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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan  

 

Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

(SIPKD) dalam penyusunan Informasi Keuangan Daerah (IKD) di Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Lampung Utara dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. SIPKD memiliki peranan yang sangat penting posisi dalam 

penyusunan IKD di Kabupaten Lampung Utara.  Bagaimana 

penerapan dan aplikasinya pun cukup dipahami dengan jelas oleh 

pihak – pihak yang berkompeten dengan pelaksanaan aplikasi SIPKD. 

2. Program - program atau kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam 

rangka penerapan aplikasi SI4PKD sangat mendukung dan membantu 

pelaksanaan penerapan SIPKD dalam penyusunan IKD di BPKA 

Kabupaten Lampung Utara. 

3.  Beberapa pihak yang sudah mengetahui bahwa mereka adalah salah 

satu kelompok atau pihak yang wajib mengetahui, memahami dan 

menguasai aplikasi SIPKD, namun masih ada beberapa pihak yang 

belum mengetahui bahwa mereka adalah pihak yang harus mengetahui 

dan memahami mengenai aplikasi SIPKD dalam rangka pengelolaan 
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keuangan daerah maupun penyusunan Informasi Keuangan Daerah.  

Begitupun untuk mengetahui pihak mana saja yang terkait dan 

berkompeten dengan aplikasi ini masih banyak yang belum 

mengetahui, sehingga akan menyulitkan koordinasi.    

4. Program / aplikasi SIPKD befungsi dengan baik dalam proses 

penyusunan IKD, namun perencanaan mengenai penerapan SIPKD 

pada seluruh IKD belum bisa berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan (belum semua proses penyusunan IKD menggunakan 

aplikasi SIPKD baru 5 (lima) saja dari 10 (sepuluh) jenis IKD), 

dikarenakan beberapa faktor dan kendala yaitu karena perbedaan jenis 

system yang digunakan di BPKA Kabupaten Lampung Utara maka 

data di sistem menjadi tidak terintegrasi, sehingga terpaksa untuk 

beberapa laporan keuangan yang berkaitan dengan aset daerah 

digunakan sistem manual (secara general Kabupaten Lampung Utara 

menggunakan sistem aplikasi SIPKD yang dikelola oleh PT. USADI 

(dibawah pengawasan Departemen Dalam Negeri)). 

5. Sampai saat ini penerapan program aplikasi SIPKD dalam proses 

penyusunan IKD dan proses pengelolaan keuangan lainnya sangat 

bermanfaat dan berguna serta memberikan banyak keuntungan – 

keuntungan dan kemudahan – kemudahan seperti yang diharapkan.  

Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan memenuhi prinsip – 

prinsip akurat (berkaitan dengan ketelitian, kecermatan dan 

ketepatan), relevan dan dapat dipertanggungjawabkan  (sehingga 
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kesalahan – kesalahan pada saat proses penyusunan IKD dapat 

diminimalisir). 

6. Tingkat keberhasilan dari pelaksanaan aplikasi SIPKD ini belum 

maksimal (belum berhasil), karena keberhasilan pelaksanaan program 

diukur dari tujuan program dan sampai mana tujuan telah dicapai. 

Salah tujuan program adalah menyajikan Informasi Keuangan Daerah 

secara nasional,  karena dari 10 (sepuluh) jenis IKD baru 5 (lima) saja 

yang menggunakan aplikasi SIPKD.  

7. Isu yang berkembang saat ini mengenai pelaksanaan aplikasi SIPKD 

dan harus segera ditindaklanjuti adalah isu mengenai migrasi data atau 

migrasi sistem, kemudian isu untuk segera dibangunnya jaringan / 

server pada lokasi – lokasi yang cukup jauh dari BPKA KAbupaten 

Lampung Utara sebagai pusat jaringan / server dalam hal ini di 

kecamatan – kecamatan yang lokasinya jauh dari pusat jaringan / 

server. Dan isu lainnya adalah permasalahan mengenai para 

bendahara yang sampai saat ini belum bisa menggunakan aplikasi 

SIPKD sehingga menyebabkan keterlambatan penginputan data dari 

deadline yang ditentukan oleh BPKA KAbupaten Lampung Utara.     

  

6.2. Saran  

 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, khususnya Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara harus melakukan 
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sosialisasi yang lebih luas lagi mengenai penerapan aplikasi SIPKD 

karena masih banyak pihak yang belum mengetahui, memahami dan 

menguasai mengenai penerapan aplikasi SIPKD ini dalam rangka 

penyusunan Informasi Keuangan Daerah (IKD).  Selain itu perlu juga 

diadakan diklat atau pelatihan – pelatihan yang bersifat wajib dan dalam 

pelaksanaannya harus diawasi secara ketat dan displin agar pihak – pihak 

yang benar – benar berkompeten dalam pelaksanaan dan 

penyelenggaraan pengelolaan keuangan maupun IKD bisa benar –benar 

memahami dan menguasai aplikasi dengan baik. 

2. Perlu segera dilakukan migrasi data dan migrasi jenis SIPKD yang 

digunakan agar semua pelaksanaan  proses penyusunan IKD dan 

pengelolaan keuangan daerah lainnya bisa menggunakan aplikasi SIPKD 

secepatnya sesuai dengan yang diharapkan dalam penerapan aplikasi 

SIPKD. 

3. Segera dibangun jaringan / server di lokasi yang jauh dari  pusat jaringan 

/ server SIPKD BPKA Kabupaten Lampung Utara untuk mempermudah 

akses data / proses penatausahaan keuangan / penyusunan IKD di 

kecamatan – kecamatan yang jauh dari lokasi pusat jaringan / server. 

4. Perlunya dilakukan pengawasan yang ketat, terus menerus dan tersistem 

dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Lampung Utara, 

mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan. 


