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ABSTRAK. Terpasangnya pompa Hidram di sumber air Umbulan Desa Ngadireso 

menyebabkan kebutuhan air dan persawahan warga dusun Barsu, Timsu dan Putuk di Desa 

Ngadireso dapat teralirkan. Setiap pelanggan air dikenakan biaya pemakaian sesuai tarif yang 

telah ditentukan berdasarkan golongan pemakai dan jumlah pemakaian tiap bulan. 

Permasalahan keuangan mulai timbul karena system pengelolaan keuangan masih dilakukan 

secara manual dan terkadang hanya berdasarkan ingatan. Berdasarkan analisis situasi dan 

wawancara dengan warga serta pengelola sumber air maka diperlukan pengelolaan keuangan 

yang cepat dan akurat serta pelatihan menejemen. Pengelolaan keuangan yang cepat dan akurat 

dapat dilakukan dengan menggunakan program Komputer, dalam hal ini adalah Sistem 

Informasi Menejemen (SIM). Hal yang terkait dengan penggunaan SIM memerlukan sumber 

daya manusia (SDM) yang perlu disiapkan sebagai operator maupun programernya. Guna 

kelancaran dan kontinyuitas pengelolaan air sumber maka diperlukan Pengetahuan tentang 

manajemen operasional dan menejemen keuangan, agar masyarakat di Desa Ngadireso dapat 

mandiri mengelola sumber air secara teknis dan menejemennya. Hasil rancangan perangkat 

lunak telah digunakan dan memberikan laporan keuangan yang sesuai dengan yang diharapkan 

oleh Pengelola. Pelatihan manajemen yang disampaikan oleh tim telah memberikan wawasan 

bagi Pengelola untuk menata kebijakan dan mengontrol dalam pelaksanaannya  

 

Kata kunci : SIM,pengelola keuangan, pengelola sumber air 

 

 

 PENDAHULUAN 

 

Desa Ngadireso kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang terdiri dari tiga dusun yaitu 

dusun Timsu, Barsu dan Putuk dengan jumlah rukun tetangga 19 Rukun Tetangga (RT). Desa 

Ngadireso memiliki sumber air umbulan, yang pada tahun 2014 mendapat bantuan pemerintah 

untuk dapat di kelola secara teknis. Sejak tahun 2015, keberadaan sumber air yang ada, telah dapat 

memenuhi kebutuhan air tiga dusun yang meliputi kebutuhan air untuk rumah tangga, usaha 

masyarakat maupun area untuk persawahan. Pengelolaan secara teknis, manajemen keuangan dan 

pemeliharaan diserahkan kepada masyarakat, yang dalam hal ini telah dibentuk pengelola sumber 

air. 

Dalam pelaksanaannya, permasalahan administrasi yang terjadi terkait dengan pengelolaan 

keuangan, metode pembayaran, sistem pembukuan maupun laporan keuangan masih dilakukan 

pencatatan secara manual dan belum memenuhi standard yang ada, dan kadangkala hanya berbasis 

ingatan. Hal ini sering menimbulkan permasalahan antara pengelola dengan masyarakat pengguna 

maupun pengelola dengan perangkat desa terkait dengan laporan keuangan. Berdasarkan analisis 

situasi, diperlukan penataan tugas pengelola dan manajemen keuangan yang lebih baik. Atas dasar 

tersebut maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis komputer dan penataan 

menejemen. Penataan menejemen menghasilkan prosedur operasional pengelola dan pengelolaan 

keuangan menghasilkan perangkat lunak (Hasibuan, 1996). Perangkat lunak yang dirancang 

diharapkan mampu untuk memproses transaksi pembayaran tiap pelanggan, pemasukan dana, 

pengeluaran dana, data inventaris dan menghasilkan laporan keuangan (Madcoms, 2009), (Kadir, 

2009), (Ichwan, 2011). 

METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahapan koordinasi dan tahapan 

diagram alir. Tahapan koordinasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan operasional 

pengelolaan (Bardakhanova et al., 2015) sedangkan tahapan diagram alir dirancang untuk 

menghasilkan perangkat lunak. 
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Tahapan Koordinasi  

 Pada tahapan ini dilakukan koordinasi antara pengelola, ketua-ketua RT dan tim pengusul 

yang menghasilkan keputusan sebagai berikut (Setiawidayat and Suswanto, 2015) : 

- Penentuan biaya operasional 

Biaya terdiri dari biaya pengelola (honor, ATK dan Ketua RT), biaya petugas lapang, 

biaya pemeliharaan, biaya pengadaan, biaya pengembangan, Biaya lain-lain 

- Pembagian tugas pengelola 

Pelanggan terbagi dalam 19 RT dengan golongan pelanggan sosial, rumah tangga biasa, 

rumah tangga pengusaha dan pengusaha murni. Tarif pelanggan dikodekan dengan kode 0 

untuk sosial, 1 untuk RT biasa, kode 2 untuk RT pengusaha dan kode 3 untuk pengusaha 

murni. Pelanggan 19 RT dibagi dalam 3 lokasi yaitu Timur sungai (Timsu, 1-5 RT), Barat 

sungai (Barsu, 6-11 RT) dan Putuk (12-19 RT). 

- Penentuan tarif konsumen 

Tarif yang dibayarkan oleh konsumen setiap bulan terdiri dari biaya beban dan biaya 

pemakaian(PDAM Kota Malang, 2014). Biaya beban bersifat tetap (abonemen, kontrak) 

sedangkan biaya pemakaian tergantung dari jumlah volume air yang dikonsumsikan setiap 

bulan. 

Biaya beban sebesar Rp 5.000,-/bulan dikenakan untuk pelanggan rumah tangga biasa, Rp 

15.000,-/bulan untuk rumah tangga pengusaha dan Rp 25.000,- untuk pengusaha murni, 

sedangkan untuk pelanggan sosial dibebaskan.  

Biaya pemakaian air untuk semua pelanggan sebesar Rp 1.000,-/m
3
 untuk konsumsi 

sampai dengan 20m
3
. Pemakaian diatas 20m

3
, dihitung sebesar Rp 1.500,-/m

3
. 

Untuk semua pelanggan berlaku jika konsumsi pemakaian kurang dari 5m
3
 maka 

dikenakan biaya minimal sebesar Rp 5.000,-/bulan. Setiap pelanggan yang membayar 

diatas tanggal 20 akan dikenakan denda sebesar Rp 3.000,-/bulan. Pembayaran yang 

kurang dari nilai Struknya dapat diterima dan sisa bayarnya menjadi tanggungan pada 

bulan berikutnya. 

- Penentuan tugas dan Jadwal kegiatan 

Petugas lapangan = mencatat meter air pelanggan (tgl.1-15), menyerahkan struk pelanggan 

pada ketua RT (tgl.16-20) 

Pengelola = menerima catatan meter pelanggan dari petugas lapangan, mencetak struk 

pelanggan sesuai catatan petugas lapangan, menyerahkan struk pelanggan pada petugas 

lapangan, menerima pembayaran pelanggan dari ketua RT 

Ketua RT = menyerahkan struk pelanggan pada tiap pelanggan, menerima pembayaran 

dari pelanggan (tgl.21-25), menyerahkan pembayaran kepada pengelola (tgl.26-30) 

 

Salah satu kegiatan koordinasi antara pengelola, ketua-ketua RT, petugas lapangan dan tim 

pengusul ditunjukkan pada gambar 1. 

 

    
Gambar 1. Tahapan Koordinasi pengelola, ketua RT dan tim pengusul 
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Tahapan diagram alir 

Berdasarkan hasil tahapan Koordinasi maka dirancang suatu algoritma yang menghasilkan 

diagram alir Pengelolaan Keuangan seperti ditunjukkan pada gambar 2. 

 
Gambar 2. Diagram Alir Pengelolaan Keuangan 

Dalam perancangan perangkat lunak, dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

- Tahapan mendisain program 

Pemilihan bahasa pemrograman, desain database pelanggan, inventory transaksi pemasukan, 

inventory pengeluaran, laporan keuangan pelanggan individu, pelanggan tiap RT, keseluruhan. 

- Tahapan uji coba dan demo program 

Pemasukan data pelanggan, data pengelola, golongan tarif, data pengeluaran, data inventaris,   

- Tahapan koordinasi dan Diskusi 

Laporan pembayaran tiap pelanggan, laporan tiap RT, laporan pengeluaran, laporan inventaris, 

laporan laba-rugi, dsb 

- Tahapan Finishing 

Penentuan hak akses administrator dan operator, penentuan jenis computer dan printer yang 

capable, penggunaan logo, pemakaian jenis kertas 

- Pelatihan dan pendampingan penggunaan perangkat lunak 

Starting, trouble shooting, record data, inventory dan manajemen operasional 

 

  
Gambar 3. Pelatihan manajemen Perusahaan 
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Gambar 4. Demo dan Pelatihan perangkat Lunak 

 

HASIL YANG DICAPAI 

1. Produk Perangkat Lunak 

1.1. Tampilan awal dan Menu-menu perangkat lunak 

 
Gambar 5a. Tampilan awal perangkat lunak 

      
 

   
Gambar 5b. Tampilan menu-menu program perangkat lunak 

 

1.2. Tampilan pemasukan data perangkat lunak 
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Gambar 6a. Registrasi Pelanggan dan Tarif Pelanggan 

 
Gambar 6b. Transaksi pembayaran pelanggan 
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Gambar 6c. Transaksi Pengeluaran 

 

 
Gambar 6d. Transaksi Inventaris 

2. Hasil produk perangkat lunak (Laporan) 
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Gambar 7. Laporan Rekapitulasi per bulan (Maret 2015) pembayaran tiap RT 

 

 
Gambar 8. Struk Pembayaran pelanggan 

 

 
Gambar 9. Rekapitulasi Pengeluaran 
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Gambar 10. Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran 

 

3. Perbandingan sebelum dan sesudah pemakaian produk 

Perbandingan sebelum dan sesudah pemakaian produk perangkat lunak nampak jelas 

terjadi penghematan waktu, biaya dan tenaga. Hemat waktu dalam perhitungan, pencarian 

kesalahan, hemat biaya dalam transportasi, penagihan, pembukuan serta hemat tenaga 

dalam jumlah personil. Tabel 1 menunjukkan perbandingan pengelolaan keuangan 

sebelum dan sesudah pemakaian perangkat lunak. 

 

Tabel 1. Perbandingan sebelum dan sesudah pemakaian perangkat lunak. 

No  Kegiatan pengelolaan Keuangan Sebelum Sesudah  

1 Pencatatan data meter tiap pelanggan Berbeda Sama 

2 Rekap data meter tiap RT Berbeda Sama 

3 Jumlah pemakaian air tiap RT Tidak terkontrol Terkontrol 

4 Pembayaran yang tidak sesuai struk Sulit Mudah 

5 Pembuatan struk pembayaran Lama Cepat 

6 Operator keuangan 3 orang 1 orang 

7 Lokasi pembayaran Di satu lokasi Mobile 

8 Laporan keuangan per RT Lambat Cepat 

9 Laporan Laba Rugi Pengelolaan Sulit dan lama Mudah dan cepat 

10 Catatan Inventaris Tidak ada Ada 

11 Penerimaan selain pembayaran air Tidak tercatat Tercatat 

12 Rekapitulasi tiap golongan tarif pelanggan Tidak ada Ada 

13 Pemeriksaan laporan keuangan Sulit dan lama Mudah dan cepat 
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KESIMPULAN 

  Sumber air Umbulan Ngadireso sudah dapat memenuhi kebutuhan 19 Rukun Tetangga 

dengan jumlah 668 pelanggan yang terdiri dari dusun Timsu berjumlah 233 pelanggan, dusun 

Barsu berjumlah 171 pelanggan dan dusun Putuk berjumlah 264 pelanggan. Kebutuhan air 

pelanggan tiap bulan berkisar antara 7.500 m
3
 hingga 8.500 m

3
, dengan nilai pendapatan antara 12 

juta hingga 14 juta rupiah. Pelatihan manajemen dati tim Pengusul dapat memberikan wawasan 

dan pengaruh terhadap kebijakan pengelolaan secara teknis operasional maupun dalam pengelolaan 

keuangan. Perangkat lunak yang telah dirancang, sangat membantu pengelola karena dapat  

memberikan kemudahan, kecepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan. Perangkat lunak 

yang ada dapat menghemat tenaga, biaya dan waktu karena dapat dilakukan oleh seorang operator 

dan mobile operational. 
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