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ABSTRAK 

 

Sistem informasi dibutuhkan pada tiap perusahaan guna memperoleh 

informasi dari aktivitas bisnis yang dilakukan. Terlebih lagi pada aktivitas 

keuangan yang masih perlu menjadi perhatian dalam pengelolaannya. Sistem 

informasi digunakan untuk mengintegrasikan dan mengendalikan organisasi 

termasuk pelayanan kesehatan untuk masyarakat.  

PT Disty Teknologi Indonesia merancang sebuah sistem informasi 

mengenai kesehatan untuk sebuah rumah sakit yaitu RSUD Jombang pada poli gizi. 

Sistem Informasi tersebut adalah Sistem Informasi Gizi Online yang dirancang 

untuk membantu masyarakat dalam memperhatikan kesehatan gizi tubuhnya.  

Poli gizi adalah salah satu bagian untuk menambah pendapatan pada RSUD, 

namun sejauh ini sistem informasi gizi online tersebut belum terdapat alur 

pencatatan pada pendapatan yang berasal dari pasien. Hal tersebut akan berdampak 

dalam pengambilan keputusan manajemen dalam mengelola pendapatan untuk 

pengelolaan modal, dan juga penentuan keuntungan perusahaan. Sistem yang 

dibuat nantinya digunakan sebagai informasi pendapatan dan menjadi dasar analisa 

akuntansi dalam pengelolaan pendapatan. 

Berdasarkan analisis dari permasalahan yang muncul, dengan demikian 

dibuatkan sebuah alur pencatatan transaksi, alur pencatatan laporan pendapatan, 

analisa akuntansi (pendapatan), pembuatan formulir laporan pendapatan agar saat 

sistem informasi berjalan, maka penyimpangan-penyimpangan terhadap transaksi 

keuangannya menjadi lebih rendah dan kinerja keuangan dapat berjalan lebih baik. 

 

Kata Kunci: Gizi Online, Alur Sistem, Laporan Pendapatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi dunia dan perdagangan bebas diperlukan adanya 

dukungan sistem informasi yang maju dan juga peran akuntansi untuk 

mempercepat pengambilan keputusan, terlebih dengan adanya pandemi dan 

industri 4.0, hampir seluruh aktivitas dipaksa memanfaatkan teknologi. Salah 

satunya dalam mengambil keputusan berdasarkan aktivitas keuangan seperti 

penambahan aset, memenuhi kebutuhan operasional yang dilakukan 

perusahaan. Dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan data yang 

diperoleh pada periode berjalan dan hal tersebut dapat menghasilkan data 

keuangan yang sesuai, maka diperlukan pencatatan pemasukan keuangan, dan 

sistem informasi yang baik berdasarkan alur dan prosedur untuk mengurangi 

permasalahan yang terjadi dilapangan. 

PT Disty Teknologi Indonesia merancang sebuah sistem informasi 

mengenai kesehatan untuk sebuah rumah sakit yaitu RSUD Jombang pada poli 

gizi. Poli gizi adalah salah satu bagian dari RSUD Jombang untuk menangani 

permasalahan gizi dan berinteraksi langsung dengan pasien, namun interaksi 

tersebut dapat dilakukan secara daring sehingga pasien dapat melakukan 

konsultasi dari mana saja dengan menggunakan website yang telah disediakan 

oleh RSUD. Sistem Informasi tersebut adalah Sistem Informasi Gizi Online 

dan dirancang untuk membantu seseorang dalam memperhatikan kesehatan 

gizi tubuhnya seperti berat badan yang ideal, status gizi, dan jumlah kebutuhan 
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kalori. Banyak masyarakat yang masih kurang pengetahuan mengenai gizi. 

Berdasarkan masalah tersebut, dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat 

digunakan dari mana saja dan memudahkan masyarakat dalam mengetahui 

informasi gizi tubuhnya. 

Poli gizi merupakan salah satu bagian yang menghasilkan keuntungan 

seperti pendapatan bagi RSUD Jombang. Pengelolaan pendapatan yang 

diperoleh dari pasien belum terlaksana dengan jelas pada sistem informasi yang 

ada sekarang karena masih belum ada sebuah analisa akuntansi dan juga alur 

pencatatan pendapatan. Hal tersebut dapat berdampak dalam pengambilan 

keputusan manajemen dalam mengelola pendapatan untuk pengelolaan modal, 

dan juga penentuan keuntungan perusahaan. PT. Disty Teknologi Indonesia 

membantu membuatkan website agar mempermudah pasien dalam melakukan 

konsultasi dari mana saja dengan jadwal yang dapat dipilih sendiri. Tidak 

adanya pengelolaan pendapatan yang diperoleh, maka website tersebut harus 

dilakukan sebuah pengembangan. PT. Disty Teknologi Indonesia melakukan 

pengembangan dengan merancang sebuah alur sistem informasi pendapatan 

yang dimulai dari alur penerimaan pasien dan alur pencatatan transaksi hingga 

alur pencatatan pendapatan yang nantinya mempermudah web developer dalam 

melakukan implementasi dan pengembangan. 

Dari dasar aktivitas kegiatan di perusahaan, alur sistem ini sangat 

dibutuhkan dalam pencatatan pemasukan untuk mengembangkan sistem 

informasi gizi online tersebut. Melakukan analisa akuntansi tersebut dapat 

membantu dalam memahami alur pencatatan pendapatan dan transaksi pada 

website gizi online tersebut. Kemudian analisa akuntansi yang sebelumnya 
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tidak dilakukan karena sementara ini sistem informasi tersebut memang tidak 

ada pencatatan apapun, dengan adanya analisa akuntansi tersebut maka dapat 

membantu dalam membedakan seluruh transaksi yang terjadi agar dapat 

mengelompokkan transaksi tersebut dan saat membuat laporan pendapatan, 

maka transaksi yang ditampilkan menjadi jelas berasal dari mana, kemudian 

kapan transaksi tersebut terjadi, berapa nominal transaksi tersebut, apa yang 

dipesan. Tidak adanya laporan pendapatan tersebut, akan membuat perusahaan 

menjadi tidak mengetahui penghasilan yang didapatkan dari sistem informasi 

gizi online tersebut. Maka, laporan pencatatan pendapatan nantinya dapat 

disetorkan ke rumah sakit terkait sebagai penghasilan dan laporan tersebut 

dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Dengan adanya alur sistem 

ini, maka tidak akan terjadi kesalahan perbedaan dalam pencatatan dan juga 

nominal yang diterima oleh perusahaan. 

Dari dasar uraian tersebut, PT. Disty Teknologi Indonesia merancang 

sistem informasi termasuk kebutuhan pasien dan perolehan pendapatan yang 

terurai mulai dari alur pencatatan transaksi, alur pencatatan laporan 

pendapatan, analisa akuntansi, pembuatan formulir laporan pendapatan agar 

mengetahui keluaran dari alur tersebut dan juga invoice yang nantinya akan 

dikirimkan ke pasien.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang 

di atas maka didapatkan rumusan masalah adalah mengenai bagaimana alur 
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pencatatan sistem flowchart dan juga analisa akuntansi dapat membantu untuk 

menghasilkan data pendapatan yang sesuai. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mencegah meluasnya pokok-pokok bahasan, maka dapat 

dibatasi pokok bahasan tersebut sehingga hanya meliputi, sebagai berikut: 

1. Perlunya dukungan kinerja akuntansi yang efektif dan efisien guna 

mempercepat pengambilan keputusan manajemen dalam mengelola 

pendapatan. 

2. Alur sistem yang dibuat hanya terkait proses masuknya pendapatan serta 

laporan pendapatannya. 

3. Alur sistem yang dirancang untuk mempermudah web developer dalam 

mengimplementasikan dan mengembangkan sistem informasi gizi online. 

4. Pembuatan alur sistem pendapatan tersebut menggunakan Bizagi. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari yang didapatkan dari kerja praktik adalah: 

1. Terbentuknya alur sistem pendapatan pada sistem informasi gizi online 

2. Memiliki keluaran berupa laporan pendapatan yang jelas 

3. Mengetahui alur dari transaksi yang terjadi 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang nantinya dapat diperoleh dari pelaksanaan kerja praktik 

pada PT. Disty Teknologi Indonesia, adalah: 
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1. Bagi Mahasiswa 

Manfaat yang dapat diperoleh mahasiswa dengan melakukan kerja praktik 

pada PT. Disty Teknologi Indonesia dengan membuat alur sistem keuangan 

pada sistem informasi gizi online adalah dapat menerapkan segala ilmu 

yang didapatkan selama duduk dibangku perkuliahan secara langsung ke 

lapangan sehingga mahasiswa dapat mengembangkan ilmu, menambah 

wawasan dan pengetahuan yang lebih untuk dapat mempersiapkan diri di 

dunia pekerjaan nanti, kemudian juga mengasah keterampilan diri dalam 

pembuatan sebuah sistem informasi yang membutuhkan laporan 

pendapatan, dan laporan-laporan lainnya yang bermanfaat bagi perusahaan. 

 

2. Bagi Perusahaan 

Manfaat yang dapat diperoleh PT. Disty Teknologi Indonesia adalah dapat 

membantu client memiliki alur sistem keuangan yang mudah dipahami dan 

dapat digunakan dalam melayani pasien untuk keperluan konsultasi gizi 

secara online dan perusahaan dapat lebih mudah untuk mengambil 

keputusan berdasarkan aktivitas keuangan dikarenakan data keuangan yang 

telah sesuai. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dan penulis dalam melakukan 

pemahaman secara menyeluruh terhadap dokumen dan permasalahan-

permasalahan yang dibahas pada kerja praktik, maka dibentuk sistematika 

penulisan yang dibagi menjadi beberapa bab, antara lain: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pertama berisikan tentang latar belakang masalah yang 

diangkat pada kerja praktik di PT. Disty Teknologi Indonesia, rumusan masalah 

yang dibentuk berdasarkan latar belakang masalah yang ada, batasan pokok-

pokok bahasan pengerjaan, tujuan yang ingin dicapai nantinya, manfaat yang 

diharapkan dapat diperoleh dari sisi mahasiswa dan sisi perusahaan, dan yang 

terakhir adalah sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Pada bab kedua menjelaskan mengenai gambaran umum dan identitas 

dari PT. Disty Teknologi Indonesia yang meliputi deskripsi perusahaan, logo, 

visi dan misi, lokasi, dan struktur organisasi dari PT. Disty Teknologi Indonesia. 

 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ketiga berisikan tentang teori-teori yang terkait dan 

berhubungan dengan alur sistem flowchart yang dilakukan untuk mendapatkan 

data keuangan yang sesuai dalam kerja praktik dan menjadi sebuah acuan dalam 

menyelesaikan masalah yang diangkat. 

 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab keempat berisikan tentang uraian pengerjaan atau langkah-

langkah pengerjaan yang dilakukan dalam membetuk alur sistem keuangan yang 

dapat digunakan dalam sistem informasi konsultasi gizi online. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab terakhir yaitu kesimpulan berisi tentang hasil dari penerapan 

dari alur sistem keuangan konsultasi gizi online dan membandingkan dengan 

tujuan yang ingin dicapai dan apakah dari permasalahan yang diangkat telah 

terselesaikan dengan baik beserta saran mengenai pemanfaatan untuk 

kedepannya.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

Perusahaan Disty Teknologi Indonesia bergerak dan memegang izin di 

sektor “Teknologi Informasi dan Perdagangan Umum”. Seperti pembuatan 

Website, Pembuatan Aplikasi Android, Pengadaan & Perakitan komputer, 

Pembuatan jaringan, Hotspot, dll. Disty Teknologi Indonesia berupaya 

menghasilkan mutu dan kualitas terbaik. Kualitas dan ketepatan waktu 

merupakan hal utama yang menjadi komitmen kami terhadap klien. 

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang melaju begitu pesat. 

Teknologi komputer berkembang makin pesat seiring waktu dewasa ini 

komputer sudah bukan menjadi barang mewah lagi melainkan kebutuhan 

sekunder yang sangat membantu manusia dalam menjalankan kehidupan 

sehari-hari baik di rumah, di sekolah, di kampus terlebih lagi di kantor. 

Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang menghubungkan dua 

atau lebih komputer sehingga dapat memudahkan dalam 

mengimplementasikan berbagai kelebihan. Tak jarang meskipun instalasi 

jaringan komputer memakan biaya yang tidak sedikit, namun masyarakat tetap 

melakukannya demi kemudahan yang diperoleh. Perubahan zaman juga sering 

memaksa mereka untuk memperbarui jaringan agar tetap dapat memenuhi 

kebutuhan.  

PT. Disty Teknologi Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang Layanan Teknologi, Jasa Konsultan IT (Information & Technology), 
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Telekomunikasi dan System Security (CCTV dan IP CAMERA) yang 

didirikan pada tahun 2015 oleh para praktisi yang berpengalaman dibidangnya 

masing-masing namun belum memiliki legalitas. Dengan jaringan yang luas, 

profesionalisme kerja serta komitmen atas setiap pelayanannya. Kami percaya 

mampu memberikan jasa yang berkualitas, konsisten dan memiliki nilai 

tambah demi tercapainya tujuan bersama.  

Disty Teknologi Secara Resmi Berdiri Sejak Tahun 2018 Dengan 

Legalitas CV Yang di dirikan di Kabupaten Jombang, Kemudian Pada Tahun 

2020 telah berubah menjadi PT dan berpindah kantor di Gedung Graha Pena 

Lantai 5 Jl. A.Yani No. 88 Surabaya.Kami memiliki Tim Developer yang kuat 

yang memiliki kualifikasi sesuai bidang keahlihan dan bersertifikat agar 

mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi Client Kami. Saat ini kami 

memliki 100 Lebih Client yang telah memakai hasil inovasi teknologi kami 

baik berupa Website, Aplikasi Android, internet of things, Integrasi Layanan 

API Pembayaran E-Wallet dan Kerjasama Pelatihan Skill SDM Perusahaan 

Bidang IT. (PT Disty Teknologi Indonesia, n.d.) 

 

2.2 Bidang Perusahaan 

a. Software Developer 

Menyediakan Custom Software Developer (Website, Aplikasi Android 

dan IOS) 

b. Maintenance 

Perawatan dan perbaikan komputer/ notebook baik untuk individual 

ataupun perusahaan/ instansi yang dilakukan secara berkala, meliputi 



10 

 

 

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

(networking) 

c. Networking 

Pemasangan serta instalasi jaringan komputer yang meliputi Local 

Area Network (LAN), internet, wireless, Wide Area Network (WAN). 

Membangun jaringan telepon (PABX) (setting PABX, konfigurasi 

jaringan PABX, instalasi telepon, PABX Panasonic, PABX favourite, 

PABX votel). 

d. Penerbitan Lisensi Software 

Pembuatan Website Personal dan website perusahaan/ aplikasi android 

dan IOS 

e. System Security (CCTV/ IP CAM) 

Penjualan serta instalasi CCTV atau IP Camera untuk perusahaan/ 

instansi ataupun individual 

 

2.3 Ruang Lingkup Perusahaan 

Bergerak dibidang IT serta jasa dan perdagangan umum yang 

mencangkup: Penjualan Komputer, Laptop, dan CCTV/ IP CAM, perawatan/ 

service berkala komputer/ laptop, instalasi jaringan baik itu LAN (Local Area 

Network), WIFI (Spot Area), dan WAN (Wide Area Network), instalasi CCTV 

atau IP CAM, membangun jaringan telepon (PABX) (Setting pabx, konfigurasi 

jaringan pabx, instalasi telepon, PABX Panasonic, PABX Favorite, PABX 

Votel), jasa pembuatan website perusahaan, CD interaktif, personal, dan jasa 

pembuatan sistem program perusahaan, hotel, akademis, dan lain-lain 
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berdasarkan sistem web base ataupun desktop. Dengan dukungan tenaga ahli 

yang kompeten dibidangnya, dan kualitas produk yang terjamin dalam 

pengaplikasiannya, PT. Disty Teknologi Indonesia terus mengembangkan 

pelayanannya hingga luar daerah. 

 

2.4 Struktur Organisasi 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi PT Disty Teknologi Indonesia 
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2.5 Logo Perusahaan 

 

 

Gambar 2. Logo Perusahaan PT Disty Teknologi Indonesia 

 

2.6 Visi Perusahaan 

1. Menjadi sebuah perusahaan IT serta jasa dan perdagangan umum yang 

profesional yang memiliki integritas tinggi dan berkonsisten dalam 

menciptakan solusi yang tepat dan bermanfaat secara optimal. 

2. Untuk menjadi mitra terpercaya dalam pelayanan keamanan dengan 

menyediakan solusi terintegrasi. 

3. Memberikan total solusi untuk kebutuhan IT serta jasa dan perdagangan 

umum bagi dunia industri dan pemerintah ataupun personal. 

4. Menjadi perusahaan terdepan di bidang jasa konsultasi dan instalasi 

komputer dan jaringan yang mengutamakan kompatibilitas peralatan 

dengan teknologi masa depan. 

5. Menjadikan perusahaan IT serta jasa dan perdagangan umum yang 

berkualitas dan mampu bersaing dalam pasar global. 
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2.7 Misi Perusahaan 

1. Mengembangkan minat berwirausaha. Dengan mendirikan usaha berarti 

memulai tantangan dalam memanajemen sebuah bisnis. Hal ini dapat 

meningkatkan kreatifitas, inovasi dan upaya-upaya dalam memanfaatkan 

peluang. 

2. Menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sebuah usaha sekecil apapun pasti 

akan membuka kesempatan kerja. Usaha kecil meskipun tidak mampu 

merekrut banyak karyawan, namun setidak- tidaknya telah merekrut diri 

sendiri yang berarti angka pengangguran telah berkurang satu. 

3. Terus maju dan berkembang, belajar melalui setiap kegagalan dan 

pengalaman dalam rangka memperkaya referensi dan pengetahuan- 

sebagai modal untuk mengikuti perkembangan teknologi yang dinamis. 

4. Kami mewujudkan lingkungan kerja yang menantang, apresiatif dan 

berlandaskan pengetahuan bagi karyawan. 

5. Memberikan layanan "One Stop Services" dan lengkap sehingga 

pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik, berupa kemudahan, produk 

berkualitas, dengan harga kompetitif 

6. Menjadi Mitra Usaha yang Handal dan Terpercaya. 

7. Melakukan pembinaan untuk membentuk karyawan yang profesional dan 

perbaikan sistem manajemen secara berkesinambungan. 

 

2.8 Identitas Perusahaan 

2.8.1 PT. Disty Teknologi Indonesia 

Nama Perusahaan : PT. Disty Teknologi Indonesia 
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Alamat Perusahaan : Gedung Graha Pena lt. 5, Jln. A. Yani no. 88,  

Surabaya 

Email  : info@distyindonesia.com  

Website   : https://www.distyindonesia.com  

Telepon  : (031) 82519108 

 

2.8.2 RSUD Jombang 

Nama Perusahaan : RSUD Kabupaten Jombang 

Alamat Perusahaan : Kepanjen, Jl. KH. Wahid Hasyim No.52, 

Kepanjen, 

Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61416 

Website  : https://rsudjombang.jombangkab.go.id  

mailto:info@distyindonesia.com
https://www.distyindonesia.com/
https://rsudjombang.jombangkab.go.id/
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang 

mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah sebuah data dan 

informasi akuntansi tersebut sehingga menghasilkan informasi yang berguna 

bagi pembuat keputusan. SIA memproses segala informasi untuk melaporkan 

kondisi keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan akurat dan 

proses tersebut sangat berkaitan dengan teknologi informasi untuk sebuah 

bisnis. (Mujiani & Mardhiyah, 2019) 

 

3.2 Siklus Akuntansi 

Dalam siklus akuntansi, memiliki kegiatan-kegiatan yaitu: 

1. Tahapan Pencatatan, saat menerima bukti transaksi dapat dilakukan 

pencatatan ke dalam jurnal dan nantinya dapat di posting ke buku besar 

untuk penggolongan. 

2. Tahapan Pengikhtisaran, setelah transaksi digolongkan selanjutnya 

membuat sebuah neraca saldo, neraca lajur dan jurnal penyesuaian. 

Kemudian membuat laporan keuangan dan jurnal penutup. Setelah 

jurnal penutup, dibuat sebuah neraca saldo penutup yang nantinya 

sebagai arahan untuk pembuatan jurnal balik untuk periode berikutnya. 

(Andarsari & Dura, 2018) 
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3.3 Konsultasi Gizi 

Konsultasi gizi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Ahli Gizi dan 

pasien dalam menanamkan pengertian, perilaku pasien dalam mengenali dan 

mengatasi masalah gizi pasien agar pasien dapat memperbaiki pola makan, 

pola hidupnya. Konsultasi gizi tersebut biasanya dilakukan dengan 2 tahapan 

yaitu membangun dasar konsultasi dengan menanyakan informasi dasar gizi 

dari pasien, dan kemudian menggali permasalahan gizi yang sedang dialami 

oleh pasien. Sasaran dari konsultasi gizi ini adalah seseorang yang memiliki 

sebuah masalah kesehatan gizi dan ingin melakukan pencegahan atau ingin 

mempertahankan status gizinya. (Iqbal & Husin, 2017) 

 

3.4 Flowchart 

Flowchart adalah sebuah penggambaran dari urutan prosedur milik 

sebuah program. Flowchart biasa digunakan untuk menyelesaikan sebuah 

masalah yang sedang dievaluasi. Flowchart dapat menggambarkan sebuah 

kegiatan manual, dan kegiatan komputer. Didalam flowchart terdiri dari 

berbagai simbol. Simbol-simbol tersebut seperti yang ada pada gambar 

berikut. (Budiman et al., 2021) 
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Gambar 3. Simbol Flowchart 

 

3.5 Business Process Modelling Notation (BPMN) 

BPMN merupakan sebuah pemodelan dari sebuah proses bisnis 

untuk memahami dan juga menganalisa alur proses bisnis yang nantinya 

dapat berjalan. BPMN membantu sebuah perusahaan untuk memahami dan 

juga mengidentifikasikan permasalahannya dan kemudian di kembangkan 

dan didokumentasikan untuk dikomunikasikan ke seluruh karyawan dan 

pejabat lainnya di preusahaan tersebut. BPMN merupakan sebuah standar 

pemodelan yang menyediakan notasi grafis dan BPMN adalah metodologi 

dikembangkan oleh Business Process Modelling Initative. (Anggiyanti et al., 

2021) 
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3.6 Pendapatan 

Pendapatan merupakan pemasukan yang berasal dari aktivitas 

transaksi perusahaan yang memberikan sebuah keuntungan untuk 

perusahaan. Pendapatan merupakan hal paling penting dan menjadi objek 

dari aktivitas perusahaan tersebut. Pendapatan memiliki pengertian yang 

bermacam-macam tergantung dari sisi mana untuk meninjau pengertian 

pendapatan tersebut. (Yusmalina et al., 2020) 

Menurut Ahmed R Belkaoui (Belkaoui, 2011), pendapatan 

diinterprestasikan sebagai berikut: 

1. Arus masuk dari aktiva bersih dan merupakan hasil dari sebuah penjualan 

barang/ jasa 

2. Arus keluar sebuah barang/ jasa dari perusahaan ke pelanggannya 

3. Sebuah produk milik perusahaan yang dihasilkan dari penciptaan barang/ 

jasa dengan usaha yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 

 

3.7 Midtrans  

Metode pembayaran yang dari lama dilakukan dalam sehari-hari 

adalah dengan cara tunai, dan dengan perlahan mulai tergantikan dengan 

adanya teknologi dalam sistem keuangan saat ini. Sebutan dari teknologi 

tersebut adalah payment gateaway. Midtrans adalah salah satu dari payment 

gateaway yang mempermudah para pebisnis online dalam melakukan 

pembayaran. Midtrans memberikan berbagai jenis metode pembayaran yang 

dapat mempermudah pasien untuk membayar transaksi nantinya. Pelayanan 

ini dapat dimasukkan ke dalam website milik bisnis online dengan plugin 
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yang telah disediakan, dan payment gateaway dapat meningkatkan penjualan 

dengan kemudahan pembayarannya tersebut. (Alfian et al., 2020) 

  

3.8 Formulir 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, formulir merupakan 

sebuah lembar isian atau bisa juga surat isian. Formulir memiliki sebuah 

fungsi sebagai pengumpul beberapa data milik seseorang dan digunakan 

agar mempermudah dalam mengelompokkan dan juga meminimalisir 

kesalahan data. Formulir biasanya bersifat rahasia karena berisikan sebuah 

data penting. (Firdasari, 2022) 

 

3.9 Invoice 

Invoice sebuah catatan untuk sebuah produk yang dibeli oleh 

pembeli dan juga harganya. Invoice tersebut dibuat oleh penjual untuk 

menagihkan total pembelian tersebut  atau juga digunakan untuk memberikan 

informasi tagihan bila pembayaran dilakukan tidak secara tunai.  Sebutan lain 

dari invoice adalah faktur. Komponen dari dokumen tersebut adalah: 

1. Kode produk untuk membedakan tiap produk yang dibeli 

2. Kode transaksi untuk membedakan tiap transaksi yang terjadi 

3. Kuantitas produk tiap produk yang dibeli 

4. Tanggal kapan transaksi tersebut terjadi 

5. Nama produk yang dibeli oleh pembeli 

6. Identitas penjual yaitu perusahaan yang membuat invoice 
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Invoice memiliki fungsi sebagai informasi mengenai produk yang 

dibeli oleh pembeli, untuk melakukan penagihan kepada pembeli, menjadi 

bukti adanya transaksi bila ada kesalahan.  (Lutfiana, 2020)
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Metode Pelaksanaan 

Kerja praktik dilaksanakan selama 5 bulan dan dilaksanakan pada: 

Tanggal: 14 Februari 2022 – 29 Juli 2022 

Tempat: PT Disty Teknologi Indonesia 

Peserta: Miryam Clementine Aksama 

NIM: 19430200001 

Rincian kegiatan yang telah dilakukan selama kerja praktik berlangsung di 

PT Disty Teknologi Indonesia sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Daftar Kegiatan selama Kerja Praktik 

No. Kegiatan/ Pekerjaan 

1. 
Pengenalan lingkungan kerja di PT Disty Teknologi Indonesia dan 

para mentor yang dapat membimbing tiap peserta magang. 

2. Pengenalan sistem kerja yang ada di PT Disty Teknologi Indonesia 

3. Mempelajari sistem informasi pada rumah sakit 

4. Mempelajari sistem informasi gizi online pada rumah sakit 

5. 
Melakukan analisa akuntansi pada sistem informasi gizi online 

tersebut 

6. Membuat hasil analisa akuntansi tersebut 

7. 
Mempelajari alur pencatatan transaksi pada sistem informasi gizi 

online 

8. 
Pembuatan alur pencatatan transaksi pada sistem informasi gizi 

online 
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9. 
Mempelajari alur pencatatan laporan pendapatan pada sistem 

informasi gizi online 

10. 
Pembuatan alur pencatatan laporan pendapatan pada sistem 

informasi gizi online 

11.  Pembuatan formulir laporan pendapatan 

12. Pembuatan formulir invoice 

 

4.2 Identifikasi Masalah 

PT Disty Teknologi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang layanan teknologi, konsultasi IT (Information & Technology), 

telekomunikasi dan keamanan sistem (CCTV dan IP CAMERA). Perusahaan 

sedang melakukan pengembangan sebuah Sistem Informasi Gizi Online 

untuk klien yaitu RSUD Jombang dan dibutuhkan analisa akuntansi untuk 

memahami komponen apa saja yang diperlukan dan juga sebuah alur 

pencatatan sistem pendapatan. Hal tersebut diperlukan agar sistem dapat 

memberikan data yang dibutuhkan dan juga nantinya dapat menghasilkan 

data pemasukan sistem informasi gizi online yang jelas dan dapat diberikan 

kepada perusahaan sebagai pendapatan. 

 

4.3 Analisis Masalah 

Beberapa permasalahan yang terjadi dan menyebabkan sistem 

informasi gizi online tersebut belum berjalan dengan baik yaitu: 

1. Sistem Informasi Gizi Online merupakan sebuah sistem informasi yang 

masih perlu pengembangan dan dibuat untuk mempermudah pasien 

dalam melakukan konsultasi mengenai gizi tubuh. 
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2. Pencatatan pendapatan masih belum ada sehingga berdampak pada 

pengambilan keputusan. 

3. Alur dari transaksi masih belum jelas 

 

4.4 Solusi Masalah 

Berdasarkan analisis dari permasalahan yang muncul, maka solusi 

yang dapat diberikan adalah pembuatan sebuah flowchart berbasis notasi 

yang mendefinisikan proses bisnis dari prosesnya dan menggunakan aplikasi 

Bizagi. Hal tersebut dapat mempermudah web developer dalam pembuatan 

website dan melakukan integrasi untuk prosesnya. Sehingga saat sistem 

informasi tersebut berjalan, maka penyimpangan-penyimpangan terhadap 

transaksi keuangannya menjadi lebih rendah dan kinerja keuangan dapat 

berjalan lebih baik. Solusi tersebut yaitu: 

a. Analisa Akuntansi 

b. Alur Pencatatan Transaksi 

c. Alur Proses Laporan Pendapatan 

d. Pembuatan Formulir Laporan Pendapatan 

e. Pembuatan Invoice Pembayaran 

Dengan adanya solusi yang diberikan tersebut dapat dipahami oleh web 

developer dan alur yang ada dapat diimplementasikan dan digunakan untuk 

melakukan pengambilan keputusan dengan baik. 
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4.4.1 Analisa Akuntansi 

Dalam pembuatan alur pencatatan ini, seluruh transaksi yang 

masuk adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dan tiap 

transaksi tersebut dapat masuk ke dalam kas perusahaan tiap 1 periode 

yaitu tiap bulan. Penerimaan kas tersebut menjadikan perusahaan 

menambahkan asetnya. Aset tersebut yaitu akun kas pada sisi debit, 

dan pada akun pendapatan pada sisi kredit dengan jumlah yang sama. 

Ilustrasi jurnal tersebut ada pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Penerimaan Pendapatan 

Akun Debit Kredit 

Kas Rp xxx  

       Pendapatan  Rp xxx 

 

4.4.2 Alur Pencatatan Transaksi 

Dalam sistem informasi gizi online memiliki beberapa fitur 

yang membutuhkan transaksi, seperti konsultasi gizi, katering diet, 

program diet. Dalam pencatatan transaksi tersebut, ada pihak ke-3 

yang menyalurkan uang hasil transaksi dari pasien ke penjual yaitu 

Midtrans. Dalam pencatatan transaksi, Midtrans dapat otomatis 

membuat payment link agar pasien dapat langsung membayarkan 

transaksinya. Kemudian untuk alur proses pencatatan dari transaksi 

dapat dilihat pada gambar 4 beserta penjelasan alur tersebut 

dibawahnya. 
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Gambar 4. Alur Pencatatan Transaksi 

 

Dilihat pada gambar 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pihak ke-3 atau Midtrans akan membuatkan sebuah payment link 

secara otomatis kemudian pasien dapat melakukan pembayaran atas 

pesanannya di website Sikozion tersebut. Data milik transaksi yang 

terjadi nantinya tersimpan pada database Transaksi dan juga database 

Detail_Transaksi sehingga sistem dapat membuat sebuah invoice 

secara otomatis sesuai dengan data yang ada pada database tersebut. 

Invoice nantinya dapat dikirimkan ke pasien melalui email dan 

formulir dari invoice. Kemudian saat perusahaan ingin menarik 
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seluruh hasil transaksi yang ada pada Midtrans, perusahaan 

diharuskan mengisikan bank yang akan dikirimkan dana dari seluruh 

transaksi. Setelah permintaan pengiriman dana transaksi disetujui, 

maka sistem akan langsung memproses pengiriman dana tersebut. 

Tiap transaksi yang berhasil, seluruh pasien akan dibebankan biaya 

admin dan ketika perusahaan ingin menarik pendapatan dari hasil 

transaksi yang tersimpan di Midtrans, perusahaan dikenakan biaya 

admin juga. Biaya admin yang dibebankan tersebut ada pada tabel 3.  

 

Tabel 3. Biaya Transaksi Midtrans 

No. Metode Pembayaran /Transaksi Penarikan 

1. 

Bank Transfer (BCA, 

BRI, Mandiri, Prima, 

Alto, ATM Bersama, 

BNI, Permata Bank) 

 Rp           5.000   Rp       4.000  

2. Go-pay 2%  Rp       1.000  

3. QRIS 0,7%  Rp               -  

4. Shopee 2%  Rp               -  

5. 

Credit Card (Visa, 

Master Card, JCB, 

American Express) 

2,9% + Rp 2.000  Rp               -  

6. 

Over the Counter 

(Alfamart, Indomaret, 

Dan-Dan, Alfamidi) 

 Rp           5.000   Rp               -  

7. 

Direct Debit (Brimo, 

OCTO Clicks, 

Danamon Online 

Banking) 

 Rp           5.000   Rp               -  

8. BCA Klikpay  Rp           2.200   Rp               -  

9. Akulaku 1,7%  Rp               -  

10. Kredivo 2%  Rp               -  

Sumber: https://midtrans.com/id/pricing 

 

https://midtrans.com/id/pricing
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4.4.3 Alur Proses Laporan Pendapatan 

Dalam sistem informasi gizi online ini membutuhkan sebuah 

laporan pendapatan yang dapat ditampilkan pada sisi admin untuk 

pemasukan pada rumah sakit. Dalam hal tersebut, dibuat sebuah 

BPMN yang dapat mempermudah alur proses yang dapat di lewati 

oleh admin dalam melihat laporan pendapatan dan juga mencetak 

laporan pendapatan tersebut dalam periode bulan dan laporan tersebut 

dapat diunduh dengan cara memilih tombol kirim email pada halaman 

laporan pendapatan di website Sikozion tersebut. 

 

Gambar 5. Alur Proses Laporan Pendapatan 

 

Dalam proses laporan ini, dapat digunakan sebuah sistem 

keuangan digital pihak ketiga yaitu Midtrans. Alur proses dari laporan 

pendapatan tersebut dapat disesuaikan dengan alur proses diatas. 

Seluruh transaksi yang dilakukan oleh pasien nantinya dapat masuk 

pada pembayaran digital pihak ketiga dan kemudian dari web 



28 

 

 

developer dapat mengambil data transaksi yang ada di Midtrans 

tersebut dan menampilkan secara real-time pada halaman laporan 

keuangan website Sikozion yang hanya dapat diakses oleh admin saja. 

Alur dari pencatatan pendapatan tersebut setelah admin masuk ke 

website, akan ada sebuah pilihan pada menu untuk menuju ke laporan 

pendapatan dan ada sebuah grafik yang menunjukkan berapa jumlah 

pendapatan yang dihasilkan dari beberapa produk dengan periode 

waktu 1 bulan, selanjutnya akan ada pilihan untuk melihat seluruh 

transaksi beserta detail transaksi dan juga untuk melihat laporan 

pendapatan yang dapat disaring, kemudian laporan pendapatan 

tersebut dapat langsung dikirimkan ke email dengan menekan tombol 

kirim email dan dikirimkan 1 berkas berekstensi PDF yang berisikan 

laporan pencatatan pendapatan.  

 

4.4.4 Pembuatan Formulir Laporan Pendapatan 

Dalam pembuatan sistem informasi gizi online ini, 

diperlukan laporan pendapatan yang dapat membantu perusahaan 

dalam mengalokasikan pendapatan yang didapatkan dari transaksi 

yang ada di sistem informasi gizi online tersebut. Dalam formulir 

laporan pendapatan, data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

1. Kode transaksi, merupakan kode unik untuk tiap transaksi yang 

terjadi dan kode ini akan dibuat secara otomatis oleh sistem 

2. Kode produk, merupakan kode unik untuk tiap produk yang 

dijualkan kepada konsumen (pasien) dan dimiliki oleh 
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perusahaan dan kode ini dibuat secara manual pada saat 

melakukan input produk 

3. Nama produk, merupakan nama dari produk yang dijualkan 

sehingga konsumen (pasien) dapat membedakan produk yang 

nantinya akan dibeli dan nama dibuat secara manual pada saat 

melakukan input produk 

4. Kuantitas, merupakan jumlah dari item yang dibeli oleh 

konsumen (pasien) dan dibuat secara otomatis sesuai dengan 

input dari konsumen (pasien) tersebut saat melakukan transaksi 

5. Total harga, merupakan total bayar dari tiap produk pada satu 

invoice dan dibuat dengan menggunakan rumus harga produk x 

kuantitas  

6. Tanggal transaksi, merupakan penanda kapan transaksi tersebut 

terjadi dan dibuat secara otomatis oleh sistem saat transaksi 

tersebut dilakukan oleh konsumen (pasien) 

7. Total Pendapatan Keseluruhan, merupakan total dari pendapatan 

keseluruhan selama periode tertentu yaitu bulan dan dibuat 

dengan menggunakan rumus SUM atau menambahkan nilai yang 

banyak, dan rumus tersebut digunakan agar dapat menjumlahkan 

keseluruhan total harga yang merupakan pendapatan perusahaan 

selama periode tersebut 

Dengan demikian, contoh formulir dari laporan pendapatan 

selama 1 periode atau satu bulan dapat dilihat pada gambar 6. 
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Gambar 6. Contoh Laporan Pendapatan 

 

Formulir laporan pendapatan tersebut nantinya digunakan 

sebagai laporan pendapatan, dan memiliki fungsi untuk membantu 

perusahaan dalam melakukan alokasi pendapatan yang didapatkan 

seperti transaksi tersebut berasal dari transaksi mana saja, kapan 

transaksi tersebut dilakukan, berapa total pendapatan selama 1 periode 

tersebut. Sehingga dengan adanya formulir tersebut dapat mengetahui 

produk mana yang paling sering di pesan oleh pasien. 
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4.4.5 Pembuatan Invoice Pembayaran 

Dalam pembuatan sistem informasi gizi online ini, invoice 

pembayaran akan sangat dibutuhkan karena invoice tersebut akan 

dikirimkan kepada pasien sebagai bukti bahwa pasien telah 

melakukan pembayaran melalui e-mail. Data yang nantinya akan 

dibutuhkan untuk pembuatan invoice pembayaran adalah sebagai 

berikut: 

1. Id Pasien, merupakan kode unik yang dimiliki oleh tiap pasien 

sebagai pembeda tiap pasien yang terdaftar dan dibuat secara 

otomatis oleh sistem pada saat pasien melakukan registrasi akun 

pada website 

2. Nama Pasien, merupakan nama milik pasien yang melakukan 

transaksi dan ditampilkan secara otomatis sesuai dengan akun 

konsumen yang melakukan transaksi tersebut dan diisikan secara 

manual oleh pasien pada saat registrasi akun pada website dan 

tersimpan pada database 

3. Alamat Pasien, merupakan alamat dari konsumen (pasien) yang 

melakukan transaksi dan ditampilkan secara otomatis sesuai 

dengan akun konsumen yang melakukan transaksi tersebut dan 

diisikan secara manual oleh pasien pada saat registrasi akun pada 

website dan tersimpan pada database 

4. Nomor Telepon, merupakan nomor yang dapat dihubungi milik 

konsumen (pasien) yang melakukan transaksi dan ditampilkan 

secara otomatis sesuai dengan akun konsumen yang melakukan 
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transaksi tersebut dan diisikan secara manual oleh pasien pada saat 

registrasi akun pada website dan tersimpan pada database 

5. E-mail Pasien, merupakan alamat surat elektronik milik pasien 

yang dapat dikirimkan penawaran, invoice, dan lain sebagainya 

kemudian ditampilkan secara otomatis sesuai dengan akun 

konsumen yang melakukan transaksi tersebut dan diisikan secara 

manual oleh pasien pada saat registrasi akun pada website dan 

tersimpan pada database 

6. Tanggal Transaksi, merupakan penanda kapan transaksi tersebut 

terjadi dan dibuat secara otomatis oleh sistem saat transaksi 

tersebut dilakukan oleh konsumen (pasien) 

7. Status Transaksi, merupakan penanda apakah transaksi tersebut 

telah berhasil atau masih tertunda karena belum terbayarkan oleh 

konsumen (pasien) dan dibuat secara otomatis oleh sistem saat 

mendeteksi konsumen telah menyelesaikan pembayaran atau tidak 

diselesaikan dan juga masih belum diselesaikan 

8. Diskon, merupakan kode unik yang dapat mengurangi total bayar 

dari sebuah transaksi dan dibuat secara manual oleh perusahaan 

dan disebarluaskan ke konsumen (pasien) untuk menarik minat 

mereka 

9. Kode transaksi, merupakan kode unik untuk tiap transaksi yang 

terjadi dan kode ini akan dibuat secara otomatis oleh sistem 

10. Kode produk, merupakan kode unik untuk tiap produk yang 

dijualkan kepada konsumen (pasien) dan dimiliki oleh perusahaan 
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dan kode ini dibuat secara manual pada saat melakukan input 

produk 

11. Nama produk, merupakan nama dari produk yang dijualkan 

sehingga konsumen (pasien) dapat membedakan produk yang 

nantinya akan dibeli dan nama dibuat secara manual pada saat 

melakukan input produk 

12. Kuantitas, merupakan jumlah dari item yang dibeli oleh konsumen 

(pasien) dan dibuat secara otomatis sesuai dengan input dari 

konsumen (pasien) tersebut saat melakukan transaksi 

13. Harga produk, merupakan nilai dari sebuah produk yang 

ditampilkan dan dibuat secara manual pada saat melakukan input 

produk 

14. Total bayar produk, merupakan total bayar dari tiap transaksi yang 

terjadi dan dibuat dengan menggunakan rumus harga produk x 

kuantitas dan kemudian dikurangi dengan diskon dan ditambahkan 

dengan pajak 

Dengan demikian, contoh dari invoice pembayaran yang 

diterima pasien tersebut dapat dilihat pada gambar 7. 
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Gambar 7. Contoh Invoice 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini adalah bagian untuk memberikan kesimpulan dan juga saran 

berdasarkan hasil dari kerja praktik yang telah dilakukan untuk RSUD Jombang 

yang merupakan client dari PT Disty Teknologi Indonesia. 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil kerja praktik yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan sebuah analisa akuntansi untuk memahami alur pencatatan dan 

membantu dalam membedakan seluruh transaksi yang terjadi. 

2. Pembuatan alur pencatatan transaksi dengan menggunakan flowchart dari 

sistem informasi gizi online telah terlaksana dan dapat dimengerti dengan 

baik oleh web developer dan juga perusahaan. 

3. Alur proses untuk laporan pendapatan dengan menggunakan BPMN 

tersebut dapat memperjelas kebutuhan dari sistem informasi gizi online ini. 

4. Pembuatan laporan pendapatan yang akan diterima perusahaan tiap 

bulannya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan 

kedepannya seperti penambahan modal, investasi, dan lain sebagainya. 

5. Pembuatan invoice pembayaran akan diterima oleh semua pasien yang 

telah berhasil melakukan pembayaran pada website sehingga pasien 

mempunyai bukti bahwa telah melakukan pembayaran bila sewaktu-waktu 

ada kendala pada proses transaksi, proses pengiriman, dan proses lainnya. 
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5.2 Saran 

Analisa akuntansi dan alur proses pendapatan yang dibuat ini masih 

bisa dikategorikan sederhana dan masih memiliki banyak kekurangannya. 

Maka dengan itu dapat dibuat menjadi sebuah alur proses yang lebih lengkap 

lagi seperti dari segi pengeluarannya, laporan laba/ rugi, laporan neraca, 

laporan arus kas, kemudian juga ada laporan penutup.  Sehingga website 

tersebut memiliki alur pencatatan keuangannya sendiri secara lengkap dan 

tidak bergantung penuh dengan rumah sakit.
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