
BAB I. 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keuangan daerah memiliki peran penting dan strategis dalam 

lncnggcrakkan roda pemerintahan dan ycmbangunan di daerah. llal ini 

terjadi karena pemerintah daerah membutuhkan dam untuk membiayai 

berbagai aktivitas dan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. 

Mengingat kondisi yang demikian, jelaslah bahwa keuangan daerah 

merupakan salah satu komponen penting dalam pemerintahan daerah. 

Era perubahan dan pembaharuan manajemen pemerintahan yang 

sedang te qadi di Indonesia saat ini telah membawa semangat baru bagi 

pemerintah daerah dalam mengelola jalannya roda pemerintahan dan 

pembangunan daerahnya. Semangat baru tersebut, tidak lain adalah 

semangat untuk mengurus dan menata pemerintahan di daerahnya secara 

n~andiri. Atau dengan kata lain bahwa era perubahan dan pembaharuan 

tersebut telah mendorong daerah untuk lebih berdaya dan otonom dalam 

mengurus dan mengelola daerahnya. 

Koilsekuensi logis dari perubahan dan pembaharuan yang 

mendorong tercapainya otonomi di daerah tersebut adalah semakin 

meningkatnya intensitas pembenahan pemerintahan daerah tersebut. Hal 

ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan dana untuk membiayai 

berbagai upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah daerah. Oleh 
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menjadi sangat penting dan sekaligus menentukan keberhasilan daerah 

untuk mewujudkan otonomi di daerahnya. 

Seixing dengan upaya pencapaian otonomi daerah ini, maka tidak 

ada pilihan lain bagi daerah untuk semakin meningkatkan 

kemampuannya dalam mengelola keuangan daerahnya. Sistem 

pengelolaan keuangan daerah itu sendiri meliputi beberapa aktivitas 

pengelolaan seperti berikut ini. 

1. Penggalian surnber-sumber pendapatan daerah, 

2. Penerimaan pendapatan daerah, 

3. Penyimpanan dan pengeluaran daerah, 

4. Pengelolaan belanja daerah, 

5. Pencatatan dan pertanggung jawaban. 

Dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan daerah seperti yang 

disebutkan di atas, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah menyerahkan 

sebagian tugas pengelolaannya kepada Kantor Kas Daerah. Hal ini sesuai 

dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1984 

tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Kas Daerah DKI 

Jakarta. 

Perda tersebut menyatakan Kantor Kas Daerah memiliki tugas 

pokok menerima, menyimpan, membayar/mengeluarkan dan 

mempertanggung jawabkan uang dan surat-surat berharga milik 

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah di DKI Jakarta, 
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itu, maka dalam menjalankan tugas d m  fungsinya ini, Kantor Kas Daerah 

perlu ditunjang oleh sistem pengelolaan yang handal dan terpadu. 

Untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan 

oleh Kantor Kas Daerah DKI Jakarta tersebut, pada saat ini salah satu unit 

organisasi Pemerintahan DKI Jakarta telah memiliki sistem informasi 

manajemen (SIh4) keuangan daerah yang dikenal dengan sistem keuangan 

daerah dan disingkat dengan SIKDA. Davis (1974) menyatakan bahwa 

SIM merupakan suatu s,istem yang mengelola informasi untuk 

memberikan dukungan informasi bagi fungsi-fungsi manajemen dan serta 

dalam berbagai proses pengambilan kepuhlsan. Seiring dengan pendapat 

ini, maka SIKDA diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pendukung 

dalam memberikan informasi keuangan daerah dalam fungsi-fungsi 

manajemen dan pengambilan keputusan yang terkait dengan keuangan 

daerah di DKI Jakarta. 

Dengan berkembangnya lingkungan strategis di Ibukota Jakarta 

dan diberlakukannya W Nomor 34 Tahun 1999 tentang propinsi Daerah 

Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, mengisyaratkan 

adanya kebutuhan untuk mengantisipasi berbagai tingginya dinamika 

perubahan yang dihadapi Jakarta sebagai Ibukota Negara. Dinamika 

perubahan yang te jadi di Ibukota Negara ini juga memiliki kaitan erat 

dengan masalah pengelolaan keuangan daerah di Jakarta. Selain untuk 

memberikan dukungan informasi keuangan daerah dalam berbagai 
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juga diharapkan dapat digunakan sebagai bentuk antisipasi Pemerintah 

Propinsi DKI dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan 

strategis tersebut. Oleh karena itu, jelaslah bahwa SIKDA yang terdapat di 

Kantor Kas Daerah DKI Jakarta tersebut menjadi tumpuan harapan dalam 

keberhasilan Kantor Kas Daeral~ dalam mengelola keuangan daerah di 

DKI Jakarta. 

Sejalan dengan kondisi tersebut di atas, maka perlu kiranya untuk 

dikaji sejauh mana efektifitas penggunaan atau pemanfaatan SIKDA ini 

dapat meningkatkan kinerja layanan pengelolaan keuangan daeral~ yang 

dilakukan oleh Kantor Kas DaerahDKI Jakarta. Hal ini penting, mengingat 

kajian seperti ini belum dilakukan dengan mengambil judul : Analisis 

Kesenjangan Kinerja Lapanan Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(SIKDA) yang mengguhddan k~mputer dengan yang Manual Di Kantor 

Kas Daerah Kecamatad D ~ I  Jdkarta. 

Melalui penelitkin dengan judul tersebut diharapkan berbagai 

temuan yang mengarah pada perbaikan kualitas layanan masyarakat yang 

terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ini dapat dilakukan dengan 

cepat dan tepat sesuai dengan tingginya dinamika perubahan lingkungan 

di DKI Jakarta. 
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B. Permasalahan 

1. Indentifikagi Masalah 

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang terkait 

dengan pengelolaan keuangan daerah, Kantor Kas Daerah DKI Jakarta 

saat ini dihadapkan berbagai permasalahan. Masalah-masalah tersebut 

dapat diindentifikasikan sebagai berikut: 

a. Rendahnya kesadaran masyarakat, yaitu wajib pajak (WP) 

maupun wajib retribusi (WR), dalam membayar pajak dan 

retribusi. Hal ini terindikasi dari kecenderungan masyarakat 

tersebut untuk membayar pajak dan retribusi pada batas akhir 

(jatuh tempo) pembayaran. Kondisi ini menjadikan Kantor Kas 

Daerah cenderung meningkat beban kerjanya diakhir 

pembayaran. Kondisi ini mengakibatkan kualitas layanan yang 

diberikan Kantor Kas Daerah menjadi berkurang atau rendah. 

b. Secara umum, dari yang Kantor Kas Daerah di Tingkat 

Kecamatan cenderung mengalami keterlambatan dalam 

membuat laporan, Sehingga menyulitkan pihak yang 

berkompeten untuk mengambil keputusan maupun 

menetapkan kebijakan tindak lanjut dari laporan tersebut yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di DKI Jakarta. 

c. Rendahnya kualitas maupun kuantitas SDM aparatur 

dilingkungan Kantor Kas Daerah. Hal ini dapat dilihat dari 
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menanggani permasalahan yang terkait dengan pengelolaan 

lingkungan daerah, khususnya dalam pemberian layanan pada 

masyarakat. 

d. Motivasi pegawai dalam memberikan layanan kepada 

masyarakat relatif masih belum menunjukkan kondisi yang 

optimal. 

c. Kendahnya sosialisasi keberadaan unit layanan Kantor Kas 

Daerah, sehingga menyulitkan masyarakat dalam beke rjasama 

ataupun berhubungan dengan pihak Kantor kas Daerah di DKI 

Jakarta. 

Permasalahan di atas, tenhmya akan berakibat pada kelancaran 

jalannya pemerintahan dan pembangunan di Ibukota Jakarta apabila 

permasalah tersebut tidak segera diantisipasi dengan baik. Di sisi lain, 

dcngan tidak teratasinya pcrmasalahan tersebut akan menjadikan 

kinerja Kantor Kas Daerah menjadi menurun. 'Ial ini perlu disikapi 

dengan cermat dan cepat, mengingat opini yang berkembang di 

masyarakat saat ini telah menimbdkan kritikan yang mengarah 

kepada keberadaan Kantor Kas Daerah. 

2 Ratasan Masalah 

Sesuai dengan judul yang ditetapkan pada bagian terdahulu, 

maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada 

~ermasalahan vanv terkait lanos~lna donaan lavanan mac~r=r=L=* .r=n- 
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berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah di unit-unit 

layanan Kantor Kas Daerah Tingkat Kecamatan. Dari layanan yang 

diberikan oleh unit-unit layanan Kantor Kas Uaerah 'l'ingkat 

Kecamatan tersebut, secara khusus dibatasi pada penerapan layanan 

yang menggunakan SIKDA secara komputer dan yang manual. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka rumusan 

permasalahan penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana kondisi kualitas layanan yang diberikan oleh unit- 

unit layanan Kantor Kas Daerah Tingkat Kecamatan yang 

menggunakan SIKDA komputerisasi dan yang manual ? 

b. Variabel-variabel atau komponen/dimensi layanan apa yang 

berpengaruh terhadap kualitas layanan Kantor Kantor Kas 

Daerah Tingkat Kecamatan terutama yang terkait dengan 

kesenjangan yang terjadi pada penerapan SIKDA koputerisasi 

dengan y ang manual dalam lay ananny a ? 

c. Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan agar dapat 

meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat berkaitan 

dengan penggunaan sistem komputer pada pengelolaan 

keuangan daerah di DKI Jakarta ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Uerdasarkan rumusan masalahnya, penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan, yaitu: 

a. Mendiskripsikan kondisi kualitas layanan yang diberikan oleh 

unit-unit layanan Kantor Kas Daerah Tingkat Kecamatan yang 

menerapkan SIKDA komputerisasi dan yang manual. 

b. Menganalisis berbagai dimensi layanan yang berkorelasi kuat 

terhadap kondisi kualitas layanan yang diberikan oleh unit 

layanan Kantor Kas Daerah Tingkat Kecamatan, terutama yang 

terkait dengan penerapan SIKDA dengan sistem komputerisasi 

dan yang manual. 

c. Menformulasikan upaya-upaya peningkatan kualitas layanan 

masyarakat dengan menggunakan sistem komputer di unit-unit 

layanan Kantor Kas Daerah 'I'ingkat Kecamatan. 

2. Manfaat 

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, maka diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak penentu kebijakan 

dilingkungan Kantor Kas Daerah dalam membenahi kinerja 

layanan yang diberikan pada masyarakat. 
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