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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin 

pesat telah mempengaruhi sistem pengolahan data dan sistem informasi pada 

entitas yang melakukan pelaporan data keuangan. Suatu sistem informasi 

terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu sistem dapat 

diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal 

dan relevan dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, 

cepat dan akurat, sehingga dapat  melakukan pengelolaan data keuangan secara 

efektif dan efisien. (Nugraha & Astuti, 2013). 

 Untuk dapat memberikan informasi yang handal dan relevan tersebut 

diterapkanlah sistem informasi akuntansi, yang mana menurut Romney & Steinbart 

(2016) sistem informasi akuntansi adalah proses mengumpulkan, mencatat, 

menyimpan, dan memproses akuntansi dan data lain untuk menghasilkan informasi 

bagi pembuat keputusan. Selain itu menurut Romney & Steinbart (2016) sistem 

informasi akuntansi bisa dan mampu menjadi sistem informasi utama  organisasi 

dan menyediakan informasi bagi pengguna yang dibutuhkan untuk menjalankan 

pekerjaan mereka. 

 Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan 

kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola 
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keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik.  

Penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah diatur dalam PP No. 

58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yaitu mempunyai 

tujuan yaitu untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan. 

 Organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan merupakan 

entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuanganya kepada 

publik. Organisasi sektor publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada 

masyarakat juga harus dapat menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif 

dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Handayani, 2010). Selain itu menurut 

Bastian (2010:297) tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah 

menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber 

daya keuangan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang 

berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya 

dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai 

kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi, dan menyediakan 

informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas 

menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. 

 Guna mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, 

dan akurat, Badan Pengawas 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 
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teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi 

pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan (SKPKD) ataupun ditingkat 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). 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas No. 36 Tahun 2016, BAKEUDA 

Kab. Sambas adalah badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan sesuai peraturan perundang-

undangan. Penerapan SIMDA ini diatur dan disesuaikan dengan PP no. 58 tahun 

2005 serta PP no. 56 tahun 2005 mengenai sistem informasi keuangan daerah. Serta 

untuk penerapannya di Kabupaten Sambas terdapat dalam Perda No. 4 tahun 2008.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di Badan Keuangan 

Daerah Kab. Sambas ditemukan beberapa temuan dalam penerapan SIMDA 

Keuangan pada BPKAD Kab. Sambas tersebut yaitu adalah sering terlambatnya 

SKPD mengumpulkan data dan laporan kepada BPKAD Kab. Sambas sehingga 

memersulit BPKAD dalam memproses pelaporan keuangan daerah serta masih 

adanya kesalahan atau ketidakcocokan data SKPD dengan database SIMDA seperti 

digit angkat yang kurang sehingga harus dilakukan koreksi dan dilakukan 

penginputan secara manual di BPKAD Kab. Sambas. Selain itu temuan masalah 

lainnya terkendala jaringan internet yang belum stabil, admin SIMDA Keuangan 

BPKAD hanya satu orang, serta server SIMDA Keuangan yang berada di BPKAD, 

http://www.bpkp.go.id/
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jika terjadi pemadaman listrik maka server di BPKAD ikut padam sehingga seluruh 

SKPD maupun operator SIMDA Keuangan tidak bisa mengakses SIMDA Online 

B.  Rumusan Masalah. 

  Bagaimana implementasi SIMDA Keuangan di Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Sambas ? 

C.  Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 

Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas.  

 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai   berikut: 

1. Kegunaan secara teoritis       

a. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti mengenai 

implementasi sistem informasi akuntansi terhadap kualitas 

laporan keuangan SKPD. 

b.  Sebagai wahana bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori-

teori yang telah dipelajari, serta hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti 

selanjutnya. 

2.  Kegunaan secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran, saran dan masukan bagi SKPD 

di lingkungan Kabupaten Sambas dalam rangka mengoptimalkan 

penerapan sistem informasi akuntansi sectok publik. 


