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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Perkembangan PDAM Kota Surakarta 

Pengelolaan air minum di Surakarta dibangun pada tahun 1929 oleh Paku 

Buwono X sejak ditemukan serta ditetapkannya sumber air Cokrotulung pada 

tahun 1925. Sumber air Cokrotulung ini terpilih dari beberapa alternatif 

sumber air seperti umbul, nila, bunder, doyo, pelem dan nganten. Pelaksanaan 

pembangunannya diserahkan kepada NV Hoogdruk Water Leiding 

Hoofplaats Surakarta en Omstreken dengan mengambil debit 150 l/detik dari 

total kapasitas sebesar 1.500 l/detik. 

Pada masa kependudukan Jepang, pengelolaan air minum secara tidak 

langsung diambil alih dan diubah nama menjadi SOLO SUIDO SYO. Namun 

dalam masa pemerintahan Jepang, pengelolaan air minum tidak berkembang 

dengan baik karena tidak adanya perhatian, pemeliharaan dan perluasan dari 

pemerintah, sehingga mengakibatkan kerusakan pada jaringan pipa. 

Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik 

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pemerintah RI segera 

mengambil alih pengelolaan air minum dari pemerintah Jepang, nama SOLO 

SUIDO SYO diganti nama menjadi “Kantor Air Minum” dan pengelolaannya 

diserahkan kepada Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Republik 

Indonesia. 

1 
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Pada tanggal 9 April 1960 pengelolaan air minum dialihkan kepada Dinas 

Penghasilan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta. Namun pengelolaan air 

minum ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan tambahan modal karena 

terbatasnya keuangan daerah. Maka dari itu, berdasar Surat Mendagri No. 

Ekbang/ B/ 3/ 11 tanggal 31 Juli 1973 dan Surat Mendagri No. Ekbang/ B/ 2/ 

43 tanggal 11 Juli 1974 dikeluarkan Surat Keputusan Walikotamadya KDH 

TK II Surakarta tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Surakarta. 

Pada tanggal 16 Juli 1976 Perusahaan Daerah Air Minum Surakarta 

secara resmi berdiri. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kodya Dati II Surakarta 

menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1977 tanggal 21 Mei 1977, 

status dari Seksi Air Minum pada Dinas Pendapatan Daerah ditingkatkan 

menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Surakarta. 

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Dati II Surakarta 

Nomor 002 Tahun 1998 tanggal 26 Juni 1998 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II 

Surakarta memberi tugas kepada perusahaan untuk mengelola air bersih dan 

air limbah. Pada tanggal 16 Januari 2004 telah ditetapkan Peraturan Daerah 

Kota Surakarta No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 3 tahun 1977 yang memperkuat status PDAM Kota Surakarta sebagai 

salah satu Badan Usaha Milik Daerah kota Surakarta sampai sekarang. 
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2. Lokasi PDAM Kota Surakarta 

PDAM Kota Surakarta berpusat di Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Surakarta. 

PDAM Kota Surakarta Cabang Sumber beralamat di Jl. Letjend Suprapto No. 

1 Surakarta.  

3. Visi, misi dan motto PDAM Kota Surakarta 

a. Visi perusahaan  

Menjadikan Perusahaan Daerah Air Minum yang terbaik dalam 

pelayanan air minum dan air limbah melalui pengelolaan yang 

berwawasan lingkungan. 

b. Misi perusahaan 

Meningkatkan nilai kesehatan masyarakat Surakarta melalui usaha 

penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah dengan berorientasi 

pada pengelolaan yang profesional dan mandiri. 

c. Motto perusahaan 

      “Bersama Kami Memulihkan Alam” adalah perwujudan dan 

keinginan PDAM kota Surakarta untuk mengelola dan melestarikan alam 

secara baik dan benar. Sedangkan “Taqwa Ilmu Karya dan Pengabdian” 

merupakan pedoman dalam peningkatan SDM sesuai dengan tujuan 

perusahaan dalam aspek organisasi yang kaya fungsi dan mampu 

melayani perubahan sifat masyarakat. 

4. Tugas dan fungsi PDAM Kota Surakarta 

PDAM Kota Surakarta mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan 

pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 
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mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum. Adapun fungsi 

PDAM Kota Surakarta adalah sebagai berikut. 

a. Pelayanan umum. 

b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum. 

c. Memupuk pendapatan. 

Pelayanan air minum kepada masyarakat dan pemakai air minum lainnya 

dilakukan dengan menggunakan saluran distribusi (pipa tersier) dimana 

dalam keadaan tertentu atau pertimbangan PDAM dapat menggunakan induk 

atau cabang dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan teknis. Saluran 

distribusi tersebut dapat disalurkan melalui: 

a. sambungan langsung dari rumah ke rumah, 

b. sarana hydrant dan kran umum, 

c. sarana supply terminal air dengan truk tangki untuk lokasi yang belum 

terjangkau oleh fasilitas distribusi. 

Dalam rangka pelayanan air minum bagi masyarakat yang tidak mampu 

dan berpenghasilan rendah, maka PDAM menyediakan saluran distribusi 

melalui kran umum dengan tujuan sebagai berikut. 

a. Mencukupi kebutuhan dasar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

pokok dengan tarif yang murah. 

b. Pemerataan dan memudahkan kebutuhan akan air minum yang memenuhi 

syarat kesehatan. 
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5. Struktur Organisasi PDAM Kota Surakarta 

Struktur organisasi merupakan suatu susunan yang diperlukan untuk 

mengendalikan manajemen perusahaan, sehingga dapat tercipta praktek kerja 

yang sehat. Struktur organisasi yang sistematik dapat mempermudah satuan 

pemberi kerja kepada satuan penerima perintah. Dasar hukum penetapan 

struktur organisasi pada PDAM Kota Surakarta adalah sebagai berikut. 

a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum 

No. 5 tahun 1984 dan No. 28/ KPTS/ 1984 tanggal 23 Januari 1984 

tentang Pedoman Pokok Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM dan 

Badan Pengelola Air Minum. 

b. Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 061.1/ 

380/ 1989 tanggal 19 September 1989 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Hubungan Kerja PDAM Daerah Tingkat II Surakarta. 

c. Surat Keputusan Direksi PDAM Kodya Dati II Surakarta No. 800/ 244.1/ 

1989 tanggal 27 Oktober 1989 tentang Struktur Organisasi dan Tata 

Hubungan Unsur Pelaksana pada PDAM Kotamadya Daerah Tingkat II 

Surakarta. 

d. Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 002 

tahun 1998, tentang Susunan Organisasi dan Tata Hubungan Kerja 

PDAM Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. 

e. Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Surakarta No. 800/ 1637.1/ PAM 

tanggal 22 Desember 2004, tentang Struktur Organisasi PDAM kota 

Surakarta sampai sekarang. 
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     Struktur organisasi yang digunakan adalah garis dan staf, dimana bawahan 

bertanggung jawab langsung kepada pimpinan yang menggambarkan aliran 

kerja yang jelas. Gambar struktur organisasi PDAM Kota Surakarta dapat 

dilihat di lampiran 3 (halaman 38). Bagian dari struktur organisasi PDAM 

Kota Surakarta dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Badan Pengawas 

1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut: 

a) melakukan pengawasan terhadap direksi dan penyusunan sesuai 

ketentuan yang berlaku dari kebijakan Badan Pengawas, 

b) menetapkan kebijakan perusahaan secara terarah sesuai dengan 

kebijakan dalam perusahaan. 

b. Direktur Utama 

1) Direktur Utama mempunyai tugas sebagai berikut: 

a) menyelesaikan pekerjaan operasional, 

b) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Badan Pengawas, 

c) menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang, 

d) mengusulkan perubahan tarif kepada Badan pengawas, 

e) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perusahaan. 

2) Unit-unit yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama 

adalah sebagai berikut. 

a) Unit pengawasan intern membawahi sub unit pengawasan intern 

bidang administrasi dan keuangan, serta sub unit pengawasan 

intern bidang teknik. 

6 
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b) Unit penelitian dan pengembangan membawahi sub unit litbang 

bidang humas, hukum dan kelembagaan, sub unit litbang bidang 

administrasi dan keuangan, serta sub unit litbang bidang teknik. 

c) Unit kolam renang Tirtomoyo membawahi sub unit kolam renang 

Tirtomoyo Manahan dan sub unit kolam renang Tirtomoyo Jebres. 

d) Unit air kotor membawahi sub unit administrasi air kotor, sub unit 

perencanaan air kotor dan sub unit instalasi pengolahan air kotor. 

e) Kantor cabang wilayah utara membawahi seksi umum dan seksi 

teknik. 

c. Direktur Umum 

1) Direktur Umum mempunyai tugas sebagai berikut: 

a) mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang 

administrasi, keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan, 

b) mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan 

pengelolaan barang, 

c) mengendalikan pendapatan hasil penagihan rekening penggunaan 

air minum dari pelanggan, 

d) merencanakan dan mengendalikan sumber pendapatan dan 

pembelanjaan perusahaan. 

2) Bagian-bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur 

Umum adalah sebagai berikut. 

a) Bagian umum, bertugas menyelenggarakan kegiatan umum 

perusahaan seperti surat menyurat, pembelian barang, dan 
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administrasi. Bagian umum membawahi sub bagian administrasi, 

sub bagian rumah tangga dan sub bagian kepegawaian. 

b) Bagian keuangan, bertugas membuat dan menyusun laporan 

keuangan. Bagian keuangan membawahi sub bagian anggaran, sub 

bagian pembukuan dan sub bagian kas. 

c) Bagian langganan, bertugas melayani permintaan maupun keluhan 

dari pelanggan seperti sambungan baru, pengaduan kualitas air, 

pemeriksaan kualitas air, tera meter air, mobil truk tanki air, 

hydrant umum penutupan, buka kembali, ganti nama, pindah 

meter air, ganti meter baru, dan perbaikan. Bagian langganan 

membawahi sub bagian hubungan langganan, sub bagian 

pembacaan meter dan sub bagian rekening air. 

d. Direktur Teknik 

1) Direktur Teknik mempunyai tugas sebagai berikut: 

a) mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di 

bidang perencanaan, pengembangan, teknik, produksi, distribusi, 

meter air dan air limbah, 

b) mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalansi 

produksi dan sumber mata air, 

c) mengkoordinasi kegiatan pengujian teknik dan bahan kimia. 
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2) Bagian-bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur 

Umum adalah sebagai berikut. 

a) Bagian perencanaan membawahi sub bagian perencanaan air 

minum dan sub bagian gudang. 

b) Bagian produksi membawahi sub bagian instalasi pengelolaan air, 

sub bagian air baku dan sub bagian laboratorium.  

c) Bagian distribusi membawahi sub bagian instalasi distribusi dan 

sub bagian perawatan. 

d) Bagian pengendalian kehilangan air membawahi sub bagian meter 

air dan sub bagian kebocoran. 

 
B. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan perekonomian dunia usaha di Indonesia semakin 

berkembang pesat. Hal tersebut mengakibatkan persaingan yang semakin ketat. 

Oleh karena itu, manajemen di suatu perusahaan harus mampu merencanakan 

dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan secara efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan, maka perusahaan 

membutuhkan sistem informasi akuntansi yang baik. Sistem merupakan bagian 

yang terpenting dalam perusahaan karena berfungsi untuk mengarahkan 

perusahaan dalam kegiatan operasional dan mengontrol semua bagian yang ada 

dalam perusahaan. Suatu sistem dikatakan baik apabila sistem tersebut memadai 
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dan pelaksanaannya tidak menyimpang. Selain itu, sistem informasi akuntansi 

yang baik harus mencantumkan unsur-unsur pengendalian intern. 

Salah satu sistem yang dapat menunjang keberhasilan perusahaan adalah 

sistem informasi akuntansi penerimaan kas. Sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas merupakan sistem yang menangani transaksi-transaksi yang 

berhubungan dengan penerimaan kas yang terjadi secara rutin pada suatu 

perusahaan. Kas merupakan jenis aktiva yang paling likuid, mudah untuk 

dipindahtangankan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya. Oleh karena itu, 

kas mudah digelapkan maupun diselewengkan. 

PDAM Kota Surakarta adalah salah satu perusahaan BUMD yang bergerak di 

bidang jasa pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah bagi kelangsungan 

kehidupan penduduk kota Surakarta. PDAM Kota Surakarta selain sebagai 

infrastruktur kota, juga sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang 

masih cukup potensial untuk dikembangkan dengan meningkatkan cakupan 

pelayanan air yang baik. 

Penerimaan kas pada PDAM Kota Surakarta Cabang Sumber berasal dari 

pembayaran rekening air minum pelanggan. Penerimaan kas pada PDAM Kota 

Surakarta cabang Sumber dilaksanakan secara semi computerize. Dalam 

pelaksanaannya, permasalahan yang ditemui dalam sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas pada PDAM Kota Surakarta Cabang Sumber adalah adanya 

rangkap bagian, dokumen yang belum bernomor urut tercetak dan belum 

diotorisasi, kesalahan pencatatan maupun perhitungan, serta pembayaran ganda 

yang disebabkan karena belum adanya penerimaan pembayaran secara on line. 
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Oleh karena itu, dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada 

PDAM Kota Surakarta Cabang Sumber memerlukan sistem informasi akuntansi 

yang baik. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik akan mendorong 

ditetapkannya kebijakan manajemen yang baik. Selain itu, sistem informasi 

akuntansi yang baik dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional 

perusahaan, melindungi kas dari penyelewengan dan penggelapan, serta 

menjamin terciptanya data informasi akuntansi yang dapat dipercaya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis 

mengambil judul “Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Dari 

Pembayaran Rekening Air Minum Pada PDAM Kota Surakarta Cabang 

Sumber”. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

perumusan masalah dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah bagaimana 

evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaaan kas dari pembayaran rekening 

air minum pada PDAM Kota Surakarta Cabang Sumber? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk 

mengevaluasi sistem informasi akuntansi penerimaaan kas dari pembayaran 

rekening air minum pada PDAM Kota Surakarta Cabang Sumber. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan untuk melakukan evaluasi 

terhadap sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari pembayaran 

rekening air minum agar perusahaan dapat berkembang menjadi lebih baik. 

2. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam 

menerapkan teori sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang telah 

diperoleh dan dipelajari selama ini ke dalam praktik yang sesungguhnya. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

sistem informasi akuntansi penerimaan kas, serta sebagai bahan acuhan 

dalam penyusunan Tugas Akhir dimasa yang akan datang. 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

     PDAM Kota Surakarta Cabang Sumber yang beralamat di JL. Letjend 

Suprapto No.1 Surakarta. 

2. Sumber Data 

     Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh dengan melakukan 

observasi dan wawancara langsung kepada pimpinan atau karyawan 

perusahaan yang bersangkutan.  
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3. Teknik Pengumpulan Data  

a. Teknik Observasi 

     Adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan/penelitian secara langsung terhadap obyek 

penelitian guna mendapat gambaran nyata tentang perusahaan. 

b. Teknik Wawancara 

     Adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan wawancara langsung kepada pimpinan atau karyawan 

perusahaan yang bersangkutan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

     Sistematika penulisan merupakan suatu rangkuman dari Tugas Akhir yang 

berguna untuk memberi gambaran tentang hal-hal yang diuraikan dari bab 

pertama sampai bab akhir. 

     Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.  

     Bab II Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka 

dan analisis data, serta pembahasan yang berkaitan dengan evaluasi sistem 

informasi akuntansi penerimaan kas dari pembayaran rekening air minum pada 

PDAM Kota Surakarta Cabang Sumber. 
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     Bab III Temuan. Bab ini berisi tentang temuan penulis mengenai kelebihan 

dan kelemahan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari pembayaran 

rekening air minum pada PDAM Kota Surakarta Cabang Sumber. 

     Bab IV Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis 

mengenai evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari pembayaran 

rekening air minum pada PDAM Kota Surakarta Cabang Sumber. 

     Daftar Pustaka berisi tentang buku-buku yang dijadikan referensi oleh penulis. 

     Lampiran berisi tentang data-data yang diperoleh dari perusahaan yang 

digunakan oleh penulis dalam penyusunan Tugas Akhir. 
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BAB II 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

     Di dalam dunia usaha, bentuk dan jenis perusahaan ada bermacam-macam. Oleh 

karena itu penyelenggaraan kegiatan maupun penerapan sistem informasi akuntansi 

suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan lain. Berikut ini beberapa pembahasan 

mengenai evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari pembayaran 

rekening air minum pada PDAM Kota Surakarta Cabang Sumber. 

  

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Sistem dan Prosedur. 

     Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu (FitzGerald dan Stallings 

dalam Jogiyanto, 1988:4). Mulyadi (2001:5) mengartikan sistem sebagai 

suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 

     Prosedur adalah urut-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi 

yang menerangkan apa (what) yang harus dikerjakan, siapa (who) yang 

mengerjakannya, kapan (when) dikerjakan dan bagaimana (how), 

mengerjakannya (FitzGerald dan Stallings dalam Jogiyanto, 1988:5). Mulyadi 

(2001:5) mengartikan prosedur sebagai suatu urutan klerikal, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat 

 

15 
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untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 

terjadi berulang-ulang. 

     Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri 

dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan 

klerikal. Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk 

mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar antara lain:  

a. menulis, 

b. menggandakan, 

c. menghitung, 

d. memberi kode, 

e. mendaftar, 

f. memilih (mensortasi),  

g. memindah, 

h. membandingkan. 

 
2. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi. 

Sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan 

laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan (Mulyadi, 2001:3). Jusup (2003:395) mengemukakan bahwa 

sistem informasi akuntansi terdiri atas dokumen transaksi, alat pencatatan, 

laporan-laporan dan prosedur-prosedur yang digunakan perusahaan untuk 

mencatat transaksi serta melaporkan hasilnya. Suwardjono (2003:39) 
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mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi mempelajari berbagai 

rancang bangun prosedur-prosedur untuk pengumpulan, penciptaan dan 

pelaporan data akuntansi yang paling sesuai dengan kebutuhan suatu 

perusahaan tertentu. 

a) Menurut Mulyadi (2001:3), unsur-unsur sistem informasi akuntansi 

adalah sebagai berikut. 

1) Formulir. 
2) Jurnal. 
3) Buku besar (general ledger). 
4) Buku pembantu (subsidiary ledger).  
5) Laporan. 

b) Menurut Mulyadi (2001:19), tujuan sistem informasi akuntansi adalah 

sebagai berikut. 

1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 
2) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 

ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur 
informasinya. 

3) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, 
yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi 
akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai 
pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. 

4) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 
akuntansi. 

 
3. Pengertian Sistem Pengendalian Intern. 

     Sistem pengendalian intern merupakan struktur yang melingkupi dan 

melekat pada suatu organisasi (Suwardjono, 2003:279). Mulyadi (2001:163) 

mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 
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kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

a) Menurut Mulyadi (2001:164), unsur-unsur sistem pengendalian intern 

adalah sebagai berikut. 

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 
secara tegas. 

2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 
biaya. 

3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi.  

4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

b) Menurut Suwardjono (2003:279), tujuan sistem pengendalian intern 

adalah sebagai berikut. 

1) Keterandalan pelaporan keuangan. 

2) Keefisienan dan keefektifan operasi. 

3) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas. 

     Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran 

dalam akuntansi (Baridwan, 2004:83). Sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas merupakan sistem yang menangani transaksi-transaksi yang 

berhubungan dengan penerimaan kas yang terjadi secara rutin pada suatu 

perusahaan. Penerimaan kas pada PDAM Kota Surakarta cabang Sumber 

berasal dari pembayaran rekening air minum pelanggan. 
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B. Analisis Data Dan Pembahasan 

1. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari pembayaran rekening air 

minum pada PDAM Kota Surakarta Cabang Sumber adalah sebagai berikut. 

a. Bagian yang terkait. 

     Bagian yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas 

dari pembayaran rekening air minum pada PDAM Kota Surakarta Cabang 

Sumber adalah sebagai berikut. 

a. Bagian Penerimaan Rekening. 

     Bagian ini bertugas menerima contoh rekening dari pelanggan dan 

mengurutkan lembar rekening sesuai nomor pelanggan yang telah 

dibubuhi cap “lunas”. 

b. Bagian Operator Komputer. 

     Bagian ini bertugas memasukkan data, mencetak dan membatalkan 

rekening pembayaran. Selain itu, membuat laporan harian kas (LHK), 

laporan penagihan penagih (LPP), dan daftar saldo piutang langganan 

(DSPL), dan jurnal penerimaan kas. 

c. Bagian Kasir. 

     Bagian ini bertugas menerima uang pembayaran rekening dari 

pelanggan, mengoperasikan mesin register kas dan membubuhkan cap 

“lunas” pada rekening. 

d. Bagian Pencatat Pengeluaran Rekening.  

     Bagian ini bertugas mencatat lembar rekening yang telah dibubuhi 

cap “lunas” kedalam buku pengeluaran rekening (BPR), mencoret 
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pembatalan pembayaran rekening dengan stabilo, dan menghitung 

secara keseluruhan jumlah total nilai nominal baik dalam lembar 

rekening maupun buku pengeluaran rekening. 

e. Kepala Urusan Kas Pembantu Sumber. 

     Bagian ini bertugas menerima setoran uang pembayaran dari 

bagian kasir, membuat tanda bukti setor, menyimpan semua laporan 

penerimaan kas dan menyerahkan hasil laporan penerimaan kas 

berserta uang dan disket ke kas umum. 

b. Dokumen. 

      Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas dari pembayaran rekening air minum pada PDAM Kota 

Surakarta Cabang Sumber adalah sebagai berikut. 

1) Rekening. 

     Dokumen ini dihasilkan oleh bagian operator komputer dengan 

cara mengoperasikan komputer. Rekening merupakan bukti 

pembayaran rekening yang telah dibubuhi cap “lunas” oleh bagian 

kasir. Rekening dapat dilihat di lampiran 5 (halaman 44). 

2) Pita register kas. 

     Dokumen ini dihasilkan oleh bagian kasir dengan cara 

mengoperasikan mesin register kas. Pita register kas merupakan bukti 

pembayaran rekening yang dikeluarkan oleh bagian kasir. 
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3) Buku pengeluaran rekening (BPR). 

     Dokumen ini dibuat oleh bagian pencatat pengeluaran rekening 

yang berisi data berupa nomor kas, nominal, bulan dan tanggal 

pembayaran rekening air minum. Buku pengeluaran rekening (BPR) 

dapat dilihat di lampiran 6 (halaman 45) 

4) Laporan harian kas (LHK). 

     Dokumen ini dibuat oleh bagian operator komputer yang berupa 

hasil laporan pencatatan nominal transaksi penerimaan kas dari 

pembayaran rekening air selama satu hari kerja. Laporan ini dicetak 

setiap akhir jam kerja. Laporan harian kas dapat dilihat di lampiran 7 

(halaman 46) 

5) Laporan penagihan penagih (LPP). 

     Dokumen ini dibuat oleh bagian operator komputer yang berupa 

hasil laporan berupa nama pelanggan, nomor pelanggan, bulan dan 

tahun pembayaran rekening. Laporan ini dicetak setiap akhir jam 

kerja. Laporan penagihan penagih dapat dilihat di lampiran 8 

(halaman 47). 

6) Daftar saldo piutang langganan (DSPL). 

     Dokumen ini dibuat oleh bagian operator komputer yang berupa 

rincian nominal dari pembayaran rekening air pelanggan. Laporan ini 

dicetak setiap akhir bulan. Daftar saldo piutang langganan dapat 

dilihat di lampiran 9 (halaman 48). 
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7) Tanda bukti setor. 

     Dokumen ini dibuat oleh kepala urusan kas pembantu Sumber 

sebagai tanda bukti setor uang tunai ke kas umum. Tanda bukti setor 

dapat dilihat di lampiran 10 (halaman 49).  

c. Catatan akuntansi 

     Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas dari pembayaran rekening air minum pada PDAM Kota 

Surakarta Cabang Sumber adalah jurnal penerimaan kas yang merupakan 

catatan transaksi penerimaan kas setiap hari dari pembayaran rekening air 

pelanggan. Jurnal penerimaan kas dapat dilihat di lampiran 11 (halaman 

50). 

d. Jaringan prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas dari pembayaran rekening air minum pada PDAM Kota 

Surakarta Cabang Sumber adalah sebagai berikut. 

1) Prosedur penerimaan rekening. 

     Dalam prosedur ini, bagian penerimaan rekening menerima contoh 

rekening dari pelanggan. Selain itu, mengurutkan lembar rekening 

yang telah dibubuhi cap lunas sesuai dengan nomor pelanggannya. 

2) Prosedur operator komputer. 

     Dalam prosedur ini, bagian operator komputer memasukkan nomor 

pelanggan kedalam komputer, mencetak, dan membatalkan rekening 

pembayaran. Selain itu, mencetak LPP, LHK dan DSPL setiap akhir 

transaksi, serta membuat jurnal penerimaan kas. 
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3) Prosedur penerimaan kas. 

     Dalam prosedur ini, bagian kasir menerima uang pembayaran dari 

pelanggan, membubuhkan cap “lunas” pada lembar rekening dan 

mencetak pita register kas melalui mesin register kas. 

4) Prosedur pencatatan rekening. 

     Dalam prosedur ini, bagian pencatat rekening mencatat nilai 

nominal dari setiap rekening yang telah dibayar oleh pelanggan, 

mencoret pembatalan rekening dengan stabilo, dan menghitung secara 

keseluruhan jumlah total nilai nominal baik dalam lembar rekening 

maupun buku pengeluaran rekening. 

5) Prosedur penyimpanan. 

      Dalam prosedur ini, kepala urusan kas pembantu Sumber 

membuat tanda bukti setor dan menyerahkan uang ke kas umum, serta 

menyimpan dokumen maupun catatan akuntansi dari pembayaran 

rekening air minum pelanggan. 

e. Bagan alir sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari pembayaran 

rekening air minum pada PDAM Kota Surakarta cabang Sumber dapat 

dilihat di lampiran 4 sampai lampiran 4.4 (halaman 39 - 43). 

f. Penjelasan mengenai bagan alir yang membentuk sistem informasi 

akuntansi penerimaan kas dari pembayaran rekening air minum pada 

PDAM Kota Surakarta Cabang Sumber. 

1) Bagian penerimaan rekening. 

a) Menerima contoh rekening dari pelanggan. 
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b) Menyerahkan contoh rekening ke bagian operator komputer. 

c) Mengurutkan rekening sesuai nomor pelanggan yang telah 

dibubuhi cap “lunas” oleh bagian kasir. 

d) Menyerahkan rekening yang telah diurutkan ke kepala urusan kas 

pembantu Sumber. 

2) Bagian operator komputer. 

a) Menerima contoh rekening dari bagian penerimaan rekening. 

b) Memasukkan data (nomor pelanggan) ke dalam komputer. 

c) Menghapus data, apabila terdapat pembatalan pembayaran 

rekening ke dalam komputer. 

d) Mencetak rekening pembayaran rangkap 2. 

e) Menyerahkan contoh rekening dan hasil cetakan rekening rangkap 

2 ke bagian kasir. 

f) Mencetak LHK rangkap 2 dan LPP rangkap 3 setiap hari di akhir 

jam kerja. Sedangkan, DSPL rangkap 2 dicetak setiap akhir bulan. 

g) Menyerahkan hasil cetakan LHK rangkap 2, LPP rangkap 3 dan 

DSPL rangkap 2 ke kepala urusan kas pembantu Sumber. 

h) Membuat jurnal penerimaan kas dan menyerahkannya ke kepala 

urusan kas pembantu Sumber. 

3) Bagian kasir. 

a) Menerima contoh rekening dan hasil cetakan rekening rangkap 2 

dari bagian operator rekening. 

b) Mengoperasikan mesin register kas. 
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c) Menerima uang pembayaran rekening dari pelanggan. 

d) Membubuhkan cap “lunas” pada rekening. 

e) Menyerahkan contoh rekening, rekening lembar 1 dan pita register 

kas ke pelanggan. 

f) Menyerahkan rekening lembar 2 yang telah dibubuhi cap “lunas” 

ke bagian pencatat pengeluaran rekening. 

4) Bagian pencatat pengeluaran rekening 

a) Menerima rekening lembar 2 yang telah dibubuhi cap “lunas” dari 

bagian kasir. 

b) Mencatat pengeluaran rekening dalam BPR rangkap 2. 

c) Mencoret data dengan stabilo, apabila terdapat pembatalan 

pembayaran rekening. 

d) Menyerahkan rekening lembar 2 ke bagian penerimaan kas, 

menyerahkan BPR lembar 1 ke Kepala urusan kas pembantu 

Sumber dan mengarsipkan BPR lembar 2. 

e) Menghitung jumlah total nilai nominal baik dalam lembar 

rekening maupun buku pengeluaran rekening. 

5) Kepala urusan kas pembantu Sumber 

a) Menerima rekening lembar 2, BPR lembar 1, LHK rangkap 2, 

LPP rangkap 3 dan DSPL rangkap 2. 

b) Membuat tanda bukti setor rangkap 4, sebagai tanda bukti 

penyetoran uang ke kas umum. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 26 

c) Menyerahkan rekening lembar 2, tanda bukti setor lembar 1 dan 2, 

BPR lembar 1, LHK lembar 1, LPP lembar 1 dan 2, serta DSPL 

lembar 1 ke bagian kas umum beserta uang tunai dan disket. 

d) Mengarsipkan tanda bukti setor lembar 3 dan 4, LHK lembar 2, 

LPP lembar 3, dan DSPL lembar 2. 

2. Evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari pembayaran 

rekening air minum pada PDAM Kota Surakarta Cabang Sumber adalah 

sebagai berikut. 

a. Evaluasi terhadap bagian yang terkait. 

     Bagian yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas 

dari pembayaran rekening air minum pada PDAM Kota Surakarta cabang 

Sumber sudah cukup baik dengan adanya penyetoran uang tunai langsung 

oleh kepala urusan kas pembantu Sumber, tunjangan kasir, pemeriksaan 

mendadak, dan perputaran jabatan karyawan. Akan tetapi masih 

ditemukan adanya rangkap bagian antar bagian satu dengan bagian yang 

lainnya. 

     Dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas, unsur pengendalian 

intern kurang mensyaratkan pemisahan fungsi secara tegas antara bagian 

penyimpanan, pelaksana dan pencatatan. Oleh karena itu, dapat 

menimbulkan terjadinya penyelewengan dan penggelapan. 

b. Evaluasi terhadap dokumen. 

Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas dari pembayaran rekening air minum pada PDAM Kota 
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Surakarta cabang Sumber sudah cukup baik dengan adanya kemudahan 

dalam pembatalan rekening pembayaran pelanggan dan pencocokan 

antara jumlah kas fisik dengan jumlah nikai nominal dalam dokumen. 

Akan tetapi ditemukan adanya dokumen yang belum bernomor urut 

tercetak dan belum diotorisasi oleh bagian pencatat pengeluaran kas. 

Selain itu, ditemukan adanya kesalahan dalam pencatatan maupun 

perhitungan penerimaan kas dan adanya pembayaran ganda. 

Dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas, unsur 

pengendalian intern kurang mensyaratkan dokumen yang bernomor urut 

tercetak dan telah diotorisasi oleh pihak yang berwewenang. Oleh karena 

itu, dapat mempersulit karyawan dalam penelusuran dokumen. 

c. Evaluasi terhadap catatan akuntansi. 

Catatan akuntansi dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas 

merupakan hal yang paling utama untuk menghindari penyelewengan dan 

penggelapan. Catatan akuntansi dalam sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas dari pembayaran rekening air minum pada PDAM Kota 

Surakarta cabang Sumber berupa jurnal penerimaan kas sudah cukup 

baik. 

d. Evaluasi terhadap jaringan prosedur yang membentuk sistem. 

Jaringan prosedur dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas 

dari pembayaran rekening air minum pada PDAM Kota Surakarta cabang 

Sumber sudah cukup baik dengan adanya prosedur penerimaan rekening, 
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prosedur operator komputer, prosedur penerimaan kas, prosedur 

pencatatan rekening dan prosedur penyimpanan. 

e. Evaluasi terhadap bagan alir (flowchart). 

Bagan alir dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari 

pembayaran rekening air minum pada PDAM Kota Surakarta Cabang 

Sumber sudah cukup baik. 
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BAB III 

TEMUAN 

 

     Berdasarkan analisis data dan pembahasan evaluasi sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas dari pembayaran rekening air minum pelanggan, penulis menemukan 

beberapa kelebihan dan kelemahan dalam evaluasi sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas dari pembayaran rekening air minum pada PDAM Kota Surakarta 

Cabang Sumber. 

 

A.  Kelebihan 

1. Untuk pembatalan pembayaran rekening dapat langsung dihapus oleh bagian 

operator komputer dan mencoret pembatalan pembayaran rekening tersebut 

dengan stabilo dalam dokumen oleh bagian pencatatan pengeluaran 

rekening. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pembatalan transaksi 

yang belum jadi dibayar oleh pelanggan. 

2. Setiap hari diadakan pencocokan antara jumlah kas fisik dengan jumlah nilai 

nominal dalam dokumen. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir 

terjadinya kesalahan dalam penulisan maupun penghitungan.  

3. Seluruh kas yang diterima setiap hari oleh kepala urusan kas pembantu 

Sumber langsung disetorkan pada saat akhir jam kerja melalui petugas di 

bagian kas umum. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko 

kehilangan jumlah uang yang lebih besar. 
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4. Bagian kasir memiliki tunjangan kasir setiap bulannya sebesar Rp75.000,00 

dari kantor pusat sebagai dana cadangan apabila terdapat selisih antara kas 

fisik dengan nilai nominal dalam dokumen. Hal tersebut digunakan untuk 

menutup selisih kekurangan yang ditemukan saat pencocokan kas fisik 

dengan nilai nominal dalam dokumen. 

5. Diadakan pemeriksaan mendadak setiap satu tahun sekali yang dilakukan 

oleh Unit Pengawasan Intern. Hal tersebut dilakukan untuk memeriksa 

kesesuaian antara kas fisik dengan nilai nominal dalam dokumen. 

6. Diadakan perputaran jabatan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir 

terjadinya penyelewengan maupun penggelapan. 

B. Kelemahan 

1. Ada rangkap bagian antar bagian kasir, bagian operator komputer dan bagian 

pencatatan. Hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan 

maupun penggelapan. 

2. Ada dokumen yang belum bernomor urut tercetak dan belum diotorisasi oleh 

pihak yang berwenang. Hal tersebut dapat mempersulit karyawan dalam 

penelusuran dokumen. 

3. Ditemukan adanya kesalahan dalam pencatatan maupun perhitungan 

penerimaan kas. 

4. PDAM Kota Surakarta Cabang Sumber belum dapat menerima pembayaran 

rekening air minum secara on line. Oleh karena itu, dapat menimbulkan 

pembayaran ganda. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

     PDAM Kota Surakarta cabang Sumber merupakan perusahaan BUMD yang 

bergerak dibidang jasa pelayanan air bersih dan pengelolaan air kotor. 

Penerimaan kas pada PDAM Kota Surakarta cabang Sumber berasal dari 

pembayaran rekening air minum pelanggan. Sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas dari pembayaran rekening air minum pada PDAM Kota 

Surakarta cabang Sumber dilakukan melalui serangkaian prosedur yaitu prosedur 

penerimaan rekening, prosedur operator komputer, prosedur penerimaan kas, 

prosedur pencatatan rekening dan prosedur penyimpanan. 

     Dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas, unsur pengendalian intern 

yang baik harus mensyaratkan pemisahan fungsi yang tegas, dokumen bernomor 

urut tercetak dan telah diotorisasi oleh bagian yang terkait, serta catatan 

akuntansi, prosedur dan bagan alir yang baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

penulis berkesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari 

pembayaran rekening air minum pada PDAM Kota Surakarta cabang Sumber 

sudah cukup baik dengan adanya kemudahan dalam pembatalan rekening, 

pencocokan jumlah kas fisik dengan jumlah nominalnya, penyetoran langsung 

tunai, tunjangan kasir, pemeriksaan mendadak, dan perputaran jabatan. 

Walaupun dalam pelaksaannya masih ditemukan adanya rangkap bagian antar 

karyawan, dokumen yang belum bernomor urut tercetak dan belum diotorisasi 
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oleh bagian yang bersangkutan, kesalahan dalam pencatatan maupun 

perhitungan, dan ditemukannya pembayaran ganda karena perusahaan belum bisa 

menerima pembayaran secara on line. 

B.  Saran 

      Dalam memperlancar kegiatan operasional perusahaan secara efektif dan 

efisien, serta melindungi kas dari penyelewengan maupun penggelapan, maka 

diperlukan adanya koreksi terhadap sistem informasi akuntansi penerimaan kas 

dari pembayaran rekening air minum pada PDAM Kota Surakarta cabang 

Sumber. 

1. Sebaiknya rangkap bagian antar karyawan harus dihindari, karena dalam 

sistem informasi akuntansi penerimaan kas, unsur pengendalian intern yang 

baik seharusnya mensyaratkan pemisahan fungsi yang tegas antara bagian 

pelaksana, penyimpanan, dan pencatatan. Apabila masih terdapat rangkap 

bagian antar karyawan, maka diperlukan otorisasi dari bagian terkait untuk 

menghindari adanya penyelewengan dan penggelapan. 

2. Sebaiknya dokumen bernomor urut tercetak dan telah diotorisasi oleh bagian 

yang terkait. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam penelusuran 

dokumen. 

3. Sebaiknya bagian pencatatan pengeluaran rekening harus lebih teliti, 

mengecek, dan menghitung ulang kembali penerimaan kas. Hal tersebut 

dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan 

perhitungan. 
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4. Sebaiknya untuk masa yang akan datang, perusahaan dapat mencoba 

menerapkan pembayaran rekening air minum secara on line. Selain itu, 

perusahaan juga dapat memberikan pengarahan kepada masyarakat agar 

konsisten dalam membayar rekening air minum pada salah satu cabang saja. 

Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembayaran ganda 

dan meningkatkan mutu pelayanan perusahaan kepada masyarakat. 
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WALIKOTA SURAKARTA 

DIREKTUR UTAMA 

Ir. SINGGIH TRIWIBOWO 
NPP. 22 281 062  

DIREKTUR UMUM 

AGUS SARYONO, SE 
NPP. 158 010 356 

BAGIAN KEUANGAN 

 

PANGESTU BUDI SANTOSO 
NPP. 126 080 255 

BAGIAN LANGGANAN 

 

HERI PRABOWO, BE 
NPP. 181 170 262 

BAGIAN UMUM 

 

TEGUH SRI MULYONO, SE 
NPP. 188 171 254 

SUB BAGIAN ANGGARAN 

DJOKO SUWARNO 
NPP. 159 240 856 

 

SUB BAGIAN HUBUNGAN 
LANGGANAN 

 

Drs. DJOKO SULISTYO STY 
NPP. 320 040 165 

SUB BAGIAN ADMINISTRASI 

SRI REDJEKI 
NPP. 110 010 456 

SUB BAGIAN PEMBUKUAN 

 

Dra. PAWITRI WIDYASTUTI 
NPP. 286 100 262 

URUSAN PELAYANAN 

 

ANDI  MARTANTO  
NPP. 294 180 356 

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA 

 

SRI KADARWATI. BSc 
NPP. 245 161 058 

` 
URUSAN BUKU PEMBANTU 

PIUTANG 

Dra.TRI RAHAYU  
NPP. 286 121 257 

URUSAN PENERTIBAN 

SARWOKO PRIYO S, SH 
NPP. 450 190 269 

URUSAN PERLENGKAPAN 
KANTOR 

SRI WALUYO, SH 
NPP. 377 070 265 

URUSAN PELAPORAN 

Drs. SIGIT  TRI PURNOMO 
NPP. 355 220 462 

SUB BAGIAN PEMBACAAN 
METER 

SARWONO, SE 
NPP. 302 010 763 

URUSAN KEAMANAN 

SAMUAEL ANDI WIBOWO 
NPP. 405 270 373 

URUSAN PAJAK 

 
URUSAN PEMBACAAN 

METER WILAYAH A 

 

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN 

Drs. SUHARNO 
NPP. 215 050 557 

SUB BAGIAN KAS 

MURWATI ENDANG 
PASIANI 

NPP. 206 270 163 

URUSAN PEMBACAAN 
METER WILAYAH B 

 BAMBANG AGUS 
PURNOMO 

NPP. 162 170 861 

URUSAN KAS PEMBANTU 
KLECO 

Dra. ENDANG SRI ROCHANI 
NPP. 205 150 157 

URUSAN KAS PEMBANTU 
SUMBER 

 TUTIKU RAHAYU MULYO 
NPP. 166 110 855 

URUSAN KAS PEMBANTU 
BANJARSARI 

  

Dra. SRI HANDAYANI LESTARI 

NPP. 290 151 060 

URUSAN KAS PEMBANTU 
KARTOPURAN 

 BAMBANG SAKUNTORO 
NPP. 204 170 461 

URUSAN KAS PEMBANTU 
LUAR KOTA 

 NGATMADI, SE 
NPP. 270 300 864 

SUB BAGIAN REKENING 
AIR MINUM 

 TEGUH SARWASTO 
NPP. 182 200 761 

UNIT PENGAWASAN INTERN 

 

TAUFAN PRISTIWAHONO, SE 
NPP. 208 170 262 

 

SUB UNIT PENGAWASAN INTERN 
BID. ADMI. & KEU 

 

YE TRI HANDAYANI, SP 
NPP. 318 140 467 

 

SUB UNIT PENGAWASAN INTERN 
BID. TEKNIK 

 

EKO ISTIYANTO, SH 
NPP. 378 221 267 

UNIT PENELITIAN & 
PENGEMBANGAN 

 

 

SUB UNIT LITBANG BID. HUM. HUK 
& KELEMBAGAAN 

 

ARIS WIDYATMOKO, SH.KN 
NPP. 454 221 072 

 

SUB UNIT LITBANG  
BID. ADM & KEU 

 
 

SISWANTO, SR 
NPP. 227 051 159 

SUB UNIT LITBANG  
BID. TEKNIK 

SUTRISNO, ST 
NPP. 127 120 258 

UNIT KOLAM RENANG 
TIRTOMOYO 

BAMBANG SARSITO, SE 
NPP. 136 210 757 

SUB UNIT KOLAM RENANG 
TIRTOMOYO MANAHAN 

ARIS WIDYATMOKO, 
SH.KN 

NPP. 319 091 161 
SUB UNIT KOLAM RENANG 

TIRTOMOYO JEBRES 

 SUMARDI, ST 
NPP. 332 280 262 

UNIT AIR KOTOR 

 
SUB UNIT ADM AIR KOTOR 

 
SUB UNIT PERENCANAAN 

AIR KOTOR 

Ir. NANANG PIRMONO 
NPP. 310 250 962 

SUB UNIT INSTALASI 
PENGOLAHAN AIR KOTOR 

 
URUSAN INSTALASI 

PENGOLAHAN AIR KOTOR 

RATIH HASTUTI, S.Si 
NPP. 348 290 970 

URUSAN INSTALASI 
PENGOLAHAN TINJA 

 

KANTOR CABANG 
WILAYAH UTARA 

SUGENG MULYONO, SE 
NPP. 173 110 658 

SEKSI UMUM 

SUPARDIYONO 
NPP. 155 250 858 

URUSAN ADMINISTRASI 

LAKSMISHITA P, SH 
NPP. 455 020 369 

URUSAN LANGGANAN 

AGUSTAN, SE 
NPP. 453 040 771 

URUSAN KAS 

HARDJONO 
NPP. 128 170 754 

SEKSI TEKNIK 

KETUT DARWANTO 
NPP. 174 210 455 

BAGIAN PERENCANAAN 

Ir. MARYANTO 
NPP. 293 050 261 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN AIR 

MINUM 
KRIS HARYANTO, ST 

NPP. 295 110 659 

SUB BAGIAN GUDANG 

HERU YULIANTO DS, SE 
NPP. 187 270 759 

BAGIAN PRODUKSI 

 

SUB BAGIAN INSTALASI 
PRODUKSI 

TRI ATMOJO SUKOMULYO, 
ST 

 NPP. 298 080 469 

URUSAN INSTALASI 
PENGOLAHAN AIR 

Ir. MUCHLIS  
NPP. 463 131 265 

URUSAN PERPOMPAAN 

R. AGNI HENDRO , ST 
NPP. 483 300 872 

URUSAN RESERVOIR 

GIYOTO, S.Pd 
NPP. 353 180 569 

SUB BAGIAN AIR BAKU  

JOEL HARTONO 
NPP. 134 300 761 

URUSAN MATA AIR & 
TRASMISI 

TRI WALUYO 
NPP. 176 150 559 

URUSAN SUMUR DALAM 

SUPRIYADI 
NPP. 223 020 359 

URUSAN AIR PERMUKAAN & 
TRANSMISI 

 
SUB BAGIAN LABORATORIUM 

NURI MARDEWI 
 NPP. 180 040 362 

BAGIAN DISTRIBUSI 

Ir. AGUNG SETIYAWAN 
NPP. 292 231 162 

SUBBBAGIAN INSTALASI 
DISTRIBUSI 

 
URUSAN PENYAMBUNGAN 

Drs. DARSONO 
NPP. 361 060 163 

URUSAN PEMELIHARAAN  

SATOTO HAMISENO 
NPP. 242 100 160 

SUB BAGIAN PERAWATAN 

ADUS YULIANTO 
NPP. 133 150 757 

URUSAN KENDARAAN  

 
URUSAN TANAH & BANGUNAN 

MUGITONO 
NPP. 115 120 755 

BAGAIN PENGENDALIAN 
KEHILANGAN AIR 

Ir. KUN YULIA HIDAYATI 
 NPP. 388 190 757 

SUB BAGIAN METER AIR 

TUKIMIN 
NPP. 129 020 256 

URUSAN SEGEL METER AIR 

 

URUSAN BENGKEL METER AIR 

SUPARNO K 
NPP. 311 161 058 

SUB BAGIAN KEBOCORAN 

ORIN RETNOWATI, ST 
NPP. 339 100 468 

URUSAN HTDRANT UMUM 

SRIDADI 
NPP. 177 100 958 

 
 

BADAN PENGAWAS 

 

DIREKTUR TEKNIK 

 Drs. SUDIYANTO, MM 
NPP. 213 280 452  

 

URUSAN PERENCANAAN 

SUKANTO, ST 
NPP. 258 211 159 

URUSAN PRODUKSI 

NURYANTO 
NPP.  422 071 174 

URUSAN DISTRIBUSI 

MOH. TAUFAN SRI 
PURWANTO 

NPP. 263 191 256 
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BAGIAN OPERATOR KOMPUTER 
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Ket. 
Sipdam  : Sistem Informasi Perusahaan Daerah Air Minum. 
LHK : Laporan Harian Kas 
LPP : Laporan Penagihan Penagih 
DSPL : Daftar Saldo Piutang Langganan 
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