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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar Belakang 

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya merupakan perusahaan penyedia 

jasa infrastruktur jaringan, penyedia serta pendistribusi air di wilayah Surabaya 

maupun Sidoarjo, Pasuruan, dan Gresik. PDAM membutuhkan penerapan sistem 

yang kuat untuk meningkatkan pelayanan guna meningkatkan kepuasan 

pelanggan, sehingga dapat memberikan tambahan nilai juga untuk PDAM Surya 

Sembada Kota Surabaya. Kualitas kepelangganan PDAM Surya Sembada Kota 

Surabaya harus terus ditingkatkan guna mencapai target cakupan pelayaanan 

100% seluruh Surabaya, agar seluruh warga Surabaya dapat merasakan fasilitas 

air bersih. Saat ini PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sudah mencapai 

cakupan layanan sebesar 99.90% setara dengan 574,173 sambungan rumah, dan 

rata-rata penambahan cakupan layanannya 1.66% setara dengan 9,407 sambungan 

rumah setiap tahunnya. Tahun 2020 PDAM Surya Sembada Kota Surabaya 

memiliki target kenaikan sebesar 3.95% atau setara dengan 13,800 sambungan 

rumah. 

Untuk mencapai target cakupan layanan 100%, diperlukan pelayanan yang 

baik dan sistem yang dapat memudahkan pelanggan. Sesuai dengan visi PDAM 

yaitu “Menjadi Perusahaan Air Minum Modern”, PDAM harus menyesuaikan diri 

dari era globalisasi saat ini, dengan cara memanfaatkan teknologi dan 

mengembangkan sistem informasi untuk menjadikan PDAM Surabaya sebagai 

perusahaan air minum yang modern. Kinerja PDAM Surabaya juga dapat lebih 

cepat dengan adanya penerapan sistem yang dibutuhkan.  

Berdasarkan berjalannya kegiatan reklasifikasi tarif di PDAM Surya 

Sembada Kota Surabaya, saat ini perubahan golongan tarif di PDAM Surabaya 

menggunakan berkas-berkas seperti fotocopy SPT PBB, rekening listrik, dan lain-

lain, dan memerlukan proses yang panjang untuk reklasifikasi golongan tarif. Dan 
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dari berkas-berkas tersebut akan diberikan kepada bagian-bagian yang berkaitan 

dengan proses perubahan tarif, karena untuk perubahan tarif memerlukan 

persetujuan dari beberapa pihak dan memakan waktu yang cukup lama hingga 

penerbitan rekening yang baru. Hal-hal tersebut dapat berdampak negatif untuk 

PDAM Surabaya, seperti pelanggan yang memberikan berkas tidak sesuai agar 

dikenakan tarif yang rendah untuk setiap persil. 

Proses reklasifikasi golongan tarif di PDAM Surabaya biasanya dimulai 

dengan petugas yang survei kerumah dan menyesuaikan dengan besaran NJOP, 

daya listrik, dan jika ada kepemilikan usaha. Jika dari hasil survei sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan kenaikan tarif, maka akan dibuatkan surat pemberitahuan 

kepada pelanggan yang akan dinaikkan tarifnya, dan meminta persetujuan 

beberapa bagian atas perubahan tarif. lalu akan diterbitkan rekening dengan 

golongan tarif yang baru. Pada pertengahan tahun 2019, PDAM Surabaya 

memiliki aturan baru  bahwa setiap pelanggan yang pemakaian air lebih dari 

100m
3  

akan dikenakan tarif golongan 3B. Peraturan ini guna agar pelanggan 

mengajukan penurunan golongan tarif dan membawa kembali berkas-berkas yang 

berkaitan dengan penurunan tarif. Dengan perubahan seperti ini PDAM Surabaya 

akan bekerja dua kali karena proses kenaikan tarif yang dipukul rata untuk semua 

pelanggan, dan penyesuaian kembali terhadap golongan tarif. Hal ini akan 

berimplikasi pada proses operasional yang tidak efisien. 

Dari penjelasan di atas usulan perbaikan yang dapat disampaikan yaitu 

penerapan sistem yang akan mengintegrasi database dari beberapa instansi yang 

terkait dengan proses reklasifikasi golongan tarif. Sistem tersebut akan 

menyesuaikan dan otomatis akan bekerja ketika ada perubahan data. Dari 

perubahan tersebut jika sudah mencapai kriteria untuk kenaikan tarif, sistem itu 

akan bekerja dengan sendirinya menyesuaikan tarif golongan yang sesuai untuk 

kriteria tersebut. Keuntungan dari sistem yang terintegrasi dengan beberapa 

instansi dapat mempercepat proses reklasifikasi tarif, dan dapat meminimalisir 

adanya data yang tidak sesuai. Selain itu dapat menambah pendapatan rekening 
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air, jika adanya perubahan data dan sistem otomatis akan menaikkan golongan 

tarifnya secara tepat dan akurat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan adanya analisis sistem 

reklasifikasi golongan tarif di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya 

Sembada Kota Surabaya. 

1.2.      Landasan Teori 

1.2.1. Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menurut Bodnar dan Hopwood 

(2012:9) adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang 

dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam sistem 

informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. 

Sistem informasi akuntansi melakukan hal tersebut entah dengan sistem manual 

atau melalui sistem terkomputerisasi. Sistem Informasi Akuntansi menurut 

Romney dan Steinbart (2016:10) sistem informasi akuntansi merupakan sebuah 

sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan juga  memproses data 

menjadi informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan.   

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa sistem adalah suatu rangkaian 

komponen yang saling terkait untuk mencapai sebuah tujuan. Sistem informasi 

akuntansi dapat membantu perusahaan untuk mengumpulkan data, mengolahnya 

menjadi informasi yang bermanfaat, dan menginformasikan data perusahaan 

secara tepat dan akurat. Penerapan sistem informasi akuntansi dalam proses bisnis 

umumnya dibagi menjadi beberapa siklus, yang terdiri dari siklus pendapatan, 

siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus sumber daya manusia dan penggajian, 

dan siklus pembiayaan (Gambar 1.1).  
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Semua siklus dalam sistem informasi akan saling berkaitan seperti halnya 

siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan Contohnya, sebagian besar 

transaksi siklus pendapatan merupakan proses menjual barang dan jasa kepada 

pelanggan atau melakukan penagihan kas atas penjualan tersebut. Gambar 1.1 

menunjukkan beberapa siklus yang terkait dengan sistem informasi akuntansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Romney dan Steinbart (2016:9) 

Gambar 1.1 SIA dan Subsistemnya  
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1.2.2. Siklus Pendapatan 

Siklus pendapatan menurut Romney dan Steinbart (2016:413) adalah 

serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-

menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima 

kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Aktivitas siklus pendapatan ini 

juga tidak berjalan sendiri, melainkan tetap berhubungan dan melibatkan proses 

bisnis lainnya. Gambaran umum aktivitas dasar siklus pendapatan pada diagram 

konteks  

Sumber : Romney dan Steinbart (2016:415) 

Gambar 1.2 Diagram Konteks Siklus Pendapatan 

(Gambar 1.2) menunjukkan bahwa siklus pendapatan dimulai dari 

mengentri pesanan dari pelanggan, setelah itu barang atau jasa dikirim, kemudian 

dilakukan penagihan atas penjualan tersebut dan dilanjutkan dengan penagihan 

atas kas dari tagihan yang telah dikirim (Romney dan Steinbart, 2016:416). 
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Aktivitas siklus pendapatan tagihan rekening bulanan PDAM Surabaya 

dimulai pada saat pelanggan sudah mulai berlagganan air, dilanjutkan pencatatan 

meter tentang banyak air yang digunakan, kemudian penerbitan tagihan rekening 

air dan penerimaan pembayaran. 

1.2.3.  Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem menurut Bodnar dan Hopwood (2012:451) 

merupakan memodifikasi atau mengganti sebagian atau semua sistem informasi. 

Pengembangan sistem dilakukan karena sistem yang berjalan saat ini sudah tidak 

sesuai dan perlu dilakukan perbaikan sistem informasi sebagian atau seluruhnya 

untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi, sehingga dapat 

memenuhi harapan sesuai keinginan organisasi. Menurut Romney dan Steinbart 

(2016:721) siklus hidup pengembangan sistem dijelaskan dalam lima langkah 

(Gambar 1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Romney dan Steinbart (2016:722) 

Gambar 1.3. Siklus Hidup Pengembangan Sistem 



7 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

TUGAS AKHIR    ANALISIS SISTEM REKLASIFIKASI OLONGAN TARIF …  NADILA ELSHANTI 
 

    Ada lima tahap yang harus dilalui untuk terjadinya pengembangan sistem 

menurut Romney dan Steinbart (2016:721), yaitu : 

1. Analisis Sistem (system analysis) 

Analisis sistem adalah di mana informasi yang diperlukan untuk 

membeli, mengembangkan, atau memodifikasi sebuah sistem dikumpulkan. 

Agar penggunaan   sumber daya terbatas menjadi lebih baik, permintaan 

pengembangan dipindai dan diprioritaskan. Jika sebuah keputusan dibuat 

untuk maju, sifat dan cakupan dari proyek yang diajukan diidentifikasi, 

sistem yang saat ini digunakan disurvei untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahannya, serta kelayakannya atas proyek yang diajukan ditentukan. 

2. Desain Konseptual (conceptual design)  

Langkah kedua SDLC kedua dimana para analis memutuskan 

bagaimana mencapai kebutuhan pengguna, mengidentifikasi, dan 

mengevaluasi alternatif desain yang sesuai, serta mengembangkan spesifikasi 

mendetail bagi apa yang dicapai sistem tersebut dan bagaimana sistem 

tersebut dikendalikan. 

Langkah-langkah desain konseptual terdiri dari mengevaluasi alternatif 

desain, menyiapkan spesifikasi desain, dan menyiapkan laporan desain sistem 

konseptual. Spesifikasi desain konseptual dibuat untuk beberapa elemen, 

seperti; output, penyimpanan data, input, dan prosedur pemrosesan data. 

3. Desain Fisik (physical design)  

Perusahaan menerjemahkan persyaratan desain konseptual yang luas 

dan berorientasi pengguna diterjemahkan ke dalam spesifikasi mendetail yang 

digunakan untuk mengkode dan menguji perangkat  lunak, mendesain 

input/output, membuat file/database, mengembangkan prosedur, dan 

mengimplementasikan pengendalian. 

Langkah-langkah desain fisik terdiri dari desain output, desain file dan 

database, desain input, desain program, desain prosedur, dan desain 

pengendalian. Desain output  biasanya sesuai dengan salah satu dari empat 
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kategori yang terdiri dari laporan terjadwal, laporan analisis bertujuan khusus, 

laporan pengecualian yang dipicu, dan laporan permintaan. 

4. Implementasi dan Konversi (implantation and conversion) 

Seluruh elemen dan aktivitas sistem tersebut datang bersama-sama 

dalam fase implementasi dan konversi. Dimana perusahaan melatih para 

pegawai, menguji dan memodifikasi prosedur, menerapkan standar dan 

pengendalian, melengkapi dokumentasi, berpindah ke sistem baru, 

mendeteksi dan mengoreksi defisiensi desain. 

Proses implementasi sistem terdiri dari perencanaan implementasi dan 

persiapan situs, memilih dan melatih personel, melengkapi dokumentasi, 

menguji sistem, lalu yang terakhir ada konversi sistem. 

Konversi sistem mempunyai empat pendekatan; konversi langsung, 

konversi paralel, konveksi bertahap, dan konversi pilot. 

5. Operasi dan Pemeliharaan (operations and maintenance) 

Sistem baru yang dihasilkan tersebut secara periodic ditinjau dan 

dimodifikasi dibuat saat beberapa masalah timbul atau saat kebutuhan baru 

terlihat jelas. Tidak akan lama, sebuah modifikasi besar atau penggantian 

sistem akan diperlukan, SDLC dimulai lagi. 

Suatu tinjauan pasca-implementasi dilakukan setelah sistem baru telah 

beroperasi dalam periode singkat untuk memastikan apakah sistem baru 

tersebut telah memenuhi sasaran yang direncanakan, mengidentifikasi 

kecakupan standar sistem, dan meninjau pengendalian sistem. 

Setelah dilakukan tinjauan, maka akan ada lapora tinjauan pasca 

implementasi yang menganalisis sebuah sistem yang baru saja diserahkan 

untuk menentukan apakah sistem tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki 

dan diselesaikan secara anggaran. 

1.2.4. Database 

Pengertian database menurut Romney dan Steinbart (2016:99) merupakan 

seperangkat koordinasi beberapa file data terpusat yang saling berhubungan yang 

disimpan dengan sedikit mungkin kelebihan data. Sistem manajemen database 

(database management system – DBMS) adalah suatu program yang mengelola 
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dan mengendalikan data serta menghubungkan data dan program-program 

aplikasi yang menggunakan data yang disimpan dalam database. 

Dengan database dapat melakukan pengembangan, pengelolaan, atau 

evaluasi pengendalian yang dibutuhkan untuk integritas database. Keunggulan 

sistem database yaitu memberi organisasi keuntungan-keuntungan berikut ini : 

1) Integrasi data (data intregation), beberapa file induk digabungkan ke dalam 

”kelompok-kelompok” data besar atas yang diakses oleh banyak program 

aplikasi. 

2) Pembagian data (data sharing), data yang terintegrasi lebih mudah dibagi 

dengan pengguna sah. 

3) Meminimalkan kelebihan dan inkonsistensi data (minimal data redundancy 

and data inconsistencies), karena item-item data biasanya hanya disimpan 

sekali, maka kelebihan dan inkonsistensi data dapat diminimalkan. 

4) Independensi data (data independence), karena data dan yang 

menggunakannya independen satu sama lain, masing-masing dapat diubah 

tanpa mengubah lainnya. 

5) Analisis lintas fungsional (cross-functional analysis), pada sistem database, 

berhubungan seperti hubungan penjualan antara biaya penjualan dan 

kampanye promosi, dapat secara eksplisit didefinisikan dan digunakan dalam 

mempersiapkan laporan manajemen. 

1.2.5. Pengendalian Internal  

Pengendalian internal menurut Romney dan Steinbart (2016:226) adalah 

proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-

tujuan pengendalian berikut telah tercapai. 

1. Mengamankan aset – mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, atau 

penempatan yang tidak sah. 

2. Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan 

secara akurat dan wajar. 

3. Memberikan informasi yang akurat dan reliabel. 

4. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 
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5. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. 

6. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang teah ditentukan. 

7. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 

Prosedur pengendalian internal dilakukan dalam kategori – ketegori berikut : 

1. Otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. 

2. Pemisahan tugas. 

3. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi (perolehan). 

4. Mengubah pengendalian manajemen. 

5. Mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. 

6. Pengamanan asset, catatan, dan data. 

7. Pengecekan kinerja yang independen. 

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian 

internal adalah sebuah proses karena ia menyebar keseluruh aktivitas 

pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas 

manajemen. Pengendalian internal menjalankan tiga fungsi penting sebagai 

berikut : 

1. Pengendalian preventif (preventive control), pengedalian yang mencegah 

masalah sebelum timbul. 

2. Pengendalian detektif (detective control), pengendalian yang didesain untuk 

menemukan masalah pengendalian yang tidak terelakkan. 

3. Pengendalian korektif (corrective control), pengendalian yang 

mengidentifikasi dan memperbaiki dan memulihkannya dari kesalahan yang 

dihasilkan 

Pengendalian internal seringkali dipisahkan dalam dua kategori sebagai berikut : 

1. Pengendalian umum (general control), pengendalian yang didesain untuk 

memastikan sistem informasi organisasi serta pegendalian lingkungan stabil 

dan dikelola dengan baik. 
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2. Pengendalian aplikasi (application control), pengendalian yang mencegah, 

mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi dan penipuan dalam 

program aplikasi. 

1.3.       Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

     Dengan terlaksananya kegiatan Praktik Kerja Lapangan diharapkan dapat 

mencapai bebrapa tujuan, yakni sebagai berikut: 

1. Mengetahui sistem reklasifikasi golongan tarif di PDAM Surya Sembada 

Kota Surabaya. 

2. Melakukan analisa terhadap sistem reklasifikasi golongan tarif di PDAM 

Surya Sembada Kota Surabaya. 

3. Merancang sistem reklasifikasi golongan tarif secara online di PDAM Surya 

Semabada Kota Surabaya sehingga dapat mempercepat waktu proses 

reklasifikasi golongan tarif. 

1.4.      Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

   Dari terlaksananya Praktik Kerja Lapangan dan Tugas Akhir diharapkan 

dapat bermanfaat bagi banyak pihak, yakni sebagai berikut: 

1.4.1.   Manfaat bagi Perusahaan 

 Memberikan usulan rancangan sistem reklasifikasi golongan tarif secara 

online di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, sehinga dengan dibuatnya sistem 

online dapat mempercepat waktu proses reklasifikasi golongan tarif dan 

menambah keakuratan data untuk penerapan tarif yang sesuai bagi pelanggan.  

1.4.2.   Manfaat bagi Pembaca 

Sebagai informasi tambahan mengenai proses reklasifikasi golongan tarif 

di PDAM Surya Sembada Surabaya, dan sebagai referensi bagi penulis 

selanjutnya yang akan mengambil tema mengenai analisis sistem untuk 

meningkatkan proses pelayanan publik sehingga meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi pelayanan. 


