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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan suatu Negara sangat dipengaruhi oleh pimpinan yang 

memimpin negara tersebut. Di Indonesia pemerintahan terbagi menjadi dua 

yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang masing-masing 

memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan jabatannya. Dalam undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah 

penyelengaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah (DPRD) 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 

1945. Mengingat Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan memiliki 

daerah yang sangat luas, pemerintah pusat mengadakan alat-alat perlengkapan 

setempat yang disebarkan ke seluruh wilayah Negara yang terdapat di daerah, 

ini disebabkan pemerintah pusat tidak dapat menangani secara langsung 

urusan-urusan yang ada di daerah. 

Dengan adanya Otonomi daerah mendorong Pemerintah Daerah Kota 

Batu untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya. Dalam hal ini, 

pemerintahan daerah Kota Batu diharapkan mampu mengembangkan dan 

mengelola sendiri sumber-sumber potensi daerah sebagai upaya untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pendapatan asli 
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daerah terhadap anggaran pendapatan daerah digunakan terhadap anggaran 

pendapatan daerah digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah. 

Sumber pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang berasal 

dari ekonomi asli daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu dari sektor 

pajak daerah. 

Sebuah sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik 

haruslah dimiliki setiap intansi untuk memberikan informasi kepada pengguna 

informasi dalam mengambil keputusan baik itu keputusan untuk pengadaan 

penerimaan pajak ataupun penerimaan lainnya sehingga dapat mengurangi 

resiko kerugian Rahmawati et al. (2016). Namun, ada saja instansi yang belum 

menerapkan sistem informasi dengan baik hal itu dibuktikan dengan masih 

adanya perangkapan jabatan (Riskiwati dan Widyawati, 2014). 

Adanya sistem informasi akuntansi yang dapat membantu dalam 

menyediakan informasi yang akurat, detail, relevan dan tepat waktu saat 

dibutuhkan dan memperbaiki kualitas perusahaan apabila telah diterapkan 

dengan baik. (Romney dan Steibart, 2004:10). 

Kelemahan pada sistem informasi akuntansi biasanya bisa berasal dari 

sumber daya manusia yang dimiliki masih minim dan belum berkompeten 

sehingga terjadi perangkapan tugas yang mengakibatkan penyimpangan dalam 

aktivitas operasinya (Silvina, 2013). Sistem informasi akuntansi dapat 

membantu dalam menyediakan informasi yang akurat, detail, relevan dan tepat 

waktu saat dibutuhkan dan memperbaiki kualitas perusahaan sehingga tidak 

akan menyebabkan adanya kecurangan dalam laporan keuangan (Romney dan 
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Steinbart, 2014). Sistem akan dapat berjalan dengan baik pemanfaatannya jika 

pengguna memiliki kemampuan dan keahlian, sebaliknya sistem tidak akan 

berjalan dengan baik apabila penggunaanya menolak atau tidak mau 

menggunakannya (Suryanto et al., 2015).  

Penelitian mengenai pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas  

pernah dilakukan oleh Karamoy (2013) pada Dinas Pendapatan Kota Manado 

dengan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara umum Dinas 

pendapatan kota manado sudah menerapkan sistem dan prosedur penerimaan 

kas sesuai dengan ketentuan pada peraturan. 

Tuerah (2013) juga melakukan penelitian mengenai Evaluasi 

pelaksanaan sitem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Penelitian 

dilakukan pada Dinas kependudukan pencatatan sipil Kabupaten Minahasa 

Tenggara. Hasil penelitiannya menunjukan sistem akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang digunakan. 

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas penelitian ini dilakukan 

untuk menganalisis sistem dan prosedur penerimaan kas pada Badan 

Keuangan Daerah  Kota Batu terkait pada penerimaan kas, dokumen-dokumen 

yang digunakan dan fungsi-fungsi terlibat.  

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas penelitian ini dilakukan 

untuk menganalisis sistem informasi penerimaan kas pajak daerah pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Batu terkait pada aktivitas penerimaan kas dan 

prosedur. Mengingat kelemahan pada sistem informasi penerimaan kas yaitu 

terdapat penggabungan fungsi diantaranya fungsi pendataan dan fungsi 
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penetapan pajak, selain itu sistem otorisasi dari petugas yang berwenang tidak 

digambarkan secara jelas sehingga penelitian ini dilakukan di instansi 

pemerintahan Kota Batu. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

Bagaimana penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas pajak daerah pada 

Badan Keuangan Kota Batu? 

 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini dilakukan agar pembahasan yang 

diangkat tidak melebar serta tetap fokus terhadap topik yang diangkat. Ruang 

lingkup penelitian ini adalah sistem informasi  yang diterapkan pada 

penerimaan kas dari pendapatan asli daerah, yang berfokus pada hasil pajak 

daerah. 

 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis sistem informasi penerimaan kas pajak daerah pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Batu dan dapat memberikan gambaran tentang 

penerapan sistem informasi penerimaan kas pajak daerah pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Batu. 
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1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

para pemegang perusahaan dan Karyawan yang ingin menerapkan sistem 

informasi penerimaan kas pajak daerah pada Badan Keuangan Daerah 

Kota Batu. 

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan yang berkaitan dengan sistem informasi penerimaan kas 

pajak daerah, dan memberikan masukan mengenai sistem penerimaan 

kas apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada peraturan. 

b. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan yang bermanfaat bagi pihak lain untuk menambah 

pengetahuan atau penelitian lebih lanjut. 




