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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) 

 

 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang 

mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data 

pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi 

yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan 

keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

pertanggungjawaban daerah (PP RI Nomor 56 Tahun 2005 : Pasal 1 ayat 

15).   

 

Informasi Keuangan Daerah (IKD) adalah segala informasi yang berkaitan 

dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (IKD) (PP RI No. 56 Tahun 2005 : 

Pasal 1 ayat 16).  Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang disampaikan 

harus memenuhi prinsip – prinsip akurat, relevan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan (PP RI Nomor 56 Tahun 2005 : Pasal 3).  

 

Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang disampaikan oleh daerah kepada 

pemerintah mencakup : 

- APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota; 

- Neraca Daerah; 
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- Laporan Arus Kas; 

- Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah; 

- Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; 

- Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan 

- Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. 

 

Informasi dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan 

Daerah disampaikan kepada Menteri Keuangan.  Sedangkan Informasi yang 

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri adalah dalam rangka Laporan  

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan (PP RI Nomor 

56 Tahun 2005 : Pasal 2 ayat 2). 

 

Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) dilakukan secara berkala 

melalui dokumen tertulis dan media lainnya (PP RI Nomor 56 Tahun 2005 : 

Pasal 6). 

 

Batas waktu penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.1. Tabel Batas Waktu Penyampaian Informasi Keuangan 

Daerah (IKD) 

No. 
Jenis Informasi Keuangan 

Daerah (IKD) 
Keterangan 

1 APBD 31 Januari tahun anggaran 

yang bersangkutan 

2 APBD Perubahan 30 Hari setelah ditetapkannya 

Perubahan APBD tahun 

berjalan 

3 Realisasi APBD per semester 30 Hari setelah berakhirnya 

semester yang bersangkutan 

4 Realisasi APBD  31 Agustus tahun berjalan 

untuk tahun yang lalu 

5 Neraca Daerah 31 Agustus tahun berjalan 

untuk tahun yang lalu 

6 Laporan Arus Kas 31 Agustus tahun berjalan 

untuk tahun yang lalu 

7 Catatan Atas Laporan Keuangan  31 Agustus tahun berjalan 

untuk tahun yang lalu 

8 Dana Dekonsentrasi dan Dana 

Tugas Pembantuan 

31 Agustus tahun berjalan 

untuk tahun yang lalu 

9 Laporan Keuangan Perusahaan 

Daerah 

31 Agustus tahun berjalan 

untuk tahun yang lalu 

10 Data yang berkaitan dengan 

kebutuhan fiscal dan kapasitas 

fiscal daerah 

31 Agustus tahun berjalan 

untuk tahun yang lalu 

 Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

 

 

2.2. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan  Daerah (SIPKD) 

 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi 

terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang 

digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi 

bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, 

ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (Petunjuk 

Pelaksanaan SIPKD, 2010, Kementerian Dalam Negeri : Jakarta) Aplikasi 

ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari 

Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aplikasi_terpadu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aplikasi_terpadu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aplikasi_terpadu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Regulasi&action=edit&redlink=1
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pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi 

sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian 

dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. 

 

2.2.1. Dasar Hukum Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

Dalam penerapan dan pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah dasar hukum adalah : 

1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

2. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 

dan 

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 46 tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. 

 

2.2.2. Tujuan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

Penyelenggaran SIPKD dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah.  

SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah 

selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Penyelenggaraan SIPKD 

difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri. SIPKD yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah disebut dengan SIPKD Nasional. Pemerintah 

menyelenggarakan SIPKD secara nasional dengan tujuan: 

1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional; 

2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional; 
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3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, 

Pinjaman Daerah, dan Pengendalian defisit anggaran; dan 

4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan 

Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, 

dan defisit anggaran daerah. 

 

2.2.3. Prinsip Dasar Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

Beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah adalah  

1. Kejelasan peranan dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal, 

Ketersediaan informasi keuangan bagi masyarakat,  

2. Keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran 

dan adanya jaminan independensi atas kebijakan fiskal yang baik. 

 

2.2.4. Kewajiban Daerah  

  

Penyampaian Informasi Keuangan Daerah dilakukan secara berkala melalui 

dokumen tertulis dan media lainnya dengan batas waktu penyampaian 

Informasi Keuangan Daerah  (IKD) dimaksud: 

1. APBD setiap tahun anggaran paling lambat tanggal 31 Januari tahun 

anggaran yang berkenaan; 

2. Perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah 

ditetapkannya Perubahan APBD tahun berkenaan; 

3. Laporan realisasi APBD per semester paling lambat 30 hari setelah 

berakhirnya semester yang bersangkutan; 
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4. Laporan realisasi APBD paling lambat tanggal 31 Agustus tahun 

berikutnya; 

5. Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan 

daerah paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran berikutnya; 

6. Informasi mengenai Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, 

Laporan Keuangan Perusahaan Daerah paling lambat tanggal 31 Agustus 

tahun anggaran berikutnya;dan 

7. Data yang berkaitan dengan perhitungan Dana Perimbangan seperti data 

pegawai dan data lainnya disampaikan paling lambat sesuai dengan Surat 

Permintaan Menteri Keuangan. 

 

2.2.5.  Pengguna SIPKD 

 

Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah (SIPKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Lebih jauh, 

pada Surat Edaran No. SE.900/122/BAKD diamanatkan 6 (enam) regional 

sebagai basis pengembangan dan koordinasi, yaitu: 

1. Wilayah I, yang meliputi Naggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, 

Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dengan kantor regional di 

Provinsi Sumatera Barat; 

2. Wilayah II, yang meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, 

Bengkulu dan Lampung dengan kantor regional di Provinsi Sumatera 

Selatan; 
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3. Wilayah III, yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan 

kantor regional di Provinsi Jawa Barat; 

4. Wilayah IV, yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan 

kantor regional di Provinsi Jawa Timur; 

5. Wilayah V, yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan kantor regional di 

Provinsi Kalimantan Selatan; 

6. Wilayah VI, yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, 

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, 

Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dengan kantor regional di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

 

2.2.6.  Strategi Implementasi Aplikasi SIPKD 

 

Bagi pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah berbasis 

implementasi (DBI) atau berminat mengimplementasikan aplikasi Sistem 

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) akan diberikan pelatihan intensif 

mengenai cara menggunakan, baik secara penggunaan maupun 

pemeliharaan. Dan bagi pemerintah daerah yang telah menggunakan 

aplikasi lain selain aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

(SIPKD), akan dibantu untuk melakukan semua tahapan terkait dengan 

proses migrasi tersebut. 
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 2.2.7. Dukungan Kegiatan SIPKD 

 

Dalam pengembangan dan implementasi aplikasi SIPKD, kabupaten / kota 

diharapkan untuk menyediakan ruang kantor bagi 2 (dua) staf pendukung, 

yang tersedia sambungan telepon langsung, akses internet, dan menyediakan 

2 (dua) unit PC sebagai media belajar bagi para tenaga pengelola teknis 

(admin) dan operator.  Disamping fasilitas sebagaimana dimaksud di atas, 

daerah juga diharapkan dapat menyediakan ruang rapat untuk keperluan 

rapat koordinasi.  Pada setiap kabupaten atau kota diharapkan dapat 

menunjuk 5 (lima) orang staf sebagai pengelola teknis (Admin), yang terdiri 

dari 1 (satu) orang unsur BAPPEDA, 1 (satu) orang unsur PDE, 2 (dua) 

orang unsur DPPKD/BPKD/Bagian Keuangan (Lampung Utara : BPKA) 

dan 1 (satu) orang unsur BAWASDA/Inspektorat.  Sedangkan pada setiap 

SKPD diharapkan dapat ditunjuk 3 (orang ) staf sebagai fungsi operator 

yang terdiri dari Bendahara, Tata Usaha, dan Bagian Keuangan (Surat 

Edaran Mendagri No. SE.900/122/BAKD). 

 

Dalam penerapan aplikasi SIPKD di Kabupaten Lampung Utara, dilakukan 

pendampingan dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu PT. 

USADI.  Dimana kerjasama ini menggunakan system kontrak per tahun.  

PT. USADI menyediakan petugas khusus (field support) yang akan 

melakukan pendampingan dalam pelaksanaan SIPKD di BPKA Kabupaten 

Lampung Utara.  Dalam hal ini field support mendampingi, membantu dan 

melakukan hal – hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan SIPKD di 

BPKA Kabupaten Lampung Utara, termasuk mengajarkan cara 
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pengoperasian kepada operator yang belum paham dalam penggunaan 

SIPKD.  Selain hal – hal diatas, hal lain yang dilakukan untuk 

pengembangan SIPKD adalah diadakannya pelatihan bagi para operator, 

dan biasanya pelatihan diadakan oleh Bidang Anggaran BPKA Kabupaten 

Lampung Utara atas undangan PT. USADI (Bidang Anggaran menjadi 

fasilitator).    

    

2.3. Pendayagunaan Teknologi Informasi (TI) 

 

Teknologi Informasi dalam wacana administrasi ditempatkan dalam 

prioritas  utama dalam mendukung terlaksananya administrasi secara 

professional.  Kehadiran Teknologi Informasi (TI) dalam beberapa 

dasawarsa terakhir telah membuktikan bahwa  Teknologi Informasi (TI) 

mampu member “sesuatu” yang awalnya sulit menjadi mudah dikelola oleh 

administrasi, yakni dalam hal kecepatan dan keakuratannya. Dengan 

demikian Teknologi Informasi telah diyakini menjadi faktor untuk lebih 

diperhatikan guna mewujudkan administrasi yang professional 

(Sedarmayanti, 2012 : 159). 

 

Upaya peningkatan pendayagunaan teknologi informasi melibatkan 3 hal 

pokok ((Indrajit, 1999) dalam Sedarmayanti, 2012 : 162-163) yaitu : 

1. Sistem Informasi : berisi tentang definisi kebutuhan sistem informasi 

yang mendukung bisnis organisasi.  Kebutuhan tersebut meliputi jenis 

dan karakteristik informasi, relevansi informasi,  kecepatan alir 

informasi, kualitas keakuratan informasi, dan sebagainya. 
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2. Teknologi informasi : berisi tentang komponen perangkat keras dan 

perangkat lunak yang harus tersedia untuk menghasilkan sistem 

informasi yang telah didefinisikan. 

3.  Manajemen informasi : berisi tentang sumber daya manusia yang akan 

mengimplementasikan sistem informasi yang dibangun dan 

dikembangkan. 

 

2.4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) adalah 

perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di 

Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus 

berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. 

Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD 

adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Walikota dan wakilnya 

tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. 

Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, 

Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-

lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), 

dan Kelurahan/Desa (atau satuan lainnya yang setingkat). 

 

Di Kabupaten Lampung Utara ada  58 (Lima puluh delapan) Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD), terdiri dari Badan / Instansi / Kantor dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/SKPD
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
http://id.wikipedia.org/wiki/Walikota
http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
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Kecamatan – kecamatan (Tata Organisasi Pemerintahan Kabupaten 

Lampung Utara, 2013 : 5).  Dan yang telah menggunakan sistem aplikasi 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terdiri dari  

35 (Tiga puluh lima) Badan / Dinas / Kantor / Instasi dan  23 (Dua puluh 

tiga) Kecamatan. 

 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pengguna langsung dari 

aplikasi SIPKD diatur dalam Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 

B/89/31-LU/HK/2014 (terbaru).  

   

2.5. Konsep Teori Evaluasi 

 

a. Evaluasi 

Menurut Dunn dalam Nugroho (2003 : 185) Evaluasi mempunyai arti yang 

berhubungan, masing – masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai 

terhadap hasil kebijakan dan program.  Secara umum istilah evaluasi dapat 

disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (ratting) dan 

penilaian (assesment), kata – kata yang menyatakan usaha untuk 

menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya.  Dalam arti yang 

lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai 

atau manfaat hasil kebijakan. 

 

Definisi evaluasi yang diungkapkan oleh Ralph Tyler (1950) dalam 

Arikunto (2013:3), yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah 

proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, 

dan bagian mana tujuan sudah tercapai.  Jika belum, bagaimana yang belum 
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dan apa sebabnya.  Definisi ini diperluas oleh 2 ahli lain, Cronbach and 

Stufflebeam dalam Arikunto (2013:3).  Tambahan definisi tersebut  adalah 

“bahwa proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan 

tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan”.  

 

Menurut Arikunto (2004:13) ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus.  Tujuan umum diarahkan kepada program secara 

keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing – 

masing komponen.  

 

b. Model Evaluasi 

Model evaluasi adalah model desain evaluasi yang dibuat oleh pakar pakar 

evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya atau tahap 

pembuatannya.  Beberapa model evaluasi yaitu : 

I. Model evaluasi UCLA oleh Alkin (Tayibnapis, 2000:15), ada lima 

 macam evaluasi, yaitu : 

 1. System Assesment, evaluasi yang memberikan informasi tentang 

 keadaan atau posisi sistem. 

 2. Program Planning, membantu pemilihan program tertentu yang 

  mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. 

 3. Program Implementation, yang menyiapkan informasi apakah 

  program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat 

  seperti yang direncanakan. 
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 4. Program improvement, yang memberikan informasi tentang 

  bagaimana program berfungsi, bekerja atau berjalan, apakah 

  menuju pencapaian tertentu.   

 5. Program certification, yang memberi informasi tentang nilai atau 

  guna program 

II. Model Brinkerhoff, (Tayibnafis, 2000 : 15-16), terdiri dari : 

1. Fixed vs Emergent Evakuation Design, dapatkah masalah evaluasi 

dan kriteria dipertemukan 

2. Formative vs Summative Evaluation, apakah evaluasi akan dipakai 

untuk perbaikan atau untuk melaporkan kegunaan atau manfaat 

suatu program.  

3. Experimental and Quasi experimental design vs Natural 

 

Dari teori – teori di atas  peneliti menggunakan teori evaluasi Model UCLA 

oleh Alkin dimana teori evaluasi Model UCLA  karena menurut peneliti 

dengan model evaluasi ini, peneliti akan lebih mudah mendapatkan dan 

menggali informasi yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi penerapan 

SIPKD dalam penyusunan IKD di BPKA Kabupaten Lampung Utara.  Dan 

model evaluasi ini adalah model yang memang sesuai untuk mengevaluasi 

kondisi atau penerapan SIPKD dalam penyusunan IKD di BPKA Kabupaten 

Lampung Utara. 

 

c.  Pendekatan Evaluasi 

Beberapa pendekatan dalam evaluasi oleh Stecher, Brian M & W Alan Davis 

(Tayibnafis, 2000 : 24-26) adalah : 
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1. Pendekatan Eksperimental, evaluasi yang berorientasi pada penggunaan 

experimental science. 

2. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan, menggunakan tujuan program 

sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dan mengukur sampai 

mana tujuan telah dicapai. 

3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan, menekankan pada peranan 

informasi – informasi pengelola program dalam menjalankan tugasnya. 

4. Pendekatan yang berorientasi kepada pemakai, pemakai informasi yang 

potensial adalah menjadi tujuan utama. 

5. Pendekatan yang responsif, mencari suatu isu dari berbagai sudut 

pandang semua orang yang terlibat dan yang berkepentingan dengan 

program 

6. Evaluasi Bebas Tujuan, fungsi untuk mengurangi bias dan menambah 

obyektifitas. 

 

Dari pendekatan evaluasi diatas peneliti menggunakan poin ke 2 (dua) dan 

ke 5 (lima) untuk melakukan pendekatan evaluasi selain model evaluasi dari 

Alkin.  Alasan utama peneliti menggunakan pendekatan ini sama halnya 

dengan yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya.  Menurut peneliti 

dengan pendekatan evaluasi ini, peneliti akan lebih mudah mendapatkan dan 

menggali informasi yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi penerapan 

SIPKD dalam penyusunan IKD di BPKA Kabupaten Lampung Utara.  Dan 

pendekatan evaluasi ini adalah pendekatan yang memang sesuai untuk 

mengevaluasi kondisi atau penerapan SIPKD dalam penyusunan IKD di 

BPKA Kabupaten Lampung Utara. 
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2.6. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian oleh oleh Deki Djoemoedilaga Perdana (2011) dengan judul 

“Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Informasi Akuntansi Pemerintah 

Daerah (Kota Cimahi)”   

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap 

transparansi dan akuntabilitas informasi akuntansi pemerintah daerah.  

Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sistem informasi 

pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel independen. Transparansi 

dan akuntabilitas informasi akuntansi pemerintah daerah sebagai variabel 

dependen. 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan survei. 

Subjek dari penelitian ini adalah pemerintah Kota Cimahi. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian 

lapangan dengan penyebaran kuesioner. Data yang diperoleh diuji validitas 

dan reabilitasnya, kemudian data tersebut diproses dan dianalisis dengan 

metode regresi linear sederahana dengan menggunakan software SPSS 

V17.0 for windows. 

 

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa implementasi sistem 

informasi pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh positif 

http://pustaka.fe.unpad.ac.id/index.php/skripsi/detail/4037/pengaruh-implementasi-sistem-informasi-pengelolaan-keuangan-daerah-terhadap-transparansi-dan-akuntabilitas-informasi-akuntansi-pemerintah-daerah
http://pustaka.fe.unpad.ac.id/index.php/skripsi/detail/4037/pengaruh-implementasi-sistem-informasi-pengelolaan-keuangan-daerah-terhadap-transparansi-dan-akuntabilitas-informasi-akuntansi-pemerintah-daerah
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terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi akuntansi pada Pemerintah 

Kota Cimahi. 

 

Pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 

dimana peneliti ingin melihat evaluasi dari penerapan SIPKD dalam 

peyusunan IKD di Kabupaten Lampung Utara seperti apa dan sudah sejauh 

mana menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan sudah 

tercapai, berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana si peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pengaruh dari implementasi SIPKD terhadap 

tranparasi dan akuntabilitas informasi akuntansi / Informasi Keuangan 

Daerah di Pemerintah Kota Cimahi.  

 

2.7. Kerangka Pikir 

  

Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 merupakan proses yang 

mendukung dan menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan 

yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.  Dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya, 

maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 yang berisi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

Untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang tersebut 

diatas dibuatlah sebuah sistem yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(SIKD) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

56 Tahun 2005.  Kabupaten Lampung Utara sebagai salah satu 
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penyelenggara dan pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan 

aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam 

melakukan pengelolaan keuangan daerah. 

 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam 

penyusunan Informasi Keuangan Daerah (IKD) di Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Utara sudah mulai disosialisasikan 

pada tahun 2008 hingga berjalan sampai tahun 2014 sekarang ini.  Untuk itu 

perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan SIPKD dalam penyusunan 

IKD ini.  Karena sampai saat ini belum semua Informasi Keuangan Daerah 

menggunakan Aplikasi SIPKD.  Peneliti ingin mengetahui faktor – faktor 

penghambat apa saja yang mempengaruhi hal tersebut / faktor- faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan penerapan / kebijakans tersebut. 

 

Model evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan SIPKD 

dalam penyusunan IKD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kabupaten Lampung Utara adalah Model evaluasi UCLA oleh Alkin 

menggunakan lima macam evaluasi, yaitu : 1).System Assesment, evaluasi 

yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi SIPKD pada 

pengelolaan keuangan daerah khususnya penyusunan Informasi Keuangan 

Daerah pada saat ini seperti apa,  2).Program Planning, membantu 

pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi 

kebutuhan program, seperti program diklat, sosialisasi SIPKD dan metode – 

metode lainnya yang akan mendukung berjalannya program SIPKD ini 

dalam penyusunan seluruh jenis IKD, 3).Program Implementation, yang 
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menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada 

kelompok tertentu yang tepat  seperti yang direncanakan, 4).Program 

Improvement, yang memberikan informasi tentang bagaimana program 

berfungsi, bekerja atau berjalan, apakah menuju pencapaian tertentu, karena 

sampai saat ini dari 10 jenis IKD yang direncanakan menggunakan aplikasi 

SIPKD baru 5 jenis IKD saja yang menggunakan aplikasi SIPKD, dan 

peneliti harus mencari informasi mengenai hal tersebut, 5).Program 

Certification, yang memberi informasi tentang nilai atau guna program, 

yaitu keuntungan dan kelebihan dari penggunaan aplikasi SIPKD dalam 

penyusunan IKD ini di BPKA Kabupaten Lampung Utara. 

 

Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan evaluasi dari Stecher, 

Brian M & W Alan Davis (poin ke 2 (dua) dan ke 5 (lima)) yaitu : 

- Pendekatan yang berorientasi pada tujuan, menggunakan tujuan 

program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dan mengukur 

sampai mana tujuan telah dicapai.  Jadi tujuan program digunakan 

untuk mengukur tingkat keberhasilan dan sejauh mana tujuan telah 

dicapai. 

- Pendekatan yang responsif, mencari suatu isu dari berbagai sudut 

pandang semua orang yang terlibat dan yang berkepentingan dengan 

program.  Dengan pendekatan evaluasi ini peneliti ingin mendapatkan 

isu atau informasi dari semua orang terlibat dan berkepentingan dengan 

program. 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut ini : 
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Gambar 2.1.  Bagan Kerangka Pikir Evaluasi Penerapan Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam Penyusunan 

Informasi Keuangan Daerah (IKD) di Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara    
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