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ABSTRAK
Suatu perusahaan sangat perlu untuk melakukan pengendalian internal atas
prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, karena terkait kelangsungan operasional
perusahaan. Setiap harinya, PDAM Kota Malang selalu melakukan pengawasan
penerimaan kas yang bersumber dari pendapatan tagihan rekening air, pemasangan
sambungan baru, penyambungan kembali, dan pendapatan pemeriksaan lab.
Keakuratan pencatatan meteran air berperan penting sebagai dasar untuk perhitungan
penagihan rekening air, yang mana dana dari pembayaran tagihan air oleh pelanggan
setiap bulannya merupakan sumber pendapatan utama yang berpengaruh besar
terhadap cash flow PDAM Kota Malang. Kendala dalam penagihan rekening air
umumnya hanya berkisar pada sulitnya penagihan tunggakan rekening air bagi
pelanggan yang sudah dicabut atau sudah menjadi ex-pelanggan dan sulitnya
penagihan karena pelanggan tersebut memiliki hubungan dengan perusahaan sehingga
jika dilakukan eksekusi akan timbul conflict of interst.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, PDAM Kota Malang
telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang sesuai kebutuhan di era
industri 4.0. Aplikasi berbasis web base yang terintegrasi dengan seluruh bagianbagian yang ada, serta didukung dengan operator call center yang dapat memberikan
semua informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan dukungan data secara real
time online.
Untuk sistem aplikasi kas dan penagihan sejauh ini belum menunjukkan adanya
permasalahan, berdasarkan pada pengamatan beberapa indikator diantaranya adalah
kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pemakai, dan dampak
perusahaan, maka dari itu dapat disimpulkan sistem informasi yang ada telah sesuai
dengan kebutuhan perusahaan, tetapi tetap perlu dilakukan maintenance dan
pemantauan secara berkala untuk pembaharuan, meningkatkan desain, dan
memperbaiki bilamana masih terdapat kesalahan.
Kata Kunci

: Kas dan Penagihan, Penerimaan Kas, Penagihan Rekening Air.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
PDAM Kota Malang merupakan perusahaan pelayanan publik milik daerah yang
bergerak di bidang distribusi air bersih bagi masyarakat. Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai
tujuan sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi oleh aparat eksekutif daerah
maupun legislatif daerah. Dengan semakin berkembangnya Kota Malang tentunya
memicu pertambahan jumlah penduduk yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan
air bersih, sehingga untuk memenuhi dan menjaga kelangsungan pelayanan air pada
konsumen selama 24 jam secara terus menerus, PDAM Kota Malang menambah
kapasitas produksi dengan mengelola Sumber Air Wendit yang berada di wilayah
Kabupaten Malang dan beberapa mata air di Kota Malang dengan menggunakan system
pompanisasi.
Dalam suatu perusahaan sangat perlu untuk membentuk prosedur penerimaan dan
pengeluaran kas. Prosedur penerimaan kas merupakan suatu prosedur yang tersusun
secara terpadu sebagai pelaksanaan aktivitas dalam penerimaan uang perusahaan yang
berasal dari berbagai pihak. Kas memegang peranan penting untuk kelangsungan
operasional perusahaan. Setiap harinya, PDAM Kota Malang selalu melakukan
pengawasan kas dan melakukan penyetoran rutin ke Bank. Sumber penerimaan kas
pada PDAM Kota Malang meliputi pendapatan tagihan rekening air, pendapatan
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pemasangan sambungan baru, pendapatan penyambungan kembali, dan pendapatan
pemeriksaan lab.
Yang harus diperhatikan dalam penerimaan kas PDAM Kota Malang adalah
keakuratan pencatatan meteran air sebagai dasar untuk penagihan, hal ini dikarenakan
dana yang berasal dari pembayaran tagihan air oleh pelanggan setiap bulannya
merupakan pendapatan yang memiliki pengaruh besar terhadap cash flow perusahaan
dan dibuktikan dengan adanya penerimaan kas dari tagihan rekening air yang terjadi
hampir setiap hari. Semakin banyaknya penerimaan kas dari tagihan rekening air maka
semakin besar kesempatan untuk melakukan tindakan penyimpangan terhadap kas.
Oleh karena itu dibutuhkan sistem penerimaan kas yang baik untuk menghindari
adanya kesalahan misalnya pencurian kas, penyelewengan kas oleh kasir, kesalahan
dalam pencatatan jumlah angka.
PDAM Kota Malang memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM). Sistem
informasi manajemen sangat penting karena pada zaman ini telah menggunakan
industri 4.0, dengan adanya teknologi tersebut akan menuntut karyawan agar
menguasai hal-hal baru dan agar meningkatkan kinerja tiap karyawan. Aplikasi
didukung oleh software berbasis web base yang bersifat open source seperti PHP, Java
Script, Android, serta aplikasi desktop yang didukung dengan database sql server.
Aplikasi terintegrasi dengan seluruh bagian-bagian yang ada di PDAM Kota Malang,
dimana setiap jenis pengaduan secara otomatis akan dimasukkan ke dalam database
work order bagian. Selain itu, aplikasi didukung dengan adanya operator call center
yang dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan
dukungan data secara real time online.

10

Permasalahan yang terjadi adalah adanya kendala dalam penagihan rekening air
pelanggan seperti sulitnya penagihan bagi pelanggan yang sudah dicabut atau sudah
menjadi ex-pelanggan dalam melakukan penagihan, sulitnya penagihan karena
pelanggan tersebut memiliki hubungan dengan perusahaan sehingga jika dilakukan
eksekusi akan timbul conflict of interst. Untuk system aplikasi kas dan penagihan
selama ini belum menunjukkan adanya permasalahan karena didasari oleh kualitas
sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pemakai, dampak perusahaan,
permasalahan aplikasi biasanya terjadi pada bagian lapangan yang memperbaiki pipa
bocor untuk melaporkan jam lembur karena saat di lapangan tidak ada sinyal.
Berdasarkan latar belakang yang telah diurai diatas, maka dengan ini menulis
pembahasan untuk dijadikan topik dalam Laporan Kerja Praktik dengan judul
“ANALISIS ALUR APLIKASI KAS DAN PENAGIHAN PADA PDAM KOTA
MALANG”.

1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana alur aplikasi kas dan penagihan pada PDAM Kota Malang?
2. Bagaimana prosedur penerimaan kas pada PDAM Kota Malang?
3. Bagaimana sistem penagihan rekening air pelanggan?
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1.3.Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, agar penulisan lebih fokus
dan terarah, maka penelitian ini akan dibatasi oleh hal sebagai berikut:
1. Penulis membahas tentang prosedur penerimaan kas.
2. Penulis membahas tentang penagihan rekening air pelanggan.
3. Penulis tidak membahas terkait pengeluaran kas dan piutang.
1.4.Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin didapatkan dari kerja praktik ini adalah:
1. Mengetahui alur aplikasi kas dan penagihan pada PDAM Kota Malang.
2. Mengetahui prosedur penerimaan kas pada PDAM Kota Malang.
3. Mengetahui sistem penagihan rekening air pelanggan.
1.5.Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari kerja praktik ini adalah diharapkan mampu
memberikan manfaat bagi instansi maupun pihak lain diantaranya sebagai berikut:
1. Bagi PDAM Kota Malang
a. Sebagai masukkan untuk mengevaluasi aplikasi kas dan penagihan
serta mengevaluasi prosedur penerimaan kas.
b. Sebagai sarana pertukaran informasi antara perusahaan dengan
universitas.
2. Bagi Almamater
a. Sebagai bahan evaluasi bagi universitas dalam penerapan ilmu atau
mata kuliah yang berhubungan dengan kerja praktik.
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b. Sebagai penghubung antara PDAM Kota Malang dengan Universitas
Dinamika pada Prodi S1 Akuntansi.
3. Bagi Penulis
a. Sebagai media belajar untuk penerapan mata kuliah yang selama ini
dipelajari ke dunia kerja.
b. Sebagai penambah ilmu baru bagi penulis.
1.6.Sistematika Penulisan
BAB I

: PENDAHULUAN
Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari
permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari
beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika
penulisan.

BAB II

: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari perusahaan
yang telah diteliti. Dalam gambaran umum perusahaan ini terdiri dari
beberapa sub bab, yaitu sejarah, visi misi, logo, struktur organsasi, dan
deskripsi pekerjaan per divisi.

BAB III : LANDASAN TEORI
Menjelaskan tentang kas secara umum, pengertian analisis, prosedur,
sistem, aplikasi, penerimaan kas, penagihan.
BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN
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Menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama
kerja praktik dan juga pembahasan kelebihan dan kelemahan sistem
prosedur yang diterapkan oleh perusahaan saat ini.
BAB V

: PENUTUP
Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaiaan
pembahasan, keterbatasan penulis dan saran.
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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1 Gambaran Umum
Berikut ini akan dijelaskan tentang sejarah, visi misi, logo, struktur organisasi, dan
tugas pokok divisi di DPAM Kota Malang.
2.2 Sejarah PDAM Kota Malang
Sistem penyediaan air bersih di Kota Malang sudah ada sejak jaman Pemerintahan
Belanda dan kegiatan penyediaan air minum untuk kota besar Malang dimulai sejak
tanggal 31 Maret 1915, yang kemudian ketentuan persediaan air minum tersebut
dikenal dengan nama Waterleiding Verordening Kota Besar Malang. Pemerintah
Belanda memanfaatkan air dari sumber air Karangan yang saat ini terletak di wilayah
Kabupaten Malang untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Malang.
Pada tahun 1928 dengan menggunakan sistem penyadap berupa Brom Captering,
air yang berasal dari sumber-sumber tersebut ditransmisikan secara grafitasi pada
reservoir Dinoyo dan Betek. Akibat perkembangan penduduk yang semakin pesat dan
kebutuhan akan air bersih yang semakin meningkat, pada tahun 1935 Pemerintah
Daerah Kota Malang menyusun program peningkatan debit air produksi dengan
memanfaatkan sumber Binangun yang saat ini terletak di wilayah Kota Batu sebesar
215 liter / detik.
Pada tanggal 18 Desember 1974 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 1974, Unit Air Minum berubah dengan status Perusahaan Daerah Air
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Minum. Sejak itulah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang mempunyai
status Badan Hukum dan mempunyai hak otonomi dalam pengelolaan air minum.
PDAM Kota Malang bertempat di Jl. Terusan Danau Sentani, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang. Dengan semakin berkembangnya Kota Malang yang
tentunya memicu pertambahan jumlah penduduk Kota Malang mengakibatkan
meningkatnya pula kebutuhan air bersih, sehingga untuk memenuhi dan demi menjaga
kelangsungan pelayanan air pada konsumen selama 24 jam secara terus menerus,
PDAM Kota Malang menambah kapasitas produksi dengan mengelola Sumber Air
Wendit yang berada di wilayah Kabupaten Malang dan beberapa mata air di Kota
Malang dengan menggunakan system pompanisasi.
Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai program, sistem dan inovasi baru
terus dilakukan PDAM Kota Malang. Diantaranya dengan menerapkan program Zona
Air Minum Prima (ZAMP) dengan pilot project di Perumahan Pondok Blimbing Indah.
Program ini secara teknis dibantu oleh Perpamsi bekerjasama dengan United States
Agency for Internasional Development (USAID). Dengan adanya ZAMP membuat air
bisa langsung diminum dari kran tanpa harus melalui proses pengolahan secara
konvensional, alias tidak perlu dimasak terlebih dahulu. Program ini telah
dikembangkan untuk daerah pelayanan dari Tandon Mojolangu. Hal ini juga sebagai
upaya penerapan PP Nomor 16 Tahun 2005, dimana sejak tahun 2008 air yang
didistribusikan oleh PDAM kepada masyarakat harus berkualifikasi air minum.
Pada tahun 2016, PDAM Kota Malang sudah mulai menggunakan Supervisory
Control and Data Acquisition (SCADA) untuk sistem kendali dan monitoring jarak
jauh.
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2.3 Visi dan Misi PDAM Kota Malang
2.3.1 Visi
Menjadi Perusahaan air minum yang sehat dan dibanggakan dengan pelayanan
prima yang berkelanjutan.
2.3.2 Misi
1. Menjadikan pelayanan air minum yang prima dan berkelanjutan dengan
harga yang terjangkau kepada masyarakat Kota Malang.
2. Memberikan kontribusi penghasilan kepada pemerintah Kota Malang
dari bagian laba usaha Perusahaan.
3. Melaksanakan peran aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan
masyarakat dan pelestarian lingkungan.
2.4 Logo PDAM Kota Malang
Berikut ini logo dari PDAM Kota Malang

Gambar 1 logo PDAM Kota Malang

Gambar 2 Struktur Organisasi PDAM Kota Malang
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2.5 Struktur Organisasi
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2.6 Deskripsi Pekerjaan
Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 2, dapat dideskripsikan tugas yang
dimiliki divisi yang terkait sebagai berikut:
1) Manajer Keuangan
a) Merencanakan dan mengawasi kegiatan pengembangan perusahaan jangka
pendek, menengah, dan jangka panjang bidang keuangan
b) Merencanakan dan mengawasi kegiatan evaluasi data keuangan dan
mengadakan penilaian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
Perusahaan
c) Merencanakan dan mengawasi kegiatan evaluasi data keuangan dan
mengadakan penilaian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
Perusahaan
d) Merencanakan dan mengawasi kegiatan penyususnan laporan keuangan
bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan dan transaksi keuangan harian
e) Merencanakan dan mengawasi kegiatan analisa penyesuaian tarif air
f) Merencanakan dan mengawasi kegiatan penyusunan usulan rencana
anggaran tahunan yang akan datang
g) Pelaksanaan evaluasi sistem dan prosedur bidang keuangan
h) Melaksanakan pembinaan pegawai di Bagian Keuangan
i) Evaluasi terhadap tugas dan fungsinya
j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Administrasi
dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya
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Manajer Keuangan membawahi:
a) Asisten Manajer Perencanaan dan Analisa Keuangan
b) Asisten Manajer Akuntansi
c) Asisten Manajer Kas dan Penagihan
Masing-masing Asisten Manajer dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Manajer Keuangan.

2) Asisten Manajer Perencanaan dan Analisa Keuangan
a) Mengatur dan mengendalikan kegiatan perencanaan jangka menengah dan
jangka panjang bidang keuangan
b) Mengatur dan mengendalikan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan
c) Mengatur dan mengendalikan kegiatan analisis permintaan penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan
d) Mengatur dan mengendalikan kegiatan evaluasi tentang realisasi
penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan
e) Mengatur dan mengendalikan kegiatan verifikasi penggunaan anggaran
f) Mengatur dan mengendalikan kegiatan analisis laporan keuangan
Perusahaan baik bulanan, triwulan maupun tahunan
g) Mengatur dan mengendalikan kegiatan analisa rencana penyesuaian tarif
air
h) Pelaksanaan evaluasi sistem dan prosedur operasional bidang keuangan
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i) Melakukan pembinaan pegawai pada Sub Bagian Perencanaan dan Analisa
Keuangan
j) Evaluasi terhadap tugas dan fungsinya
k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Manajer Keuangan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Asisten Manajer Akuntansi
a) Mengatur dan mengendalikan kegiatan akuntansi keuangan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
b) Mengatur dan mengendalikan kegiatan pembuatan laporan keuangan
bulanan, triwulan dan tahunan dan laporan kinerja keuangan
c) Mengatur dan mengendalikan kegiatan pembuatan catatan-catatan lain
yang dianggap perlu mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan
d) Mengatur

dan

mengendalikan

kegiatan

pencocokan

administrasi

persediaan dan pengeluaran barang–barang gudang pada akhir tahun
e) Mengatur dan mengendalikan kegiatan perhitungan aktiva tetap dan
penyusutannya
f) Mengatur dan mengendalikan kegiatan pembuatan dan verifikasi jurnal
g) Mengatur dan mengendalikan kegiatan pembuatan evaluasi baku rekening
dan laporan ikhtisar rekening
h) Melakukan pembinaan pegawai pada Sub Bagian Akuntansi
i) Evaluasi terhadap tugas dan fungsinya
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j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Manajer Keuangan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

4) Asisten Manajer Kas dan Penagihan
a) Mengatur dan mengendalikan kegiatan administrasi kas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
b) Mengatur dan mengendalikan kegiatan penerimaan dan pembayaran
keuangan
c) Mengatur dan mengendalikan kegiatan pembukuan kas umum, buku kas
bantu dan lain-lain
d) Mengatur dan mengendalikan kegiatan pembuatan laporan rekonsiliasi
antara buku kas umum dan bank setiap bulan
e) Mengatur dan mengendalikan kegiatan transaksi pembayaran
f) Mengatur dan mengendalikan kegiatan pembuatan rencana dan laporan
realisasi cash flow
g) Mengatur dan mengendalikan kegiatan pembuatan tagihan rekening air
instansi, TNI dan Polri
h) Mengatur dan mengendalikan kegiatan rekonsiliasi saldo rekening dengan
saldo order tutupan
i) Mengatur dan mengendalikan kegiatan pembuatan laporan baku penagihan
dan administrasinya
j) Melakukan pembinaan pegawai pada Sub Bagian Kas dan Penagihan
k) Evaluasi terhadap tugas dan fungsinya
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l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Manajer Keuangan sesuai
tugas dan fungsinya.

BAB III
LANDASAN TEORI
3.1 Kas
Kas merupakan suatu aset yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk
kegiatan operasional sehari-hari suatu perusahaan. Dengan adanya kas maka kegiatan
operasional perusahaan bisa berlangsung dengan lancar mulai dari yang terkecil hingga
kegiatan investasi dalam suatu perusahaan. Menurut Rizal Effendi (2013:191) yang
dimaksud dengan kas adalah segala sesuatu baik yang berbentuk uang atau bukan yang
dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau alat pelunasan kewajiban. Yang
termasuk kas adalah rekening giro di bank, dan uang kas yang ada diperusahaan. Kas
dalam perusahaan merupakan harta yang paling likuid atau lancar, sehingga dalam
neraca ditempatkan paling atas dalam kelompok paling atas. Menurut Thomas
Sumarsan (2013:1) kas merupakan aset lancar yang paling likuid, yang berarti dapat
digunakan secara langsung untuk keperluan operasional perusahaan. Kas terdiri dari
uang tunai dan saldo rekening koran perusahaan di bank. Uang tunai terdiri dari uang
kertas dan uang logam. Saldo perusahaan di bank dapat berupa rekening koran atau
tabungan perusahaan di bank.
3.1.1. Pengendalian Terhadap Kas
1. Terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan
pembayaran, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak
pengguna, dan pihak pembayar. Tingkat pemisahan tugas disesuaikan
dengan kebutuhan entitas. Pada entitas yang besar pemisahan tugas
23
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dilakukan dalam unit terpisah, namun dalam entitas kecil pemisahan tugas
tidak dapat dilakukan dengan ideal. Utamanya, harus ada kroscek dan
control dari pihak lain, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat
dihindari.
2. Penggunaan lemari besi atau brankas untuk menyimpan kas atau di ruang
tertutup dengan akses terbatas.
3. Penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda.
4. Pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan mengunakan cek sehingga
terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain.
5. Penerimaan kas dilakukan melalui bank, untuk keamanan dan
pengendalian pencatatan. Penggunaan system imprest kas kecil untuk
memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah kecil.
6. Rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank.
3.2 Pengertian Analisis, Prosedur, Sistem, Aplikasi, dan SIM
3.2.1. Pengertian Analisis
Menurut Nana Sudjana (2016:27) analisis merupakan suatu usaha memilah
integritas menjadi unsur atau bagian sehingga jelas hirarki atau susunannya. Menurut
Abdul Majid (2013:54) analisis merupakan kemampuan menguraikan satuan menjadi
unit-unit terpisah dan membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan
antara dua yang sama dan memilih perbedaan diantara beberapa yang ada dalam satu
kesatuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu
pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara
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bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Dari
beberapa pengertian analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis
merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan temuan baru terhadap
objek yang akan diteliti atau diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti yang
akurat pada objek tersebut.
3.2.2. Pengertian Prosedur
Prosedur penting dimiliki bagi suatu perusahaan atau organisasi agar sesuatu
yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Prosedur akan menjadi pedoman bagi
suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk
menjalankan suatu fungsi tertentu. Prosedur adalah rangkaian kegiatan yang telah
menjadi pola dan sudah ditentukan dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas.
Pengertian prosedur menurut menurut Mulyadi (2013:5) prosedur adalah suatu
urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen
atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi
perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
Menurut Mulyadi (2001:6) karakteristik prosedur diantaranya sebagai berikut:
1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan
menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
3. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
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5. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan
3.2.3.

Pengertian Sistem

Suatu perusahaan akan berjalan dengan baik apabila perusahaan memiliki sistem
yang baik dan tertata rapih untuk menujang pengoperasian dan mencapai tujuan
tertentu. Menurut Mulyadi (2016:2) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat
menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok suatu perusahaan.
Menurut Baridwan (2015:4) sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagianbagian yang disebut subsistem yang berkaitan dengan tujuan mencapai tertentu. Dari
pengertian sistem di atas, maka sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur atau
bagian yang saling berkaitan satu sama lain dalam melaksanakan kegiatan untuk
mencapai tujuan tertentu dalam menentukan sasaran perusahaan.
3.2.4. Pengertian Aplikasi
Menurut Jogiyanto dikuip oleh Ramzi (2013) aplikasi merupakan penerapan,
menyimpan sesuatu hal, data, permasalahan, pekerjaan kedalam suatu sarana atau
media yang dapat digunakan untuk menerapkan atau mengmplementasikan hal atau
permasalahan yang ada sehingga berubah menjadi suatu bentuk yang baru tanpa
menghilangkan nilai-nilai dasar dari hal data, permasalahan, dan pekerjaan itu sendiri.
Aplikasi memiliki banyak jenis diantaranya aplikasi desktop yang beroperasi
secara offline dan aplikasi web yang beroperasi secara online. Menurut Remick dalam
jurnal Ramzi (2013). Aplikasi web merupakan sebuah aplikasi yang mengunakan
teknologi browser untuk menjalankan aplikasi dan diakses melalui jaringan komputer.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan aplikasi web merupakan aplikasi yang
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diakses mengunakan web browser melalui jaringan internet atau intranet. Aplikasi web
juga merupakan suatu perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa
pemrograman yang mendukung perangkat lunak berbasis web seperti HTML,
JavaScript, CSS, Ruby, Python, PHP, Java dan bahasa pemrograman lainnya.
3.2.5. Pengertian SIM (Sistem Informasi Manajemen)
Sistem Informasi Manajemen merupakan komponen-komponen yang saling
bekerja sama yang digunakan untuk mencatat data, menyajikan informasi, dan
mengolah data untuk membuat suatu keputusan. Sistem informasi dapat dikatakan baik
jika sistem tersebut sengaja dirancang untuk mengolah suatu data hingga menjadi
informasi. Sutabri (2005:90) menjelaskan SIM adalah sebuah sistem mesin atau
manusia yang terpadu dan digunakan untuk menyajikan informasi yang berguna dalam
mendukung fungsi organisasi, manajemen, dan proses pengambilan keputusan suatu
organisasi. Sutabri mengatakan bahwa SIM terdiri dari lima sumber daya yaitu
manusia, perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), data, dan prosedur.
3.3 Penerimaan Kas
Penerimaan kas adalah kas yang diterima oleh suatu perusahaan, baik yang berupa
uang tunai ataupun surat berharga yang memiliki sifat dapat segera digunakan dan
berasal dari transaksi perusahaan seperti penjualan tunai, pelunasan piutang atau
transaksi lain yang dapat menambah kas perusahaan.
3.3.1. Bagian Yang Terkait Dengan Penerimaan Kas
1. Bagian Penjualan
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Bagian ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi
faktur penjualan tunai dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk
kepentingan pembayaran ke bagian kas.
2. Bagian Kas
Bagian ini bertanggung jawab menerima kas dari pembeli.
3. Bagian Gudang
Bagian ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh
pembeli, serta menyerahkan barang tersebut pada bagian pengiriman.
4. Bagian Pengiriman
Bagian ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan
barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli.
5. Bagian Akuntansi
Bagian ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan
penerimaan kas dan pembuat laporan keuangan.
3.3.2. Dokumen Prosedur Penerimaan Kas pada PDAM
1. Daftar Rekening Ditagih (DRD) merupakan dokumen yang dibuat oleh
pengelola data, berupa laporan tagihan yang diterima dari seluruh pelanggan
yang didapat dari petugas pembaca meter.
2. Rekening Air dan Non Air Rekening air merupakan nominal atau total biaya
yang harus dikeluarkan berdasarkan meteran, sedangkan rekening non air
merupakan biaya sambungan baru dan biaya yang harus dibayarkan pelanggan
karena telat membayar denda.
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3. Bukti Setor Bank merupakan dokumen yang dibuat oleh fungsi kas sebagai
bukti penyetoran kas ke bank.
4. Rekening Koran Bank Rekening koran bank merupakan dokumen yang
diberikan oleh pihak bank kepada pemilik rekening. Dokumen tersebut berisi
laporan transaksi yang dilakukan oleh pemilik rekening terhadap penggunaan
saldo kas yang ada di bank.
3.3.3. Form Laporan Prosedur Penerimaan Kas pada PDAM
1. Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) merupakan dokumen yang
diperoleh dari hasil penagihan kas dari pelanggan berdasarkan total
meteran yang digunakan oleh pelanggan.
2. Laporan Penerimaan Harian (LPH) merupakan dokumen yang dibuat
oleh kasir setiap akhir jam kerja yang berupa laporan rincian Laporan
Harian Kas (LHK) yang dibuat rangkap 4 lembar dan berfunsi untuk
mencatat semua penerimaan dari kas tertentu.
3. Laporan Harian Kas (LHK) dibuat oleh kasir yang berupa hasil laporan
pencatatan nominal transaksi penerimaan kas dari penjualan air selama
satu hari dan dokumen tersebut dibuat oleh kasir setiap akhir jam kerja.
Dokumen ini terdiri dari penerimaan dan pengeluaran.
3.3.4. Prosedur Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai
Menurut Krismiaji (2005) berikut ini adalah prosedur penerimaan kas dari penjualan
tunai:
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1. Petugas penjualan menerima permintaan penjualan dari konsumen. Setelah
terjadi kesepakatan transaksi maka akan membuat nota penjualan sebanyak
tiga lembar dan menyerahkan nota tersebut kepada pembeli untuk
pembayaran ke kasir.
2. Kasir menerima kas dan tiga lembar nota penjualan dari pembeli.
Selanjutnya nota penjualan didistribusikan sebagai berikut:
a) Lembar pertama diserahkan kepada pelanggan untuk kepentingan
pengambilan barang
b) Lembar kedua diteruskan ke bagian audit
c) Lembar ketiga diserahkan kepada pemegang buku jurnal
Yang selanjutnya kasir akan membuat bukti setor Bank sebanyak dua
lembar, lalu menyetorkan kas tersebut ke Bank.
3. Pemegang buku jurnal setelah lembar ketiga nota penjualan, bagian ini
kemudian mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas. Secara
periodik, bagian ini membuat rekapitulasi jurnal penerimaan kas ke bagian
buku besar untuk diproses.
4. Bagian buku besar secara periodik menerima rekapitulasi jurnal penerimaan
kas dari pemegang buku jurnal, kemudian melakukan proses posting dari
jurnal tersebut ke rekening-rekening buku besar yang bersangkutan.
5. Bagian audit atas dasar tembusan nota penjualan yang diterima dari petugas
penjualan, memeriksa nomor urut dokumen. Setiap akhir bulan bagian ini
akan menerima laporan Bank bulanan beserta tembusan bukti setor dari
Bank. Setelah seluruh dokumen diterima secara lengkap, bagian ini
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membandingkan tiket penjualan dan bukti setor Bank, kemudian membuat
rekonsiliasi Bank setiap bulan.
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3.4 Penagihan
Perusahaan dagang atau jasa yang terdapat transaksi dengan pelanggan pasti
terjadi proses penagihan yang memiliki tanggungan yang harus dibayarkan. Menurut
Mardi (2011:87) penagihan adalah aktifitas pemrosesan informasi yang mengemas
ulang serta meringkas informasi dari entri pesanan penjualan dan aktifitas pengiriman.
Dalam aktifitas penagihan, dokumen dasar yang dibuat adalah faktur penjualan yang
menginformasikan kepada pelanggan tentang jumlah kewajiban mereka dari transaksi
yang terjadi serta kapan dan dimana mereka akan melunasinya.
Menurut Pusoitawati (2011:75) penagihan merupakan aktivitas menagih
piutang dagang yang terjadi akibat transaksi penjualan kredit kepada pelanggan.
Dokumen yang dapat diperlukan dalam melakukan aktivitas penagihan adalah faktur
penjualan, dokumen pemesanan penjualan atau invoice pelanggan, daftar penagihan
atau dokumen delivery order pelanggan.
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan adalah suatu
proses kewajiban menagih pelanggan dari transaksi yang telah terjadi sebelumnya
sesuai dengan dokumen yang ada sehingga perusahaan dapat menginformasikan
kepada pelanggan tentang jumlah kewajiban yang harus dibayarkan dan kapan waktu
pembayarannya.
3.4.1. Penagihan Rekening Air
Penagihan rekening air merupakan kegiatan penagihan atas kewajiban yang harus
dibayarkan berupa jumlah tagihan yang harus dilunasi oleh pelanggan sesuai dengan
pemakaian air tiap bulannya yang digunakan sampai dengan batas waktu yang telah
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ditentukan. Tagihan air ini merupakan klaim dari pihak lain yang berupa uang, barang
atau jasa. Prosedur yang membentuk sistem tagihan rekening air pelanggan adalah
sebagai berikut:
1. Prosedur Pencatatan Meter Air
a) Bagian pembaca meter melaksanakan pembacaan meter air pelanggan
b) Hasil pembacaan meter diserahkan pada bagian rekening
c) Bagian rekening menginput hasil pembacaan stand meter dalam
komputer
d) Apabila terdapat kekeliruan dalam pencatatan maka bisa diulang
e) Pembuatan daftar rekening yang akan ditagihkan
f) Pada awal bulan tanggal satu sudah mulai dilakukan pembayaran di
loket.
2. Prosedur Pembayaran Rekening
a) Pelanggan datang membawa rekening bulan lalu atau bukti pembacaan
meter yang diberikan petugas pada saat pembacaan meter lalu
menyerahkan ke kasir
b) Petugas akan menginput nomor rekening pelanggan untuk mengetahui
jumlah tagihan bulan ini
c) Setelah menerima uang dari pelanggan, petugas kasir akan mencetak
rekening baru dan diserahkan pada pelanggan dengan memberikan cap
lunas pada rekening tersebut
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d) Menginput penerimaan kas ke dalam file laporan pelunasan pelanggan
dan menyerahkan hasil cetakan bukti kas masuk pada bagian
pembukuan
e) Menyetor uang ke bank dan menyerahkan bukti setor bank pada bagian
pembukuan.
3. Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas
a) Mencocokkan jumlah kas pada bukti setor bank dengan bukti kas masuk
dari bagian pengelola kas
b) Jika tidak ada kejanggalan, bagian pembukuan akan mencatat jurnal
penerimaan kas berdasarkan bukti kas masuk
c) Bagian pembukuan akan mengarsipkan bukti kas masuk dan bukti setor
bank sesuai tanggal.
3.4.2. Tahapan Penagihan
1. Bagian penagihan melakukan input akses terhadap sistem informasi
pelanggan.
2. Bagian penagihan melakukan query (pemilihan data) bagi pelanggan
dengan tunggakan dua bulan melalui sistem informasi pelanggan.
3. Setelah pemilihan data selesai kemudian diklasifikasikan berdasarkan
jumlah pelanggan yang harus diinformasikan.
4. Data hasil rekapan pelanggan diinput ke dalam sistem.
5. Input data dilakukan secara bertahap berdasarkan data yang
diklasifikasikan.
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6. Kemudian dilakukan pengiriman tagihan dan membuat laporan.
3.4.3. Ketentuan Penagihan
1. Rekening tunggakan harus dilunasi terlebih dahulu sebelum rekening bulan
berjalan dibayarkan
2. Rekening berdasarkan pemakaian bulan lalu (1 bulan)
3. Pembayaran rekening air minum mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 setiap bulan
4. Pembayaran diatas tanggal 20 akan dikenakan denda keterlambatan sesuai
ketentuan berlaku
5. Apabila sampai dengan akhir bulan berjalan rekening air belum terbayar, maka
terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dikenakan denda keterlambatan
yang lebih besar
6. Jika dalam waktu 2 bulan pelanggan belum melunasi pembayaran rekening air,
maka PDAM Kota Malang akan melakukan pemberitahuan
7. Apabila dalam waktu 3 bulan pelanggan belum melunasi pembayaran rekening
air, maka PDAM Kota Malang akan melakukan pemutusan sambungan air
8. Pelanggan diberikan batas waktu selama 3 bulan untuk melunasi tagihan
rekening air
9. Kemudian selama 3 bulan setelah pemutusan pelanggan belum melunasi, maka
ditetapkan sebagai ex-pelanggan.
3.4.4. Faktor Terjadinya Tunggakan Rekening Air
Tagihan rekening air yang menunggak disebut juga sebagai piutang. Piutang yang tidak
tertagih berpotensi hilangnya pendapatan penjualan air pada Perusahaan. Piutang itu
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sendiri timbul akibat pelanggan tidak menjalankan kewajiban atas penggunaan jasa
saluran air yang dihitung dari pemakaian berdasarkan meter kubik yang digunakan dan
ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku.
Faktor-faktor terjadinya tunggakan pembayaran oleh pelanggan:
1. Adanya wabah penyakit yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi.
2. Adanya tahun ajaran baru sekolah yang menyebabkan pelanggan lebih
mendahulukan membayar keperluan sekolah dan menunda pembayaran
rekening airnya yang menimbulkan tunggakan rekening.
3. Adanya hari-hari besar seperti lebaran yang menyebabkan keperluan keluarga
sangat meningkat sehingga pelaggan memiliki kecenderungan untuk menunda
pembayaran rekening airnya. Adanya sumber piutang tak tertagih karena
pelanggannya lari, meninggal, bangkrut, sehingga tidak mampu untuk
membayar lagi.
4. Adapun piutang tak tertagih yang timbul karena pelanggan pertama (pemilik
rumah) tidak membayar tunggakan rekening air sehingga terbebankan ke
pelanggan kedua (penyewa).
3.4.5. Denda Pembayaran
Berdasarkan pembayaran rekening air, pelanggan yang tidak membayar pada waktu
yang sudah ditentukan akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran. Pelanggan
yang tidak membayar dalam jangka 3 (tiga) bulan maka pemakaian air bersih akan
diputuskan atau ditutup oleh petugas PDAM, namun jika pelanggan ingin melakukan
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penyambungan kembali maka pelanggan tersebut wajib melunasi denda berjalan
selama kurun waktu yang sudah ditinggalkan pelanggan.
3.4.6. Bagan Alir
Merupakan teknik analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek
dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir menggunakan
serangkaian simbol standar untuk mendeskripsikan melalui gambar prosedur
pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan, dan arus data yang melalui sistem
(Marshall dan John, 2004:191). Bagan alir dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:
1. Bagan Alir Dokumen
Bagan alir dokumen mengilustrasikan arus dokumen dan informasi di antara
bidang tanggung jawab dalam suatu organisasi. Bagan alir dokumen melacak
dokumen dari awal dibuatnya hingga dokumen tersebut tidak dipergunakan
lagi. Bagan alir dokumen khususnya berguna untuk menganalisis kecukupan
prosedur pengendalian di dalam suatu sistem, seperti pemeriksaan internal dan
pemisahan fungsi.
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Gambar 3 Bagan Alir Dokumen Pembelian
Sumber: Sistem Informasi Akuntansi, George H. Badnar
2. Bagan Alir Sistem
Bagan Alir sistem menunjukkan hubungan antara input, pemrosesan, dan
output dari suatu sistem informasi akuntansi. Bagan alir suatu sistem diawali
dengan mengidentifikasi baik input yang memasuki sistem, maupun asal input
tersebut.
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Gambar 4 Bagan Alir Sistem Proses Penjualan
Sumber: Sistem Informasi Akuntansi, Marshall B. Romney & Paul. John S
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3. Bagan Alir Program
Bagan alir program mengilustrasikan urutan proses logis yang dilaksanakan
oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Berikut merupakan salah
satu contoh proses data piutang dengan menggunakan komputer.

Gambar 5 Bagan Alir Proses Data Piutang Menggunakan Komputer
Sumber: Sistem Informasi Akuntansi, Zaki Baridwan
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Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai

Gambar 6 Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai
Sumber: Mulyadi (476:2013)
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Gambar 7 Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari
Penjualan Tunai (Lanjutan)
Sumber: Mulyadi (477:2013)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1

Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kerja praktik dilakukan selama 1 bulan. Selama kurun waktu

tersebut, pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan pada:
Tanggal

: 15 Februari 2021 – 17 Maret 2021

Tempat

: PDAM Kota Malang

Peserta

: Regita Fania Putri

NIM

: 18430200007

Dalam kegiatan selama kerja praktik berlangsung, berikut ini adalah rincian kegiatan
yang telah dilakukan di PDAM Kota Malang.
Tabel 1 Daftar Kegiatan Selama Kerja Praktik
No.

Kegiatan / Pekerjaan

1

Pengenalan PDAM Kota Malang dengan wawancara

2

Penjelasan tentang Kas dan Penagihan PDAM Kota Malang

3

Penjelasan Prosedur Penerimaan Kas

4

Penjelasan Mengeluarkan Tagihan Kepada Pelanggan

5

Pengenalan Aplikasi Kas dan Penagihan PDAM Kota Malang
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4.2

Identifikasi Masalah
Mengidentifikasi permasalahan perlu diadakan survey dan pengumpulan data

dengan cara turun langsung ke lapangan atau ke tempat yang menjadi objek penelitian.
Dalam tahap identifikasi permasalahan ini dilakukan proses pemahaman dan penelitian
mengenai aplikasi kas dan penagihan, prosedur penerimaan kas, dan sistem penagihan
perusahaan.
a. Setelah dilakukan pemahaman dan penelitian ada beberapa permasalahan
yang ditemukan seperti sulitnya penagihan tunggakan rekening air bagi
pelanggan yang sudah menjadi ex-pelanggan dan sulitnya penagihan
karena pelanggan tersebut memiliki hubungan dengan perusahaan.
b. Untuk sistem aplikasi kas dan penagihan selama ini belum menunjukkan
adanya permasalahan karena didasari oleh beberapa faktor diantaranya
adalah kualitas sistem (akurasi data, kemudahan penggunaan, kenyamanan
akses, waktu respon), kualitas informasi (relevan, keinformatifan,
kepahaman, wujud, isi, kebebasan dari bias), penggunaan (digunakan oleh
bagian terkait saja, kerutinan penggunaan), kepuasan pemakai (kepuasan
pengambilan keputusan), dan dampak perusahaan (mengurangi biayabiaya overhead, meningkatkan volume pekerjaan, efektifitas pelayanan),
maka dari itu sistem informasi yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan
perusahaan. Permasalahan aplikasi biasanya terjadi pada bagian lapangan
yang memperbaiki pipa bocor untuk melaporkan jam lembur karena saat di
lapangan tidak ada sinyal. Dengan adanya aplikasi membuat karyawan dan
atasan lebih mudah untuk mengirim dokumen dan melaporkan masalah
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tanpa harus bertemu secara langsung. Dengan berjalannya aplikasi maka
mengurangi adanya kebocoran data serta pekerjaan karyawan lebih cepat
dan lebih banyak yang diselesaikan dibandingkan sebelumnya saat masih
menulis di kertas secara manual. Aplikasi juga dapat meningkatkan
kerjasama antar karyawan karena telah terintegrasi dengan baik.
c. Sedangkan untuk prosedur penerimaan kas pada PDAM Kota Malang telah
memiliki prosedur pelaksanaan yang tertulis, hal ini dibuktikan dengan
analisa sistem yang berjalan di perusahaan pada poin 1.4.
4.3

Analisis Masalah
Sistem penagihan rekening air yang ada pada PDAM Kota Malang masih terdapat

kendala seperti sulitnya penagihan tunggakan rekening air bagi pelanggan yang sudah
dicabut atau sudah menjadi ex-pelanggan dan sulitnya penagihan karena pelanggan
tersebut memiliki hubungan dengan perusahaan sehingga jika dilakukan eksekusi akan
timbul conflict of interst.
4.4

Analisis Sistem Yang Berjalan
Menu aplikasi yang dapat diakses karyawan adalah akuntansi, catat meter dan

cek ulang, pasang baru, ganti meter dan pindah meter, rancangan anggaran biaya, kas
dan penagihan, quality management system, sistem informasi tutup sementara, sistem
informasi pasang baru, sistem informasi buka sementara, sistem informasi buka
kembali, sistem informasi tutup tetap, sistem informasi operasi pelanggaran, sistem
informasi managemen aset kantor, sistem informasi sekertaris direksi, SIMAPEL
(Sistem Informasi Pelanggan), perpajakan, billing, produk hukum, project
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management SIM, e-koperasi, rencana pengamanan air minum, kinerja PDAM, human
resource development. Menu website yang dapat diakses oleh pelanggan adalah menu
tagihan, pemakaian, pengaduan, pasang baru, air tangki, ganti nama, stop kran, dan
ganti pindah meter.
Aplikasi kas dan penagihan pada perusahaan adalah sebagai berikut, karyawan
login dengan menggunakan username dan password lalu tampilan awal sistem adalah
dashboard (hasil penjualan, pendapatan, angsuran, piutang, dan lain-lain), di dalam
sistem kas dan penagihan terdapat menu master dan menu periodik. Pada menu master
terdapat sub menu transaksi (respon perubahan golongan, potongan, angsuran,
retribusi), pemutihan, cek rekonsiliasi, verifikasi. Pada menu periodik tidak jauh
berbeda dengan menu master yaitu terdapat sub menu laporan (daftar penerimaan),
transaksi (respon perubahan golongan, potongan, angsuran, retribusi, denda, tagihan,
flag lunas, hapus tagihan), pemutihan (pemutihan rekening air, pemutihan pembayaran
non air), cek rekonsiliasi (rekonsiliasi bank, download rekonsiliasi), verifikasi.
Aplikasi kas dan penagihan hanya dapat diakses oleh karyawan yang terkait di bagian
kas dan penagihan, tidak ada yang bisa mengakses selain karyawan kas dan penagihan
kecuali bagian lain yang bersangkutan. Hal tersebut juga berlaku pada aplikasi lainnya.
Dengan adanya aplikasi internal tentu saja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas karena telah menggunakan aplikasi database sehingga akan mengurangi
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ruang penyimpanan dan meminimalisir adanya human error. Dalam aplikasi karyawan,
menu-menu tiap bagian telah dipisahkan sesuai dengan kebutuhan.

Gambar 8 Tampilan Awal Sistem Informasi Manajemen PDAM Kota Malang

Gambar 9 Tampilan Awal Sistem Informasi Manajemen PDAM Kota Malang
(Lanjutan)
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Gambar 10 Tampilan Web Pelanggan PDAM Kota Malang

Aplikasi dikembangkan dan terhubung ke jaringan internet untuk diguakan oleh
seluruh karyawannya. Pada aplikasi tersebut terdapat berbagai macam menu seperti
menu Billing, Kas dan Penagihan, dan Akuntansi, ketiganya saling berkaitan. Sistem
menu aplikasi pada penerimaan diawali dengan menu billing yang kemudian
terkoneksi dengan menu kas penagihan dan menu akuntansi. Artinya, saat menu billing
(tagihan elektronik) terisi data tagihan pelanggan maka informasi tersebut otomatis
akan tersampaikan pada menu kas penagihan serta menu akuntansi. Aplikasi yang
digunakan user friendly karena mudah dipahami dan mudah digunakan, up to date, dan
selalu dilakukan maintenance rutin. Jika pelanggan memberikan keluhan secara online
maka akan masuk sebagai notifikasi, setelah itu petugas pelayanan membaca dan tim
melakukan tindakan atas keluhan pelanggan tersebut.
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4.4.1. Sistem Prosedur Penerimaan Pembayaran di Loket

Gambar 11 Sistem Prosedur Penerimaan Pembayaran di Loket
Gambar 11 menunjukkan prosedur penerimaan pembayaran di loket PDAM
Kota Malang. Prosedur penerimaan pembayaran di loket dimulai saat petugas
pembaca meter melakukan pembacaan meter air pelanggan, lalu pelanggan
memiliki tagihan rekening air dan membayar rekening air miliknya. Kemudian
petugas bagian teller menerima uang pembayaran rekening air dari pelanggan
dan dibuatkan nota transaksi yang telah dicap lunas. Uang tersebut kemudian
disetor ke staff asisten manajer kas dan penagihan untuk diproses lebih lanjut
yaitu disetor ke bank. Keesokan harinya, bagian kas dan penagihan membuat
rekap penerimaan loket yang kemudian akan dicocokkan jumlahnya dengan
jumlah uang yang disetor ke bank.
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4.4.2. Sistem Prosedur Pembayaran Secara Offline

Gambar 12 Sistem Prosedur Pembayaran Secara Offline
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Gambar 12 menunjukkan prosedur pembayaran secara offline PDAM Kota
Malang. Di setiap awal bulan petugas bagian pemegang data rekening akan
menyampaikan softcopy daftar rekening yang ditagihkan ke penerima
pembayaran rekening. Kemudian bank akan menerima pembayaran tersebut
dan akan melakukan pendebetan rekening nasabah pada tanggal yang
bersangkutan. Setelah itu, bagian SIM otomatis menerima daftar nasabah baik
yang sudah berhasil didebet maupun yang gagal didebet, kemudian akan
mengupdate database piutang pelanggan. Sementara itu, bagian asisten manajer
Kas dan Penagihan mencetak daftar rekening yang terbayar melalui pendebetan
nasabah berhasil didebet maupun gagal didebet. Asmen Kas dan Penagihan
mencocokkan R/C sementara dengan daftar pembayaran rekening yang sudah
dicetak. Apabila terdapat ketidasesuaian maka Asmen akan melakukan
konfirmasi ke petugas bank agar segera dilakukan penyesuaian.
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4.4.3. Sistem Pembuatan Rekonsiliasi Bank

Gambar 13 Sistem Pembuatan Rekonsiliasi Bank
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Gambar 13 menunjukkan pembuatan rekonsiliasi Bank PDAM Kota Malang.
Pertama-tama Asmen Kas dan Penagihan akan melakukan pencocokan daftar
penerimaan loket dengan penyetoran R/C bank. Setelah itu melakukan
pencocokan antara daftar pengeluaran cheque dengan pendebetan R/C bank.
Mencocokkan laporan rekonsiliasi bank bulan lalu dengan bulan sekarang atau
bulan ini. Setelah itu, akan mencocokkan saldo R/C bank dengan buku besar.
Apabila saldo R/C bank dengan buku besar sama maka laporan akan dicetak
kemudian dimintakan persetujuan ke Manajer Keuangan. Lalu Asmen Kas dan
Penagihan akan mendistribusikan ke bagian akuntansi.
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4.5

Usulan Yang Dapat Disampaikan pada PDAM Kota Malang

4.5.1. Usulan Sistem Prosedur Penerimaan Pembayaran di Loket

Gambar 14 Usulan Prosedur Penerimaan Pembayaran di Loket
Prosedur penerimaan pembayaran di loket PDAM Kota Malang. Prosedur penerimaan
pembayaran di loket dimulai saat petugas pembaca meter melakukan pembacaan meter
air pelanggan, lalu pelanggan memiliki tagihan rekening air dan membayar rekening
air miliknya. Kemudian petugas bagian teller menerima uang pembayaran rekening air
dari pelanggan dan dibuatkan nota transaksi rangkap 2 yang telah dicap lunas yang
akan diberikan ke bank sebagai bukti, dan lembar berikutnya akan disimpan dalam
database agar mudah ketika suatu saat membutuhkan data tersebut.
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4.5.2. Usulan Sistem Prosedur Pembayaran Secara Offline

Gambar 15 Usulan Sistem Prosedur Pembayaran Secara Offline
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Pada prosedur pembayaran secara offline PDAM Kota Malang. Bagian pemegang data
rekening akan menyampaikan softcopy daftar rekening yang ditagihkan kepada
penerima pembayaran rekening. Kemudian bank akan menerima pembayaran tersebut
dan akan melakukan pendebetan rekening nasabah pada tanggal yang bersangkutan.
Setelah itu, bagian SIM otomatis menerima daftar nasabah baik yang sudah berhasil
didebet maupun yang gagal didebet, kemudian akan mengupdate database piutang
pelanggan. Sementara itu, Asmen Kas dan Penagihan mencetak daftar rekening
terbayar rangkap 2 yang akan diberikan ke bank sebagai bukti, dan lembar berikutnya
akan disimpan dalam database agar mudah ketika suatu saat membutuhkan data.
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4.5.3. Usulan Sistem Pembuatan Rekonsiliasi Bank

Gambar 16 Usulan Sistem Pembuatan Rekonsiliasi Bank
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Pada pembuatan rekonsiliasi Bank PDAM Kota Malang. Asmen Kas dan Penagihan
akan melakukan pencocokan daftar penerimaan loket dengan penyetoran R/C bank.
Setelah itu melakukan pencocokan antara daftar pengeluaran cheque dengan
pendebetan R/C bank. Mencocokkan laporan rekonsiliasi bank bulan lalu dengan bulan
sekarang atau bulan ini. Setelah itu, akan mencocokkan saldo R/C bank dengan buku
besar. Apabila saldo R/C bank dengan buku besar sama maka laporan akan dicetak
rangkap 2 yang akan diberikan ke manajer keuangan sebagai bukti, dan lembar
berikutnya akan disimpan dalam database agar mudah ketika suatu saat membutuhkan
data tersebut, kemudian dimintakan persetujuan ke Manajer Keuangan. Lalu Asmen
Kas dan Penagihan akan mendistribusikan ke bagian akuntansi.

BAB V
PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil kerja praktik yang telah
dilakukan di PDAM Kota Malang pada bagian kas dan penagihan.
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan kerja praktik pada PDAM Kota
Malang adalah:
a. Kinerja karyawan semakin meningkat karena dengan adanya aplikasi SIM
yang dibuat perusahaan memudahkan karyawan dan atasan dalam
mengirim dokumen menjadi lebih efektif dan efisien. Perusahaan telah
berhasil menerapkan kebijakan tentang industri 4.0 melalui aplikasi SIM
untuk operasional perusahaan.
b. Sistem aplikasi kas dan penagihan selama ini belum menunjukkan adanya
permasalahan,

berdasarkan

pada

pengamatan

beberapa

indikator

diantaranya adalah kualitas sistem (akurasi data, kemudahan penggunaan,
kenyamanan

akses,

waktu

respon),

kualitas

informasi

(relevan,

keinformatifan, kepahaman, wujud, isi, kebebasan dari bias), penggunaan
(digunakan oleh bagian terkait saja, kerutinan penggunaan), kepuasan
pemakai (kepuasan pengambilan keputusan), dan dampak perusahaan
(mengurangi biaya-biaya overhead, meningkatkan volume pekerjaan,
efektifitas pelayanan).
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c. Prosedur penerimaan kas telah dilakukan perusahaan dengan baik untuk
menghindari adanya kesalahan misalnya pencurian kas, penyelewengan
kas oleh kasir, kesalahan dalam pencatatan jumlah angka.
d. Dengan adanya tahapan penagihan rekening air yang dilakukan oleh
perusahaan diharapkan dapat membantu proses penagihan sehingga
penagihan menjadi lebih terarah.
5.2 Saran
Saran dari pembuatan hasil laporan kerja praktik ini dapat terbilang cukup
sederhana. Setelah melakukan kerja praktik pada PDAM Kota Malang saran yang
dapat disampaikan:
a. Aplikasi internal perusahaan perlu dilakukan maintenance dan pemantauan
secara

berkala

untuk

pembaharuan,

meningkatkan

desain,

dan

memperbaiki bilamana masih terdapat kesalahan.
b. Dalam tahapan penagihan rekening air sebaiknya pelanggan dapat
membayar tagihan air dengan tepat waktu agar tidak dikenakan denda atau
pemutusan sambungan air.
c. Perusahaan bekerjasama dengan institut resmi dalam hal melakukan
penagihan tunggakan rekening air ex-pelanggan yang sudah diakui sebagai
piutang ragu-ragu atau piutang tak tertagih untuk melakukan eksekusi pada
pelanggan tersebut dengan cara melakukan pemanggilan dengan
menyampaikan surat kepada ex-pelanggan terlebih dahulu pada
perusahaan, jika sudah melakukan pembayaran maka telah selesai
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permasalahannya, namun jika belum melakukan pembayaran maka akan
ditindaklanjuti dengan surat pemanggilan kedua yang dikeluarkan oleh
kejaksaan. Bagi pelanggan yang memiliki conflict of interest dengan
perusahaan maka Direksi dapat memberikan keringanan berupa
penghapusan denda atau pemberian diskon kepada pelanggan.
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