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BAB II 

Kajian Pustaka Dan Perumusan Hipotesis  

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

 Penelitian tentang sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan 

pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu sebagai 

referensi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.    Rahantoknam (2017) yaitu mengkaji tentang “Analisis Penerapan Sistem 

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Badan Keuangan Dan 

Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara”. Hasil analisis nya adalah SIMDA 

Keuangan sangat membantu pemerintah daerah dalam mengolah keuangan daerah, 

mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan. Selain mempercepat penyajian 

laporan keuangan, SIMDA Keuangan mempermudah ekspor import data antar 

SKPD dengan menggunakan flashdisk dan juga mengurangi resiko tingkat 

kesalahan perhitungan anggaran. Mereka hanya menginput data ke dalam sistem 

dan mengawasi proses pengolahannya. Proses pengelolaan laporan keuangan 

dengan menggunakan SIMDA Keuangan diproses secara otomatis dengan adanya 

realisasi anggaran. Output yang dihasilkan pun sesuai dengan kualitas laporan 

keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, andal, serta dapat diperbandingkan. Selain 

itu penerapan nya juga sudah sesuai dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 dan 

PP No. 56 tahun 2005.   

2.   Nugraha (2013) yaitu mengkaji mengenai “Analisis Penerapan Sistem Informasi 

Manajemen Keuangam Daerah (SIMDA) Keuangan Dalam Pengolahan Data 

Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan 
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Kabupaten Nganjuk)”.  Hasil dari penelitian adalah aplikasi SIMDA Keuangan 

yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sebagai aplikasi 

pengolah data keuangan merupakan aplikasi sistem informasi manajemen yang 

secara terintegratif mengelola keuangan pemerintah daerah mulai dari proses 

penganggaran, penatausahaan, sampai dengan pembukuan/ akuntansi. Pengukuran 

kualitas laporan keuangan hasil keluaran (output) SIMDA Keuangan dengan 

menggunakan model pengujian Pre test and post test seperti model penelitian yang 

dilakukan oleh Zakaria (2005). Dalam penelitian tersebut pengujian dilakukan 

dengan perhitungan nilai rata-rata tertimbang sebelum dan setelah pengembangan 

sistem. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Skala Likert, yang terdiri dari 

4 jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat 

Tidak Setuju (STS). Hasil evaluasinya adalah akurat (50,87%) dan ketepatan waktu 

(85%). Hal ini menunjukan bahwa aplikasi SIMDA Keuangan mampu 

manghasilkan informasi dengan ketepatan atau tingkat kebenaran yang lebih baik 

bila dibandingkan dengan pengolahan data manual. Proses penyusunan laporan 

secara otomatis yang dilakukan oleh aplikasi SIMDA Keuangan saat melalukan 

input data, membuat bendahara tidak perlu lagi membuat atau menyusun laporan 

keuangan karena proses tersebut telah dilakukan oleh logika komputer yang 

mengerjakanya secara otomatis. Peningkatan kecepatan pengolahan data dan 

penyajian data ini dikarenakan SIMDA Keuangan merupakan aplikasi komputer 

yang menggunakan logika komputer, sehingga proses penyusunan laporan 

keuangan tidak perlu lagi melalui proses pengulangan input angka-angka atau 

pemindahan dari satu buku ke buku lain 
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3.  Ole (2014) yaitu mengkaji mengenai “Analisis Implementasi Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi 

Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara)”. Hasil penelitian 

diketahui bahwa proses penggunaan SIMDA telah sesuai dengan amanat Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Bukti, formulir, serta catatan akuntansi diperiksa kelengkapannya, untuk 

kemudian di input ke dalam sistem, selanjutnya data di proses dalam tiga prosedur 

yaitu Penganggaran, Penatausahaan, serta palaporan akuntansi, yang mana 

dihasilkan output berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo 

anggaran lebih, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dll. Aplikasi SIMDA 

Keuangan mampu manghasilkan informasi (output) dengan ketepatan atau tingkat 

kebenaran yang lebih baik bila dibandingkan dengan pengolahan data manual. 

4. Dewi (2018) yaitu meneleti mengenai “Analisis Penerapan Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Pariaman”. Hasil 

dari penelitian ini adalah secara umum pegawai di Kantor Kecamatan Pariaman 

Tengah, Kantor Camat Pariaman Timur, Kantor Camat Pariaman Selatan dan di 

Kantor Camat Pariaman Utara sudah memahami makna dari Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan secara umum, yaitu sistem komputerisasi 

akuntansi yang diperuntukkan untuk pemerintah daerah untuk menglola laporan 

keuangan pemerintah daerah. Pegawai Kantor Camat PariamanTengah,Kantor 

Camat Pariaman Timur, Kantor Camat Pariaman Utara dan Kantor Camat Pariaman 

Selatan juga sudah bisa mengoprasikan aplikasi SIMDA Keuangan dengan benar. 

Namun masih ada permasalahan dalam penerapan SIMDA Keuangan ini yakni 
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belum ada dokumentasi mengenai bagan arus rigkasan (summary flow chart) yang 

memperlihatkan aliran kas data, Lemahnya data management system, Prosedur 

untuk melihat data secara incidental masih terlalu lama, Tata ruang perkantoran 

masih kurang memadai, Seringnya human erorr, Seringnya aplikasi SIMDA 

Keuangan expired, dan Seringnya jaringan offline. Namun informasi (output) yang 

dihasilkan sudah akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipahami. 

5.  Darea (2015)  meneliti mengenai “Evaluasi Penerapan Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada DPPKA Kabupaten Kepulauan 

Sangihe”. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan SIMDA keuangan sejak tahun 

2007 sampai sekarang di DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe  mendapat 

sambutan baik dari para pegawai. SIMDA sangat membantu dalam proses 

penyajian laporan keuangan, karena memiliki beberapa keunggulan yaitu proses 

penyajian laporan keuangan sangat efisien dalam penatausahaan, hanya 

membutuhkan satu kali input sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya, 

pengendalian transaksi terjamin dan akurat dalam menghasilkan laporan keuangan. 

Kendala dalam penginputan di DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya jika 

ada belanja atau aset yang mempunyai nomor rekening yang baru, karena jika 

belum di sinkronkan maka tidak akan terbaca. Karena itu pemegang Admin SIMDA 

di DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe di setiap akhir tahun diperintahkan untuk 

memeriksa dengan teliti setiap rekening 

 Berdasarkan review penelitian terdahulu, penerapan sistem informasi 

akuntansi di lingkup sectok publik dengan menggunakan aplikasi SIMDA 

Keuangan sudah cukup efisien dan efektif, juga sudah sesuai dengan PP No. 58 
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tahun 2005 dan PP No. 24 tahun 2005. Dimulai dari penginputan data yaitu bukti, 

formulir, serta dokumen-dokemen lainnya berupa berupa surat tanda setoran, bukti 

transaksi, bukti penerimaan, buku jurnal, buku besar, buku besar pembantu, SPP, 

SPM, SP2D, kuitansi pembayaran, SPD dll diperiksa kelengkapannya. Lalu data-

data tersebut di proses kedalam prosedur-prosedur SIMDA yaitu Penganggaran, 

penatausahaan, dan pelaporan akuntansi. Yang mana dihasil informasi (output) 

berupa laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan saldo 

anggaran lebih, neraca, dll.  Informasi (output) yang dihasilkan oleh SIMDA 

Keuangan mencangkup Keakuratan, relevan, tepat waktu, dapat dipahami, serta 

dapat dibandingkan. Sehingga menunjang kualitas laporan keuangan daerah 

tersebut. 

B.   Tinjauan Pustaka  

1.    Sistem Informasi Manajemen 

 Menurut Stair & Reynolds (2010), mengatakan bahwa sistem informasi 

merupakan suatu perangkat elemen atau komponen yang saling terkait satu sama 

lain, yang dapat mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan juga menyebarkan 

data dan juga informasi, serta mampu untuk memberikan feedback untuk memenuhi 

tujuan suatu organisasi. 

Tujuan Sistem Informasi Manajemen  

 Sesuai dengan penjelasan di atas, sebagai salah satu bentuk strategi di dalam 

internal perusahaan maka penerapan management information system memiliki 

beberapa tujuan dan fungsi berikut ini: 
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 Pengumpulan data dapat menyediakan informasi yang bisa mendukung 

pengambilan keputusan. 

 Informasi berguna dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi dan juga 

perbaikan lanjutan. 

 Sitem informasi bisa dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan harga 

produk, jasa maupun untuk tujuan lainnya sesuai yang diinginkan 

manajemen. 

Fungsi Sistem Informasi Manajemen 

 Menurut Stair & Reynolds (2010), Management information system memiliki 

fungsi utama yang harus bermanfaat dalam operasional suatu organisasi, 

diantarannya: 

   Mempermudah manajer untuk merencanakan, mengawasi, mengarahkan 

dan mendelegasikan pekerjaan kepada semua anggota tim melalui 

hubungan satu komando atau koordinasi. 

    Data yang tersaji menjadi lebih efektif dan efisien serta lebih akurat dan 

tepat waktu. 

   Dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas namun 

menurunkan biaya organisasi. 

   Melalui sistem kerja yang terkoordinir dengan baik dan sistematis dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

2.  Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem akuntansi adalah organiasai formulir, catatan dan laporan yang 

dikoordinasi sedemikain rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 
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dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan peruasahaan 

(Mulyadi, 2016). 

 Menurut Bastian (2007), analisis sistem dimaksudkan untuk mengetahui 

keunggulan dan kelemahan sistem yang sekarang berlaku. Analisis sistem 

informasi sektor publik didalamnya mencakup analisis tehadap: 

a. Struktur Organisasi  

Menurut Bastian (2007), struktur organisasi merupakan kerangka 

(framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-

unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan pokok perusahaan. Struktur organisasi dapat menunjukan 

pembagian tugas untuk masing-masing bagian dalam organisasi. 

Tugas masing-masing bagian secara lengkap dapat dilihat dari 

deskripsi pekerjaan (job description) yang merupakan lampiran 

dalam struktur organisasi. 

b. Catatan Akuntansi 

Sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Siklus akuntansi mulai dari 

pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke perkiraan di buku 

besar, penyusunan neraca saldo sampai ke pembuatan laporan 

keuangan. Catatan-catatan akuntansi yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 
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 Buku Jurnal Khusus Buku ini digunakan untuk mencatat 

belanja langsung. Buku Jurnal Khusus ini dibuat oleh 

PPK-SKPD dan digunakan sebagai acuan untuk membuat 

Buku Besar Pembantu. Buku jurnal khusus sudah 

memenuhi atribut-atribut dalam format jurnal khusus pada 

Permendagri No. 59 Tahun 2007 lampiran E, yang 

meliputi: judul,kolom tanggal, kolom keterangan, kolom 

nomor bukti, kolom nomor rekening, kolom jumlah, 

kolom akumulasi dan otorisasi. 

 Buku besar merupakan kumpulan rekening-rekening yamg 

digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi 

yang telah dicatat dalam jurnal. Format buku besar pada 

Permendagri No. 59 Tahun 2007 lampiran E, yang 

meliputi: judul, keterangan buku besar, kolom tanggal, 

kolom keterangan, kolom debet kredit, kolom saldo dan 

otorisasi. 

 Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Arus Kas dan Neraca. 

c. Prosedur 

Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah harus disusun 

dalam bentuk produk hukum pemerintah daerah yang berperan 

juga sebagai Manual Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang 
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pedoman pengelolaan keuangan daerah kegiatan pengelolaan 

keuangan daerah mencakup kegiatan : Pengganggaran, 

Penatausahaan, serta Akuntansi dan pelaporan. 

d. Bukti dan Formulir 

Dalam surat pengantar PP No. 58 Tahun 2005, bukti dan formulir 

merupakan dokumen yang dinamis (live document) yang artinya 

akan senantiasa diperbaharui dan Pemerintah Daerah dapat 

menyesuaikannya sesuai kondisi daerah masing-masing dengan 

tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Karena adanya penyesuaian dokumen ini, maka perlu 

diadakannya analis terhadap dokumen yang dipergunakan. 

3.    Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan 

 Sesuai dengan visi BPKP sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif 

dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas 

dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang 

baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres 

Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang 

Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi 

Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, 

mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting 

guna  meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju 

terwujudnya good governance. (www.BPKP.go.id) 

http://www.bpkp.go.id/
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  Program aplikasi SIMDA Keuangan digunakan untuk  pengelolaan keuangan 

daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan 

pelaporannya. Yang meliputi : 

 Penganggaran : Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBDdan 

Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD 

beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

 Penatausahaan : Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), 

beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian 

anggaran lainya. 

 Auntansi dan Pelaporan : Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, 

Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus 

Kas dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya. 

 Keunggulan dan Manfaat Penggunaan SIMDA 

     A.  Sesuai Peraturan Perundang-undangangan. 

 Aplikasi SIMDA Keuangan  di disain berdasarkan sistem informasi 

pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

seperti : 

 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

 Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, 

 UU No. 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 



15 
 

 UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 

 Peraturan Pemerintah RI nomor 20 tahun 2004 tetang Rencana Kerja 

Pemerintah 

 PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

 PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

 PP No. 8 tahun 2006tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, 

 PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, 

 PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

 Permendagri 13 tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, 

 Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan barang Milik 

Daerah, 

 Permendagri Nomor 59 tahun  2007 tentang Perubahan atas 

Permendagri Nomor 13 tahun 2006, 

 Permendagri 20 tahun 2009 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Dana Alokasi Khusus, 

 Permendagri 21 Tahun 2011, 

 Permendagri 32 Tahun 2011. 

  B. Terintegrasi 



16 
 

 Aplikasi SIMDA dapat dimplemetasikan untuk pengelolaan keuangan 

daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi multi user dan teknologi 

client/server,  dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan 

pertanggungjawaban keuangan  baik dilaksanakan di SKPKD maupun di SKPD, 

sehingga mempunyai keuntungan : 

  1.    Pengendalian transaksi terjamin. 

 2.  Efisien dalam melakukan penatausahaan, hanya membutuhkan satu kali   

input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya. 

     3.   Cepat,  akurat dan efisien  dalam menghasilkan informasi keuangan 

   C.  Transfer Of Knowledge 

Dengan memiliki sumber daya manusia  yang kompeten dalam hal: 

 1. Penguasaan disiplin ilmu akuntansi dan audit, 

 2. Penguasaan business process pengelolaan keuangan daerah, dan 

 3. Pengalaman praktis pengelolaan keuangan daerah, 

 serta didukung dengan kantor Perwakilan BPKP yang dapat menjangkau 

seluruh pemerintah daerah, maka BPKP dapat membimbing dan mengasistensi 

pengelola keuangan daerah untuk mengimplementasi sistem pengelolaan keuangan 

daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan manajemen dengan menggunakan aplikasi 

SIMDA.  Bimbingan dan asistensi tersebut merupakan proses transfer of 

knowledge dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM pemerintah 

daerah . 

  D.  Kesinambungan Pemeliharaan 
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 Dengan  komitmen dan dukungan dari pimpinan dan eksistensi  BPKP 

maka pengembangan dan perbaikan Aplikasi SIMDA masih terus dilakukan 

meliputi : 

1. Penyempurnaan dan Perbaikan Aplikasi SIMDA  mengikuti praktik   

pengelolaan keuangan terbaik 

2. Penyesuaian dengan peraturan yang terbit kemudian 

3. Pemeliharaan dan asistensi kepada pemerintah daerah yang 

menimplementasikan 

   E.  Mudah Digunakan 

 Fitur-fitur sederhana, mudah dimengerti dan dipelajari. Dengan melakukan 

transaksi keuangan pemerintah daerah  sehari-hari menggunakan aplikasi ini 

(output dokumen transaksi seperti SPD, SPP, SPM, dan SP2D), secara otomatis 

catatan dan laporan keuangan dapat dihasilkan (output catatan akuntansi 

seperti  buku jurnal, buku besar, dan laporan). 

Fungsi SIMDA Keuangan. 

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan (BPKP,2008) adalah : 

 Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan 

keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban) 

 Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat. 

 Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya. 

 Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang 

akan digunakan oleh pengguna laporan. 
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 Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara 

audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit. 

Fungsi-Fungsi Terkait 

a. Anggaran   

Prosedur penganggaran tahap awal dalam pengolahan data 

keuangan, prosedur ini membentuk suatu database anggaran 

kinerja/program/kegiatan SPKD atau SKPKD selama satu tahun. 

Di tingkat SKPD prosedur penganggaran dalam aplikasi SIMDA 

Keuangan mencakup: • Penyusunan RKA-SKPD • Penyusunan 

Anggaran Kas • Prosedur DPA. 

b. Penerimaan Kas 

 Prosedur penatausahaan Bendahara Penerimaan merupakan 

Prosedur yang digunakan untuk menatausahakan kegiatan 

menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang berada dalam 

pengelolaan bendahara penerimaan. Untuk melakukan prosedur 

penatausahaan bendahara penerimaan melalui aplikasi SIMDA 

Keuangan, terdapat dua prosedur yaitu prosedur penginputan 

Bukti Penerimaan dan prosedur penginputan Surat Tanda Setoran 

(STS). 

c. Pengeluaran Kas 

Langkah pertama prosedur penatausahaan pengeluaran kas 

adalah penerbitan SPD (Surat penyediaan dana), dokumen 
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kesediaan dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar 

penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), oleh PPKD 

(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) melalui BUD (Bendahara 

Umum Daerah) dan tidak dilakukan oleh operator SIMDA 

keuangan SKPD. Pembuatan SPD dilaksanakan dengan membuat 

rencana penggunaan dana sampai ke rekening rincian obyek. 

Dalam aplikasi SIMDA Keuangan prosedur penatausahaan 

pengeluaran kas meliputi penatausahaan sebagai berikut: • 

Pembuatan SPP & verifikasi SPP • penerbitan SPM & verifikasi 

SPM • penerbitan SP2D & verifikasi SP2D • pemberian panjar, 

SPJ Panjar, dan pengembalian panjar • pembuatan SPJ dan 

pengesahan SPJ 

d. Prosedur Akuntansi dan Pelaporan 

Prosedur akutansi dalam SIMDA Keuangan meliputi tiga hal yaitu: 

input saldo awal, input data transaksi, dan koreksi/penyesuaian 

 


