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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-undang no.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi 

menjadi UU. 32 Tahun 2004 dan diubah dengan Perpu No.3 Tahun 2005 serta UU 

No.25 tentang pengimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang 

direvisi menjadi UU. No 33 Tahun 2004, menjadi tonggak awal dari otonomi 

daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam 

pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang 

dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Sejalan 

dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang 

baik difokuskan untuk mengelola dana secara desentralisasi dengan transparan, 

efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Untuk 

mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran cerdas melalui inovasi 

sistem akuntansi (Bastian 2007 : 2). 

Guna mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, 

dan akurat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah 

mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi 

keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni 

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi 

teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi 

pemerintahan daerah baik ditingkat pelaporan (SKPKD) ataupun ditingkat 
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akuntansi (SKPD). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah 

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan 

penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. (www.bpkp.go.id) 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala 

merupakan salah satu satuan kerja pengelola keuangan daerah yang telah 

menerapkan SIMDA sebagai sistem informasi pengelolaan keuangan dan sistem 

informasi pelaporan keuangan. Terdapat banyak paket aplikasi SIMDA yang 

diterapkan, salah satunya adalah SIMDA Keuangan yang membantu dinas 

mengolah data keuangan serata melaporkan data keuangan tersebut ke instansi di 

atasnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menerapkan 

SIMDA Keuangan sejak tahun 2009, di awal penerapanya sistem ini masih 

menemui beberapa kendala teknis terkait dengan proses pelaporan keuangan, akan 

tetapi output yang dihasilkan oleh sistem ini lebih terstruktur daripada penyusunan 

dengan sistem manual. Penerapan sistem ini dapat diandalkan karena penyusunan 

oleh sistem ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

Penelitian ini mengambil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Barito Kuala dikarenakan hasil audit laporan keuangan BPKAD 

Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2007, 2008  dan 2009 mendapat opini tdak 

wajar, sehingga perlu dilakukan penelitian sejauh mana upaya yang di lakukan 

BPKAD untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, salah 

satunya dengan penerapan SIMDA Keuangan. Lebih lanjut penelitian ini 

http://www.bpkp.go.id/
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dilakukan untuk mengetahui bagaimana SIMDA Keuangan sebagai sistem 

informasi akuntansi daerah melaksanakan tugas pelaporan dan pengelolaan 

keuangan daerah, pengendalian intern sistem yang diterapkan guna mencapai 

tujuan pelaporan, serta penelitian ini dilakukan untuk menganalisa kualitas 

informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud mengkaji dan meneliti lebih 

dalam tentang penerapan SIMDA Keuangan melalui skripsi yang berjudul  

“Analisis Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA 

Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah 

Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Barito Kuala“ 

 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA 

Keuangan) pada BPKAD Barito Kuala ? 

C. Batasan Penelitian 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti mengenai 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)  pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Kuala untuk laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh SIMDA Keuangan periode 2013. 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (SIMDA Keuangan) pada BPKAD Barito Kuala. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini ditinjua dari beberapa aspek 

 Bagi Pihak Instansi 

Hasil penelitiani ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak 

instansi mengenai sistem pengelolaan keuangan yang sudah diterapkan, 

sehingga bisa melakukan perbaikan dalam menetapkan keputusan tentang 

kebijakan dalam pengelolaan keuangan. 

 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bisa menjadi bahan referensi ilmiah atau sebagai informasi 

bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


