
 

 

1 

 

 

1. BAB I  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), BLU 

adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual 

tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.  

Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran merupakan Unit Kerja di 

RSUP Dr. Sardjito yang mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan dan 

mengevaluasi anggaran rumah sakit. Dalam pelaksanaan anggaran dengan 

pengadaan barang/jasa terdapat proses untuk menentukan apakah suatu kegiatan 

akan diadakan atau tidak. Hal ini ditentukan berdasarkan tingkat prioritas, 

ketersediaan anggaran/dana, waktu pelaksanaan dan beberapa hal lainnya.  

Usulan dari Unit Kerja akan ditelaah berdasarkan kebutuhan barang, 

jumlah barang, harga dan spesifikasi yang dibutuhkan. Ketika kegiatan disetujui, 

maka akan diterbitkan dokumen berupa Surat Persetujuan Pengadaan sebagai 

dasar untuk Proses Pengadaan Barang/Jasa.  

Surat Persetujuan Pengadaan merupakan dokumen internal Rumah Sakit 

yang dibuat sebagai bukti persetujuan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan 

barang/jasa dimana didalamnya akan memuat usulan kegiatan, telaah kebutuhan, 

rencana anggaran belanja (RAB) serta pagu anggaran yang akan digunakan.
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 Prosedur pembuatan dokumen telah diatur dalam dokumen SOP 

Penerbutan Dokumen Surat Persetujuan Anggaran. Dengan dibuatnya sistem ini 

diharapkan dapat: 

1. Mempermudah Unit Kerja pengusul dalam memonitor usulan kegiatan, 

2. Mempercepat pembuatan dokumen Surat Persetujuan Pengadaan 

3. Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran akan lebih mudah dalam 

pelaporan, monitoring dan evaluasi angaran belanja operasional berdasar 

penerbitan Dokumen Surat Persetujuan Pengadaan (SPP) 

4. Manajemen dapat memonitor proses penerbitan dokumen Surat Persetujuan 

Pengadaan (SPP). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun sistem agar Unit Kerja pengusul kegiatan dapat 

memonitor usulan kegiatan yang diusulkannya? 

2. Bagaimana membangun sistem agar Bagian Penyusunan Anggaran di RSUP 

Dr. Sardjito dapat mempermudah dan mempercepat proses penerbitan 

dokumen Surat Persetujuan Pengadaan? 

3. Bagaimana membangun sistem yang dapat mempermudah monitoring dan 

evaluasi penyerapan anggaran belanja operasional di RSUP Dr. Sardjito 

berdasarkan penerbitan Surat Persetujuan Pengadaan? 
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1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup permasalahan dalam pengembangan Aplikasi Monitoring 

Anggaran Operasional Berbasis Web Studi Kasus di Bagian Penyusunan dan 

Evaluasi Anggaran RSUP Dr. Sardjito sebagai berikut: 

1. Data diambil dari Bidang/Bagian/Instalasi di RSUP Dr. Sardjito. 

2. Aplikasi dibangun berbasis website dengan bahasa pemrograman PHP dan 

database MySQL. 

3. Aplikasi diperuntukkan bagi Direksi, Manajemen, Unit Kerja dan Staf yang 

terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa serta Monitoring Anggaran 

di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. 

4. Aplikasi ini mampu : 

a. Actor Administrator 

 Mengelola Data User dan member hak akses user 

 Mengelola Data Unit Kerja 

 Mengelola Data PPK 

b. Actor Unit Kerja Pengusul 

 Mengelola Data Usulan Kegiatan dari Satuan Kerja Terkait. 

 Melihat Laporan Usulan dari Unit Kerja terkait 

c. Actor Unit Kerja Penelaah 

 Mengelola data master barang yang digunakan sebagai referensi 

usulan pengadaan barang/jasa. 

 Menambahkan Data Standart Biaya yang digunakan sebagai 

perbandingan harga antara usulan dengan telaah kegiatan 

 Menambahkan Data Telaah atas Usulan yang dibuat Unit Kerja. 
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d. Actor SPP 

 Mengelola data RKAKL yang didalamnya memuat data Sub 

Alokasi, Kode Mata Anggaran dan Pagu Anggaran 

 Mengelola data Surat Persetujuan Pengadaan  

e. Actor Manajemen 

 Manajemem dapat melihat progres dan Laporan pengadaan dari 

usulan hingga penerbitan dokumen Surat Persetujuan Pengadaan. 

 Manajemen dapat melihat perbandingan antara besar nilai usulan 

kegiatan, nilai telaah, nilai persetujuan Pengadaan dan nilai Pagu 

Alokasi Anggaran 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pengembangan sistem ini adalah membuat sistem yang 

dapat membantu dalam pencatatan dan keakurasian data guna memonitor 

anggaran operasional di RSUP Dr. Sardjto Yogyakarta berdasarkan penerbitan 

dokumen Surat Persetujuan Pengadaan (SPP). Dengan adanya monitoring 

anggaran diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengendalian belanja 

rumah sakit. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari aplikasi ini adalah diharapkan mampu membantu proses 

usulan pengadaan, penelaahan hingga proses penerbitan dokumen Surat 

persetujuan Pengadaan (SPP) di RSUP Dr Sardjito. Disamping itu dapat 

memberikan informasi terkait proses usulan pengadaan, laporan penyerapan 

anggaran serta perbandingan antara usulan belanja, hasil telaah hingga kegiatan 

tersebut disetujui. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada 

penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang  

merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang dijadikan acuan primer dalam penelitian ini 

serta landasan teori dari permasalahan yang diambil, juga landasan teori dari 

perangkat lunak dan bahasa pemrograman yang digunakan. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan data yang digunakan, peralatan yang dibutuhkan dalam 

penelitian, prosedur dan proses pengumpulan data serta berisi analisis kebutuhan 

sistem seperti kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem, use case diagram, 

sequence diagram, class diagram, serta desain antar muka aplikasi. 

BAB IV : Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini membahas mengenai implementasi program sesuai rancangan siste, hasil 

ujicoba program, serta pembahasan tentang hasil pengujian. 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan. 


