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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian. 

 Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian 

Deskriptif-kualitatif. Menurut Ulum & Juanda, (2016) penelitian deskriptif adalah 

jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah 

penelitian. Penelitian ini hanya bertujuan untuk mendiskripsikan saja, tidak untuk 

melihat hubungan atau membandingkan. Penelitian ini menggunakan model studi 

kasus yaitu jenis penelitian yang melibatkan secara langsung bagaimana penerapan 

SIMDA Keuangan pada pengolahan data keuangan di Badan Keuangan Daerah 

Kab. Sambas. 

B.  Lokasi Penelitian. 

 Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas terletak di Jl. Pembangunan, Dalam 

kaum,  Kab. Sambas, Kalimantan Barat. Alasan peneliti memilih objek di Badan 

Keuangan Daerah Kab. Sambas ini adalah 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 
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temuan masalah lainnya terkendala jaringan internet yang belum stabil, admin 

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

berada di BPKAD, jika terjadi pemadaman listrik maka server di BPKAD ikut 

padam sehingga seluruh SKPD maupun operator SIMDA Keuangan tidak bisa 

mengakses SIMDA Online 

C.  Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data merupakan subyek dimana data dapat diperoleh Arikunto, 

(2010). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

  Data Primer : 

 Data primer berupa hasil wawancara dengan penanggung jawab bagian 

penganggaran, bagian penatausahaan dan bagian akuntansi dan pelaporan di Badan 

Keuangan Daerah Kab. Sambas. 

  Data Sekunder :  

 Data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. 

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer yang 

berupa formulir, bukti, catatan maupun dokumen-dokumen kantor lainnya. Data 

yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

a) Data mengenai profil Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas, 

mencakup: visi, misi, struktur organisasi, serta sumber daya 

manusia. 

b) Bukti dan formulir serta dokumen-dokumen yang digunakan 

dalam prosedur SIMDA Keuangan. 
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c) Prosedur dalam SIMDA Keuangan 

d) Data informasi laporan keuangan atau output yang dihasilkan 

dari penerapan SIMDA Keuangan. 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

 Wawancara 

  Dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung kepada pihak yang 

terlibat dan terkait langsung dalam penggunaan dan pengoperasian SIMDA 

Keuangan di Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas berupa pertanyaan-pertanyaan 

dan tanya jawab mengenai penerapan serta kendala dalam penerapan SIMDA 

Keuangan tersebut guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang 

sebenarnya pula. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang 

yang dianggap memiliki tanggung jawab serta peranan langsung dalam 

pengoperasian SIMDA Keuangan tersebut. Adapun yang menjadi informan dalam 

penelitian ini adalah penanggungjawab SIMDA Keuangan bagian penatausahaan, 

penanggungjawab SIMDA Keuangan bagian anggaran, penanggungjawab SIMDA 

Keuangan bagian akuntansi dan pelaporan, dan lainnya yang memiliki wewenang 

untuk mengoprasikan SIMDA Keuangan. Pemilihan informan yang berperan dalam 

proses pengoperasian SIMDA Keuangan ini bertujuan meningkatkan validitas 

informasi yang disampaikan 

Observasi 

 Digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala 

yang tampak pada obyek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau 

sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, kondisi 
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sarana dan prasarana yang ada, proses akuntansi serta kendala-kendala dalam 

pelaksanakan penerapan SIMDA Keuangan dan kondisi lain yang dapat 

mendukung hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang lebih 

mendekati kebenaran yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

Dokumentasi 

 Mengumpulkan dan mengcopy dokumen, catatan, formulir, dan bukti 

transaksi terkait prosedur SIMDA Keuangan. Selain itu juga melihat struktur 

organisasi kantor serta penjelasan mengenai pembagian atau pemisahan tugas antar 

bagian dan juga profil dari Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas. 

. Data yang diperlukan adalah sebagai berikut. 

a. Data mengenai profil Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas, 

mencakup: visi, misi, struktur organisasi, serta sumber daya 

manusia. 

b. Bukti dan formulir serta dokumen-dokumen yang digunakan 

dalam prosedur SIMDA Keuangan. Yaitu seperti RKA-SKPD, 

DPA-SKPD, tanda penerimaan, SPJ, SPD, SP2D, SPP, SPM, 

STS dll 

c. Akses, jaringan, dan prosedur dalam SIMDA Keuangan. Yaitu 

SIMDA Keuangan yang digunakan adalah versi 2.7 diinstal di 

ms. Windows 7. SIMDA Keuangan membutuhkan Microsoft 

SQL server. 
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d. Data informasi laporan keuangan atau output yang dihasilkan dari 

penerapan SIMDA Keuangan. 

E.  Tahapan Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif yaitu penyajian data yang diperoleh dengan memberikan gambaran 

menurut apa adanya,sesuai dengan kenyataan pada penelitian. Penulis melakukan 

analisis input, proses dan output. Menurut Romney & Steinbart (2015) dalam 

melakukan analisis tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan meliputi : 

   Analisis Input merupakan kegiatan analisis tentang dokumen terkait yang 

digunakan di dalam organisasi yaitu berupa surat tanda setoran, bukti 

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

SPP, SPM, SP2D, kuitansi pembayaran, SPD dll. Dengan hal-hal yang perlu 

diperhatikan yaitu : 

  a)   Memastikan bukti dan formulir telah ada dan lengkap 

  b)  Memastikan bahwa dokumen yang digunakan memenuhi beberapa 

prinsip yaitu : formulir telah diberikan nama kantor tersebut serta 

alamat yang jelas, judul formulir, nomor petujuk dan tanggal. 

    Analisis Proses 

 Organisasi 

 Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran 

 Sekretariat sebagai Kuasa pengguna anggaran 

 Kepala Sub. Bagian Keuangan sebagai PPK-SKPD 

 Kepala bidang unit-unit sebagai PPTK 
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 Staff Keuangan sebagai Bendahara penerimaan dan pengeluaran 

kas 

 Bidang-bidang khusus di Badan Keuangan Daerah sebagai Unit 

kerja. 

Prosedur 

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 
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Langkah pertama prosedur penatausahaan pengeluaran kas 

adalah penerbitan SPD (Surat penyediaan dana), dokumen 

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. Sementara prosedur pelaporan dimaksudkan 

untuk pengiriman database keuangan yang telah tersimpan dalam 

aplikasi SIMDA Keuangan ke server PEMDA melalui server 

SKPD Dinas Pendidikan Kota Singkawang. Prosedur ini dilakukan 

untuk keperluan rekonsiliasi laporan keuangan PEMDA Kota 

Singkawang. 
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   Analisis Output 

 Melakukan pemeriksaan terkait transaki yang telah terjadi dan 

dianalisis apakah sudah sesuai dengan nilai ukur dari karakteristik khualitas 

informasi menurut Romney dan steinbart (2015), yaitu : 

1. Relevan : Dokumen dapat mengurangi ketidakpastian, 

meningkatkan pengambilan keputusan, serta menegaskan atau 

memperbaiki ekspektasi sebelumnya 

2. Reliabel : Dokumen bebas dari kesalahan atau bias, 

menyajikan kejadian atau aktivitas organisasi secara akurat 

3. Lengkap : tidak menghilangkan aspek penting dari suatu 

kejadian atau aktivitas yang diukur 

4. Tepat waktu : Dokumen diberikan pada waktu yang tepat 

bagi pengambil keputusan untuk mengambil keputusan 

5. Dapat dipahami : Dokumen disajikan dalam format yang 

dimengerti dan jelas 

6. Dapat diverifikasi : Memastikan bahwa dokumen yang 

digunakan memenuhi beberapa prinsip yaitu : formulir telah 

diberi nama perusahaan serta alamat yang jelas, judul 

formulir, nomor petunjuk, tanggal, dll 

Dapat diakses : Tersedia pengguna ketika mereka membutuhkan nya dan dalam 

format yang dapat digunakan 


