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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah destinasi wisata yang akhir-akhir 

ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun wisatawan 

mancanegara. Saat ini daerah tersebut gencar melakukan promosi terkait 

pariwisata yang ada dengan mengadakan event, festival, serta agenda-agenda 

lainnya yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Dengan banyaknya dan 

bertambahnya wisatawan yang datang, maka pendapatan daerah pun juga akan 

bertambah. Sehingga perlu adanya pengendalian sistem informasi akuntansi yang 

baik dan sesuai dengan undang-undang. Apabila sistem pendapatan daerah ini 

berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala, maka pendapatan daerah akan 

bertambah sesuai dengan yang terjadi (relevan). Yang nantinya pendapatan daerah 

tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah serta meningkatkan 

infrastuktur pariwisata tersebut. Apabila infrastuktur pariwisata ini mengalami 

peningkatan yang lebih layak, maka bukan tidak mungkin wisatawan yang datang 

akan semakin banyak. Selain itu pendapatan daerah ini dapat menambah 

pendapatan per kapita masyarakat, baik yang berada pada sekitar tempat wisata 

maupun diluar tempat wisata. 

Sistem informasi akuntansi pendapatan ini dibuat dengan tujuan untuk 

pengendalian pada siklus pendapatan. Oleh karena itu sistem ini sangat penting 

dilakukan serta diawasi agar pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah 

benar-benar dapat tercover dengan baik. Karena hasil dari informasi ini akan 

digunakan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan pendapatan asli daerah. Dengan ini perlu adanya evaluasi pada sistem 

informasi siklus pendapatan ini agar lebih baik lagi. Karena proses suatu sistem 

itu sendiri pasti perlu adanya evaluasi yang harus dilakukan terus menerus. 
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Tujuan dari sistem akuntansi adalah untuk memperbaiki pengendalian intern 

dan untuk memperbaiki informasi yang lebih baik. Prosedur-prosedur yang 

dijalankan sistem tersebut harus mengacu pada urutan tugas yang semestinya 

dijalankan dalam suatu proses kerja. Oleh karena itu, prosedur yang ada pada 

dasarnya menjelaskan secara rinci atas pekerjaan yang seharusnya dilakukan 

Ma’roep (2014). Setiap kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya 

sebuah sistem, sistem dan prosedur merupakan suatu urutan didalam 

penyelenggaran sebuah kegiatan dimana kegiatan tersebut akan semakin mudah 

untuk dilaksanakan, sebuah sistem dan prosedur akan sangat mempermudah 

proses penerimaan suatu kegiatan tertentu dapat semakin mudah dan lancar untuk 

dilaksanakan. Tujuan ditentukannya sebuah sistem adalah: (1).Untuk 

menyediakan informasi bagi pengelolaan kegaiatan usaha baru; (2). Untuk 

memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada; (3). Untuk 

memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern; (4). Untuk 

mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi Perantini 

(2013). Dari kedua pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa dalam suatu sistem 

informasi terdapat adanya proses-proses/prosedur dalam setiap kegiatannya dan 

akan selalu berurutan satu sama lain serta memiliki tujuan untuk pengendalian, 

penyedia informasi, dan untuk evaluasi pada sistem. Hal tersebut juga telah sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 56 (2005) yang menyatakan: 

Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu 

sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data 

pengelolaan data keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi 

yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan 

dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban 

pemerintah daerah.  

Perantini (2013) mendapatkan hasil penelitiannya bahwa sistem penerimaaan 

pajak pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng dibagi menjadi tiga sub sistem 

penerimaan yaitu penerimaan pendapatan melalui bendahara penerima, 

penerimaaan pendapatan melalui bendahara penerima pembantu, dan penerimaan 
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pendapatan melalui bank. Sistem Penerimaan pajak hotel dan restoran terdiri dari 

prosedur penerimaan pajak hotel, dokumen yang digunakan, catatan-catatan yang 

digunakan, dan sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran. Khuriyah et 

al. (2014) telah melakukan evaluasi sistem bahwa dalam pengendalian intern 

khususnya pada bagian organisasi, pada Dinas Pendapatan Kota Batu masih 

terdapat perangkapan fungsi. Dengan perangkapan fungsi yang terjadi di 

khawatirkan tugas yang di emban oleh seksi-seksi tersebut tidap dapat 

diselesaikan dengan maksimal. Evaluasi sistem akuntansi penerimaan kas telah 

diteliti dan dibuktikan oleh Kandouw (2013) Sistem akuntansi yang efektif 

memerlukan persetujuan dan dukungan dari semua tingkat manajemen. Untuk itu 

diperlukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab agar efisiensi dapat 

tercapai dan tentunya dengan sistem akuntansi yang efektif dan akan memperkuat 

struktur pengendalian internal atas harta, hutang, modal, pendapatan dan beban 

perusahaan.. Analisis implementasi sistem informasi akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas telah dilakukan oleh Widayati et al. (2015) Sistem Informasi 

Akuntansi hampir mewakili semua informasi yang ada selama perusahaan tersebut 

berjalan. Penggunaan bagan alur berupa flowchart untuk merancang sistem 

informasi sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan, dimana 

dimasing-masing model mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sistem informasi 

akuntansi perlu diterapkan di perusahaan yang berguna untuk mengukur kegiatan 

kas sesuai dengan prosedurnya, Sistem informasi akuntansi juga dapat 

memperbaiki kekurangan 

Dalam penelitian ini akan mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada 

siklus pendapatan pariwisata. Dimana Kabupaten Banyuwangi dipakai sebagai 

tempat melakukan penelitian dikarenakan saat ini Kabupaten Banyuwangi mulai 

merintis menjadi objek pariwisata yang semakin lama terus berkembang. Sistem 

informasi akuntansi sangat penting dilakukan adanya evaluasi yang bertujuan 

untuk pengendalian pada pemerintah daerah, serta meminimalkan penyajian 

informasi akuntansi yang tidak relevan. Karena nantinya hasil dari pendapatan 
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pariwisata ini akan kembali pada Kabupaten Banyuwangi sendiri dan 

dipergunakan untuk pengembangan daerah ke arah yang lebih baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat kita lihat bahwa suatu 

sistem pasti mempunyai proses-proses yang saling terkait serta dokumen yang 

digunakan dalam kegiatannya misalnya pada penelitian Perantini (2013). Hasil 

lain menyebutkan bahwa masih adanya perangkapan fungsi yang dilakukan pada 

tiap kegiatan. Perangkapan fungsi yang terjadi di khawatirkan tugas yang di 

emban oleh seksi-seksi tersebut tidap dapat diselesaikan dengan maksimal seperti 

penelitian Khuriyah et al. (2014). Apabila sudah adanya pemisahan fungsi dan 

pemisahan tugas, maka hasil yang akan diperoleh akan maksimal serta memadai. 

Dari hasil penelitian yang sudah ada dari sini akan dilakukan penelitian sistem 

informasi akuntansi dengan pendekatan pada pendapatan pariwisata. 

a. Bagaimana pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan pendapatan 

pariwisata? 

b. Apakah sistem pengendalian intern sudah sesuai dengan elemen-elemen SPI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian yang 

hendak dicapai adalah: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan pendapatan 

pariwisata. 

2. Mengevaluasi sistem pengendalian intern Dinas Pendapatan Kabupaten 

Banyuwangi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 
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1. Dalam penelitian ini akan mengevaluasi proses pendapatan pariwisata di 

Kabupaten Banyuwangi, yang nantinya akan bermanfaat bagi pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi dalam pengambilan keputusan serta mengembangkan 

dan memaksimalkan pendapatan dari potensi pariwisata ini. 

2. Pada penelitian terdahulu proses penerapan sistem informasi akuntansi ini 

sudah dilakukan terhadap perusahaan atau pemerintah, tetapi masih ada 

kekurangan yang terjadi dalam prosesnya. Dalam penelitian ini akan 

menunjukkan penerapan yang telah dilakukan pada sistem pendapatan 

pariwisata, sehingga akan dapat kita lihat keberhasilan dan kekurangan dari 

sistem ini. 

3. Penelitian tentang sistem informasi akuntansi dengan obyek pariwisata ini 

masih jarang dilakukan oleh karena itu, hasil dari penelitian ini akan 

bermanfaat dalam penelitian sistem informasi akuntansi yang dapat diakitkan 

dalam berbagai tujuannya. 

4. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang sistem 

pengendalian internal yang bersumber dari proses pendapatan pariwisata yang 

ada pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

 




