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1.1.  Latar Belakang 

Sistem informasi keuangan daerah diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan 

desentralisasi sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintahan daerah mengamanatkan, adanya dukungan sistem 

informasi keuangan daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara 

nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 

desentralisasi. Selain itu, dukungan sistem informasi juga diharapkan dapat 

membantu meningkatkan kinerja dalam mengelola keuangan daerah dan transfer 

informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik atau pihak-pihak yang 

membutuhkan. Jadi pemerintah daerah berkewajiban memanfaatkan atau 

mengembangkan kemajuan teknologi informasi demi terciptanya proses 

pembangunan yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance). 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, yang mengamanatkan bahwa, 

daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang 
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harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, kecermatan, ketepatan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

(SIPKD) merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat 

bantu untuk meningkatkan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang 

pengelolaan keuangan daerah (http://usadi.co.id). Dalam proses-proses yang 

terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang meliputi proses penganggaran, perencanaan, penatausahaan 

dan pertanggungjawaban. Aplikasi SIPKD ini diimplementasikan dengan harapan 

untuk menciptakan efektivitas kerja serta meningkatkan kinerja dalam mengelola 

keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 

Namun implementasi SIPKD bukanlah hal yang mudah, keberadaan software 

akuntansi ini menyebabkan terjadinya perubahan pemrosesan data, yaitu 

pemrosesan data yang semula dilakukan secara manual menjadi pemrosesan data 

berbasis komputer. Masalah yang biasanya terjadi dalam pemakaian paket 

software akuntansi adalah tidak kompatibelnya sistem dengan proses bisnis dan 

informasi yang diperlukan organisasi (Janson dan Subramanian (1996) Lucas, 

Walton, dan Ginzberg (1998) dalam Istianingsih dan Wijanto (2008)). 

Ketidaksesuaian antara software aplikasi dengan proses bisnis dapat menimbulkan 

masalah signifikan bagi pemakai. Kesulitan teknis yang mengganggu dalam 

software, masalah interfacing dalam sistem, dan kesulitan dalam hardware dapat 

membuat pemakai frustrasi dan menurunkan tingkat kepuasan pemakai 

(Istianingsih dan Wijanto, 2008). Oleh karena itu diperlukan uji empiris untuk 

mengukur kesuksesan implementasi suatu sistem informasi. 
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Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengukur kesuksesan implementasi 

suatu sistem informasi, salah satu penelitian yang terkenal yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh DeLone dan McLean (1992). Mereka mulai mengembangkan 

model ini sejak tahun 1992 dan kemudian menelitinya kembali pada tahun 2003, 

model kesuksesan sistem informasi yang dikembangkan oleh DeLone dan 

McLean (D&M IS Success Model), telah banyak diterapkan di beberapa penelitian 

empiris untuk menjelaskan kesuksesan dari suatu sistem informasi. Penelitian 

yang dilakukan Juhani Livari (2005) dalam Mulyono (2009) D&M IS Success 

Model dikembangkan di sektor publik untuk melihat kesuksesan implementasi 

sistem informasi keuangan dan akuntansinya di kota Oulu, Finlandia. Livari 

(2005) dalam Mulyono (2009) mengusulkan tujuh hipotesis untuk menguji 

hubungan-hubungan konstruk di dalam model. 

Mengacu penelitian Livari (2005), Mulyono (2009) berpendapat, di Indonesia 

masih belum banyak penelitian di bidang sistem informasi dalam domain 

akuntansi sektor publik. Oleh karena itu penelitian ini dibuat untuk memahami 

lebih lanjut tentang uji keberhasilan sistem informasi pada sektor publik. Peneliti 

akan melakukan pengujian D&M IS Success Model terhadap user SIPKD baik di 

tingkat SKPD maupun SKPKD pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 

Pemilihan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai objek penelitian 

karena Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mengimplementasikan 

aplikasi SIPKD terhitung sejak Tahun Anggaran 2008, namun hanya sebatas 

konversi hasil pelaporan keuangan yang masih menggunakan sistem manual. 

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selanjutnya melakukan pelaporan laporan 
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keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPKD secara penuh (full adoption) 

mulai Tahun Anggaran 2009. Jadi sistem informasi yang dibangun selama enam 

tahun telah berjalan dengan stabil sehingga memberikan manfaat bagi 

penggunannya. Hal ini terlihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK No. 

62/HP/XVIII.BLP/12/2011 tertanggal 31 Desember 2011, selama empat tahun 

berturut-turut, yaitu untuk Tahun Anggaran 2008 hingga Tahun Anggaran 2011, 

APBD Lamtim dinyatakan disclaimer oleh BPK. Namun opini tersebut mulai 

membaik di tahun anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 

mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Oleh karena itu responden 

dalam penelitian ini sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan dari sistem 

informasi dimana responden bekerja, sehingga akan memudahkan mereka dalam 

membuat justifikasi terhadap pertanyaan kuesioner yang peneliti ajukan. Dari 

perspektif inilah peneliti nantinya dapat menghasilkan data sample yang valid, 

reliable, dan relevance guna menguji hipotesis yang diajukan. 

Penelitian ini melanjutkan penelitian Mulyono (2009) yang menguji secara 

empiris keberhasilan implementasi sistem informasi di kota Malang, Jawa Timur. 

Dengan melakukan sedikit modifikasi berdasarkan penelitian yang dilakukan 

McGill, dkk. (2003), peneliti mencoba meneliti kembali penelitian yang dilakukan 

oleh Mulyono (2009). Model DeLone dan McLean diadaptasikan dengan kondisi 

Pemerintah Daerah sebagai objek penelitian. Adaptasi dilakukan dengan 

mengubah objek penelitian dari sistem informasi menjadi Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sehingga yang dimaksud Sistem 

Informasi di dalam penelitian ini adalah aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah (SIPKD). Modifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini 
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adalah modifikasi yang dilakukan oleh McGill, dkk. (2003) yaitu dengan 

menambahkan satu variabel latent dan menghilangkan salah satu hubungan 

kausalitas di dalam model DeLone dan McLean (1992). 

Penelitian ini menguji model DeLone dan McLean (1992) yang dimodifikasi 

McGill, dkk. (2003) hanya sampai pada pengaruh variabel-variabel independen 

terhadap variabel dampak individu (individual impact). Karena penelitian ini 

difokuskan hanya menggunakan persepsi dari pemakai saja, dimana pengguna 

tersebut bekerja dan bagaimana pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari 

penggunaan aplikasi tersebut terhadap peningkatan kinerja pengguna. Selain itu 

penelitian ini hanya menggunakan satu objek penelitian, yaitu Pemerintah 

Kabupaten Lampung Timur. Hal ini dikarenakan tingkat kompleksitas sistem pada 

badan atau institusi yang berbeda-beda. Sehingga variabel mengenai 

organizational impact tidak bisa terakomodir oleh penelitian ini. Karena harus 

berhati-hati dalam menggeneralisir penelitian kedalam konteks yang lain dan tipe 

sistem informasi yang lain pula. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul  “Adaptasi Model McGill Yang 

Dimodifikasi Guna Menguji Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kabupaten Lampung Timur”. 

1.2. Perumusan Masalah dan Batasan Masalah 

1.2.1. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  
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1. Apakah kualitas sistem aplikasi SIPKD berpengaruh positif terhadap 

persepsi kualitas sistem? 

2. Apakah persepsi kualitas sistem aplikasi SIPKD berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pengguna akhir? 

3. Apakah kualitas informasi aplikasi SIPKD berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pengguna akhir? 

4. Apakah kepuasan pengguna akhir aplikasi SIPKD berpengaruh positif 

terhadap penggunaan sistem? 

5. Apakah kualitas informasi aplikasi SIPKD berpengaruh positif terhadap 

penggunaan sistem? 

6. Apakah persepsi kualitas sistem berpengaruh positif terhadap penggunaan 

sistem? 

7. Apakah kepuasan pengguna akhir aplikasi SIPKD berpengaruh positif 

terhadap dampak individu? 

8. Apakah penggunaan sistem aplikasi SIPKD berpengaruh positif terhadap 

dampak individu? 

1.2.2. Batasan Masalah 

Objek penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini 

dilakukan pada Pemerintah Kota Sukadana dengan pengambilan data yang 

dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(DP2KAD) Kabupaten Lampung Timur. Untuk memfokuskan penelitian agar 

masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti 

memberikan batasan masalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan periode pengamatan sampel 

data pada tahun 2014. 

2. Responden adalah mereka yang berpendidikan minimal D3 dan telah 

bekerja menggunakan software akuntansi, minimal satu jenis software 

akuntansi. 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sistem terhadap persepsi kualitas 

sistem. 

2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kualitas sistem terhadap kepuasan 

pengguna akhir. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan 

pengguna akhir sistem. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan pengguna akhir terhadap 

penggunaan sistem. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kualitas informasi terhadap penggunaan 

sistem. 

6. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kualitas sistem terhadap 

penggunaan sistem. 

7. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan pengguna akhir terhadap dampak 

individu. 

8. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan sistem terhadap dampak 

individu. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan bukti empiris tentang pengaruh kualitas sistem, persepsi 

kualitas sistem, dan kualitas informasi terhadap intensitas penggunaan dan 

kepuasan pengguna akhir dan pengaruhnya terhadap kinerja individual 

(dampak individu) yang diteliti berdasarkan Model DeLone & McLean 

dan kemudian dikembangkan oleh McGill, dkk. sehingga dapat 

memberikan pengetahuan mengenai model kesuksesan Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur serta sebagai 

dasar bagi penelitian selanjutnya. 

2. Bagi pihak lain yang berminat dalam bidang keuangan daerah, penelitian 

ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dan informasi untuk 

menambah wawasan. 


