab masa manfaatnya telah 

habis. Maka dibuat  pengorganisasian management aset yang memiliki informasi 

mengenai masa manfaaat serta nilai dari penyusutan aset. 

Gambar 4.50   Laporan Inventarisasi dengan info Masa manfaat dan 

Penyusutan 

B. Pembahasan Permasalahan II. 

Dalam pencatatan inventarisasi pada Rumah Sakit Bunda Sidoarjo tidak 

memiliki informasi mengenai kondisi dari aset yang dimiliki serta biaya 

perbaikan dari aset selama masa manfaatnya. Hal ini mengakibatkan 

pembengkakan anggaran untuk perawatan yang dilakukan pada aset yang 

seharusnya sudaah dihapuskan tetapi masi dipertahankan. 

Maka dibuat sistem yang mengintegrasikan informasi pada hasil 

pemeliharaan ke dalam sistem inventarisasi. Pada gambar 4.25 

memperlihatkan kondisi aset yang dimiliki oleh rumah sakit. 
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Gambar 4.51 Laporan Inventarisasi dengan info kondisi aset 

 

Pada sistem inventarisasi ini memiliki informasi mengenai riwayat 

pemeiharan yang memberikan informasi mengenai biaya yang dikeluarkan oleh 

rumah sakit per aset yang dimiliki selama masa manfaatnya. 

 

 

Gambar 4.52  Laporan Riwayat Pemeliharaan 

Dalam menentukan apakah aset layak untuk di pertahankan salah satunya 

dengan mengevaluasi, apakah nilai dari pemeliharaaan yang dilakukan selama 

masa manfaat aset lebih besaar dari nilai buku yang dimiliki aset selama masa 

manfaatnya berlangsung. Jika nilai pemeliharaan aset lebih besar maka aset 

tersebut seharusnya sudah masuk kedalam rencana penghapusan aset. Pada 

sistem inventaris yang dibuat, menampilkan nilai buku yang dimiliki oleh aset, 
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inforrmasi ini membantu rumah sakit dalam melakukan evaluasi untuk 

melakukan penghapusan aset. 

Gambar 4.53  Laporan Penyusutan dengan nilai buk
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BAB V PENUTUP 

      PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan terhadap Perancangan 

Sistem Pengorganisasian Manajemen Aset Dengan Metode Penyusutan Garis 

Lurus (Straight Line) Pada Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa rancangan sistem yang telah dibuat dengan 

menggunakan metode garis lurus daapat memberikan informasi mengenai 

penyusutan aset sertaa umur masa manfaat pada aset. Sehingga mampu 

menghasilkan laporan inventarisasi aset, laporan penyusutan, laporan sisa masa 

manfaat aset, laporan penjadwalan aset, laporaan riwaayat pemeliharaan, serta 

rencana penghapusan dan laporan penghapusan aset yang terhubung pada 

sistem inventarisasi yang dimiliki rumah sakit agar dapaat menciptaakan suatu 

pengorgaanisasian inventarisasi yang baik. 

5.2. Saran 

Perancangan sistem ini masih terdapat banyak kekurangan. Adapun 

beberapa saran yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi ini, 

diantaranya sebagai berikut:  

1. Tampilan simulasi yang dapat dibuat lebih user friendly dan mudah 

dipahami oleh user. 

2. Dapat mengembangkan perancangan sistem pengorganisasian manajemen 

aset tidak hanya aset medis saja namun bisa mencakup keseluruhan aset.
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3. Untuk pengembangan rancangan sistem yang lebih lanjut, dapat 

dikembangkan dengan penambahan proses evaluasi terhadap uji coba 

simulasi yang digunakan, sehingga dapat mengubah rencana masa pakai 

aset pada waktu berjalan. 

4. Peraancangan dapat diteruskan ke proses pembuatan aplikasi inventarisasi 

aset
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