
 

 

6 

 

2. BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan acuan utama dalam beberapa studi yang 

pernah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat beberapa 

penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. 

Andri Yuliani (STMIK AKAKOM Yogyakarta, 2017) dengan judul 

“Sistem Informasi Pelaporan Anggaran dan Realisasi”. Sistem yang dibangun 

hanya untuk memonitor laporan anggaran dan realisasi per periode, laporan 

anggaran dan realisasi per jenis belanja per organisasi, laporan anggaran 

organisasi berdasarkan kategori, laporan realisasi organisasi berdasarkan kategori, 

dan laporan rincian anggaran dan realisasi. 

Adiwarman Putra Paputungan (Universitas  Sam  Ratulangi Manado, 

2017) dengan judul “Sistem Monitoring Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten  Bolaang Mongondow Selatan Berbasis 

Web” juga mengembangkan sistem monitoring yang dapat digunakan oleh 

masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai alokasi anggaran, realisasi, 

capaian kegiatan, dokumentasi kegiatan, dan sisa anggaran. Aplikasi ini dibangun 

dengan metode pengembangan Rapid Aplication Development (RAD) dengan 

bahasa pemrograman PHP. 

Wilis Kaswidjanti , Indah Ismayasari dan Frans Richard Kodong (UPN 

Veteran Yogyakarta 2013) dengan judul “Aplikasi Web Monitoring Realisasi 

Anggaran Biaya Operasional Pada PT. Pertamina Ep Region Jawa”. Aplikasi ini 

bertujuan untuk pengawasan realisasi dari anggaran yang telah disetujui agar tidak 
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ada penyimpangan dalam pelaksanaannya. Metodelogi yang digunakan adalah 

waterfall dengan bahasa pemrograman PHP. 

Chrisantus Tristianto (STMIK Eresha Tangerang 2018) dengan judul 

“Penggunaan Metode Waterfall untuk Pengembangan Sistem Monitoring Dan 

Evaluasi Pembangunan Pedesaan”. 

Agung Ramadhan (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019) dengan judul 

“Rancang Bangun Sistem Monitoring Anggaran Keuangan Berbasis Web Pada 

Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri studi kasus di Sekretariat Jenderal 

Kementerian Agama RI”. Penelitian ini masih berupa rancang bangun sistem 

untuk monitoring anggaran keuangan yang secara garis besar menggunakan 

metode perancangan waterfall namun belum menghasilkan output aplikasi yang 

dapat digunakan. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Satuan Kerja Badan Layanan Umum (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. (Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005) 

RSUP Dr. Sardjito merupakan Satuan Kerja BLU dibawah Direktorat 

Jenderal Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan yang menyediakan 

pelayanan kesehatan paripurna.  
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2.2.2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh 

Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA berfungsi sebagai dasar untuk 

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana 

atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.DIPA 

berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur 

yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. 

Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, 

pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu 

dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui 

dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. (Friska Yohana, 2011) 

Dalam hal pelaksanaan anggaran di RSUP Dr. Sardjito, mengacu pada 

DIPA petikan yakni DIPA per Satuan Kerja yang dicetak melalui sistem dan 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja dan pencairan 

dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara dan merupakan kesatuan yang 

tidak terpisahkan dari DIPA Induk. 

2.2.3 Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) 

adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun 

menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. (Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 208/PMK.02/2019 Tahun 2019).  
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Berdasarkan dokumen RKA-K/L tersebut, disusunlah Kode Mata 

Anggaran (MA) yang tersusun berdasarkan kode kementerian, kode direktorat, 

kode satuan kerja, kode propinsi, kode kabupaten, kode program, kode kegiatan, 

kode ountput, kode sub output, kode komponen, kode sub komponen dan kode 

akun. Adapun struktur kode mata anggaran adalah sebagai berikut: 

Kode MA  =  [Kode_Kementerian].[Kode_Direktorat].[Kode_Satker]. 

[Kode_Propinsi].[Kode_Kabupaten].[Kode_Program]. 

[Kode_Kegiatan].[Kode_Output].[Kode_Sub_Output]. 

[Kode_Komponen].[Kode_Sub_Komponen].[Kode_akun] 

Sebagai contoh pada dokumen RKA-K/L tersusun seperti gambar 2.1 

dimana terdapat kode dan uraian kegiatan yang akan disusun sebagai kode mata 

anggaran. 

 

Gambar  2.1 Pengkodean dalam dokumen RKA-K/L 

Jika akan membuat kode mata anggaran untuk pengadaan Obat-obatan 

BLU untuk RSUP Dr. Sardjito, maka akan tersusun menjadi 

024.04.415582.07.04.2094.512.001.005.A.525129. 



10 

 

 

 

2.2.4 Usulan Kegiatan Unit Kerja 

Dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit, setiap unit kerja harus 

memiliki rencana program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja 

Tahunan (RKT) Unit Kerja. Didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh unit kerja tersebut selama satu tahun termasuk rencana belanja 

Operasional dan Investasi. Rencana belanja tersebut nantinya akan diusulkan 

kepada Direksi dengan tembusan bidang/bagian terkait untuk ditelaah dan 

selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk proses pengadaan.  

2.2.5 Telaah Kegiatan  

Dokumen Telaah Kegiatan merupakan dokumen yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran dan pertimbangan terkait usulan kebutuhan belanja 

operasional dari Unit Kerja. Dalam proses penelaahan dokumen dilakukan analisis 

terhadap kebutuhan, perkiraan harga, spesifikasi, urgensi serta dokumen 

pendukung lainnya.  

Proses penelaahan harga barang dari usulan kebutuhan dilakukan dengan 

membandingkan usulan barang dengan data standar biaya yang telah disusun oleh 

bagian penelaah. Standar Biaya dibuat berdasarkan Standar Biaya Masukan 

(SBM), Standar Biaya Khusus (SBK), Standar Biaya Umum (SBU), penawaran 

ataupun data kontrak terakhir. Penentuan harga barang telaah ditentukan dengan 

rumus sebagai berikut: 

IF(BU = SB) 

THEN HBT = HSB 

 Else  

  THEN HBT = Hp 
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Jika item barang usulan (BU) ada pada data standar biaya (SB) maka harga 

barang telaah (HBT) akan menggunakan harga dari standar biaya (HSB). Jika 

barang usulan (BU) tidak ada dalam data standar biaya, maka harga satuan 

menggunakan harga penawaran (Hp). 

Sebagai contoh, jika dari unit kerja mengusulkan akan membeli Kursi 

Kerja (K) dengan harga Rp 1.200.000,- sedangkan dalam standar biaya harga 

kursi kerja (K) adalah Rp 1.500.000,-. Namun jika pada standar biaya tidak 

ditemukan, maka harga yang dipergunakan adalah harga usulan yaitu sebesar Rp 

1.200.000,-. Perhitungkan secara manual sebagai berikut: 

IF(BU(Kursi Kerja) = SB(Kursi Kerja)) 

  THEN HBT = 1500000 

ELSE  

  THEN HBT = 1200000 

2.2.6 Surat Persetujuan Pengadaan (SPP) 

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. 

Penyerapan anggaran dihitung berdasakan penerbitan dokumen surat persetujuan 

pengadaan. Semakin besar persentase penyerapan, maka semakin baik kinerja 

keuangan.  

 Penyerapan (%) = ௧௧ ௌ
௧௧ ௨ ௦

x 100 
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2.2.7 Apache 

Web Server yang popular sampai saat ini diantaranya adalah Apache. 

Menurut Fariz Arwan (2010), Apache adalah sebuah nama web server yang 

bertanggung jawab pada request-response HTTP dan logging informasi secara 

detail (kegunaan dasar). Selain itu, Apache juga diartikan sebagai suatu web 

server yang kompak, modular, mengikuti standar protokol HTTP. Pada dasarnya 

Apache adalah “A PatCHy server”, karena pada waktu pengembangannya 

terdapat banyak patch yang diberikan oleh developer. Apache merupakan turunan 

dari web server yang dikeluarkan oleh NCSA, yaitu NCSA HTTPD sekitar tahun 

1995. 

2.2.8 UML 

UML adalah standar untuk menciptakan model yang mewakili perangkat 

lunak berorientasi objek dan sistem bisnis. UML memiliki standarisasi notasi 

tetapi tidak mendikte bagaimana menerapkan notasi. UML mencakup spesifikasi 

untuk Sembilan diagram berbeda yang digunakan untuk berbagai dokumen 

perspektif dari solusi perangkat lunak dari awal proyek sampai instalasi dan 

pemeliharaan mikrofinansial. Salah satu cara untuk mengatur diagram UML 

adalah dengan menggunakan view. View adalah kumpulan diagram yang 

menggambarkan aspek yang sama dari proyek. View mempunyai tiga pelengkap 

yaitu Static View, Dynamic View, dan Functional View. (Pender, 2002) 

2.2.9 PHP 

Dalam mengembangkan sistem salah satu bahasa pemrograman yang 

bersifat open source adalah PHP. PHP adalah  Bahasa server-side-scripting yang 
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menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP 

merupakan server-side-scripting maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan 

diesksekusi di server kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan 

format HTML. (Arief, M.Rudianto, 2011) 

Sedangkan menurut Nugroho (2006) “PHP atau  singkatan dari Personal 

Home Page merupakan bahasa scrip yang tertanam dalam HTML untuk 

dieksekusi bersifat server side”. PHP termasuk dalam open source product, 

sehingga source code PHP dapat diubah dan didistribusikan secara bebas. 

2.2.10 Database 

Basis data (database) merupakan kumpulan data yang saling berhubungan. 

Relasi biasanya ditujukan dengan kunci (key) dari tiap file yang ada. Dalam satu 

file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk yang 

merupakan satu kumpulan entitas yang seragam. Satu record terdiri dari field-field 

yang saling berhubungan dan menunjukkan dalam satu pengertian yang lengkap 

dalam satu record (Yakub, 2008). 

MySQL adalah salah satu sistem perangkat lunak aplikasi basis data yang 

bersifat objek-relasional (ORDBMS-object relational-DBMS) dan masih 

memiliki fitur-fitur khas DBMS tradisional. MySQL merupakan sistem perangkat 

lunak yang bersifat free dan open source. 

2.2.11 Laravel Framework 

Framework adalah sebuah susunan atau rangkaian kerja yang tetap dan 

dibuat sedemikian rupa yang kemudian dapat digunakan kembali dalam sebuah 
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aktifitas kerja yang lain tapi tetap tetap dalam suatu area kerja dengan rangkaian 

kerja sebelumnya (Wismakarma, 2010). 

Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis dibawah lisensi MIT, 

dibangun dengan konsep MVC (model view controller). Laravel adalah 

pengembangan website berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang dirancang 

untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya 

pengembangan awal dan biaya pemeliharaan, dan untuk meningkatkan 

pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, 

jelas dan menghemat waktu. 

MVC adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan 

aplikasi logika dari presentasi. MVC memisahkan aplikasi berdasarkan 

komponen- komponen aplikasi, seperti: manipulasi data, controller, dan user 

interface. Beberapa fitur yang terdapat di Laravel : 

1. Bundles, yaitu sebuah fitur dengan sistem pengemasan modular dan tersedia 

beragam di aplikasi. 

2. Eloquent ORM, merupakan penerapan PHP lanjutan menyediakan metode 

internal dari pola “active record” yang menagatasi masalah pada hubungan 

objek database. 

3. Application Logic, merupakan bagian dari aplikasi, menggunakan controller 

atau bagian Route. 

4. Reverse Routing, mendefinisikan relasi atau hubungan antara Link dan Route. 

5. Restful controllers, memisahkan logika dalam melayani HTTP GET and 

POST. 

6. Class Auto Loading, menyediakan loading otomatis untuk class PHP. 
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7. View Composer, adalah kode unit logikal yang dapat dieksekusi ketika view 

sedang loading. 

8. IoC Container, memungkin obyek baru dihasilkan dengan pembalikan 

controller. 

9. Migration, menyediakan sistem kontrol untuk skema database. 

10. Unit Testing, banyak tes untuk mendeteksi dan mencegah regresi. 

11. Automatic Pagination, menyederhanakan tugas dari penerapan halaman. 

 


