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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk telekomunikasi,

media dan informatika secara global telah membawa fenomena dengan 

kecenderungan menguatnya era informasi. Salah satunya mempengaruhi sistem 

pengolahan data dan sistem informasi pada entitas yang melakukan pelaporan data 

keuangan. Dalam upaya efisiensi, efektifitas, serta produktifitas dalam pengolahan 

data keuangan maka dibutuhkan penerapan suatu sistem informasi yang dapat 

diandalkan (reliable) sehingga suatu sistem dapat diintegrasikan secara menyeluruh 

dan mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan. 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu sistem yang bersifat 

menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan informasi yang jauh lebih luas daripada 

informasi akuntansi yang bersifat historis (Widjajanto, 2001:21). Sistem Informasi 

Manajemen meliputi metode dan upaya yang terorganisasi dalam menjalankan 

fungsi pengumpulan data baik dari dalam atau dari luar organisasi dan 

mempergunakan komputer dalam prosesnya untuk bisa menghasilkan lalu 

menyajikan informasi terkini, akurat, dan cepat untuk semua pihak yang 

berkepentingan dalam pengambilan sebuah keputusan. 

Salah satu subsistem Sistem Informasi Manajemen dalam bidang keuangan 

yang berbasis pada komputer sekarang dikenal dengan istilah Sistem Informasi 

Akuntansi atau SIA. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu kerangka 

pengkordinasian sumber daya (data, materialis, equipment, suppliers, personal, and 

funds) untuk mengkonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa 

informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan 

menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

(Wilkinson,  1991). Sistem informasi akuntansi bertujuan untuk menyediakan 

informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh 

aktivitas yang disebut pemrosesan informasi. SIA melaksanakan lima fungsi utama, 
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yaitu pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, pengendalian data 

(termasuk security) dan penghasil informasi. 

 Sistem Informasi Akuntansi yang terkomputerisasi memungkinkan pemakai 

laporan keuangan dapat melihat laporan keuangan setiap saat dengan lebih cepat 

dan akurat. Penyajian informasi keuangan dan non-keuangan dapat dilakukan 

dengan lebih mudah dengan adanya dukungan paket program sistem informasi 

(Istianingsih dan Utami, 2009). Hal ini yang melatarbelakangi banyak organisasi 

swasta ataupun pemerintah mengubah sistem informasinya dari manual menjadi 

sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer. Penerapan teknologi informasi 

di organisasi pemerintah sebagai bagian dari organisasi sektor publik sangat 

dibutuhkan guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.  

 Organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan merupakan 

entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya 

kepada publik. Kecepatan arus informasi dan data antar instansi diperlukan agar 

terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna. Organisasi 

sektor publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, harus 

dapat menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif dan berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta dalam 

menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efisien dan efektif 

sehingga bisa terwujud good governance dan clean government, perlu 

diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan 

bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam 

undang-undang. 

 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir kali dengan UU No. 12 Tahun 2008  dan UU No. 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

merupakan landasan yuridis atas perkembangan otonomi daerah. Dengan adanya 

landasan yuridis yang mengatur tentang otonomi daerah tersebut maka pengelolaan 

keuangan oleh masing-masing pemerintah daerah wajib untuk dilaksanakan dalam 

rangka meningkatkan akuntabilitas masing-masing daerah. Sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah daerah wajib menyusun 
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laporan keuangan untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah 

yang telah digunakan dalam satu tahun anggaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

pemerintah pusat mengeluarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah 

perlu didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang cepat, akurat, dan relevan. 

 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan 

fungsinya sebagai Internal Auditor dan sebagai pengemban amanat pembina 

penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memberikan respon 

positif dengan mengembangkan sebuah program aplikasi komputer yang diberi 

nama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Aplikasi SIMDA 

merupakan program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah 

secara terintegrasi yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan 

dalam berbagai hal di sektor pemerintahan. BPKP mengembangkan aplikasi ini 

dengan harapan dapat membantu PEMDA dalam penganggaran, penatausahaan 

serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah. SIMDA merupakan 

sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung 

tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat SKPKD (sebagai 

entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi) (BPKP, 2015). 

 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar 

merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah 

menerapkan SIMDA sebagai sistem informasi pengelola keuangan dan sistem 

informasi pelaporan keuangan. Terdapat banyak paket aplikasi SIMDA yang 

diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Blitar salah satunya adalah SIMDA Keuangan 

yang membantu mengolah data keuangan serta melaporkan data keuangan 

pemerintah daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Blitar telah menerapkan aplikasi SIMDA sejak tahun 2009. SIMDA menghasilkan 

output yang lebih terstruktur daripada penyusunan dengan sistem lama yaitu 

Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA). Penerapan SIMDA dapat 
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diandalkan karena penyusunan oleh sistem ini telah didasarkan pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

 SIMDA merupakan suatu alternatif bagi pemerintah daerah dalam 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. SIMDA 

memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan penatausahaan keuangan 

daerah serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Syarat dari laporan 

keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakter 

kualitas relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami serta 

penyusunannya didasarkan pada standar-standar dan peraturan yang berlaku. 

 Dari keterangan-keterangan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengambil penelitian pada BPKAD Kabupaten Blitar, dikarenakan 

BPKAD Kabupaten Blitar merupakan SKPD dengan anggaran yang cukup banyak. 

Pengolahan data yang sangat banyak akan sangat berpengaruh secara signifikan 

untuk melakukan pengolahan data keuangan berbasis komputer. Sehingga dianggap 

cukup representatif untuk mendiskripsikan pengolahan data keuangan melalui 

aplikasi SIMDA Keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

SIMDA Keuangan Sebagai sistem informasi akuntansi daerah dapat mempermudah 

tugas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah dan analisa kualitas informasi 

yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Adapun judul yang diajukan adalah “Analisis 

Sistem Informasi Manajemen Daerah Dalam Pengolahan Data Keuangan pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar”. 
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan SIMDA Keuangan sebagai aplikasi pengolahan data

keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Blitar?

2. Bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA

Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Blitar berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam PP 71

Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan?

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini hanya pada SIMDA Keuangan dan

prosedur penerapan meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan/akuntansi 

serta kualitas informasi berupa output dari SIMDA Keuangan dalam proses 

penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pada BPKAD Kabupaten Blitar. 

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan atas penelitian yang dilakukan berdasarkan

rumusan masalah adalah untuk menganalisis penerapan dan kualitas informasi 

SIMDA Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Blitar. 

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai fungsi SIMDA

Keuangan sebagai aplikasi pengelola keuangan daerah yang sebenarnya dalam 

proses penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi, serta hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 


