
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Reformasi manajemen keuangan negara telah dicanangkan di Indonesia 

melalui satu paket undang-undang di bidang keuangan negara. Reformasi ini 

mencakup perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan auditing. 

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik antara lain adalah 

akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, proporsionalitas, transparansi, dan 

profesionalitas. 

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan 

mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP), hal ini diatur dalam Undang-

Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara yang mensyaratkan 

bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaraan Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

Dalam rangka penyusunan anggaran yang sesuai prinsip-prinsip dasar 

pengelolaan keuangan negara yang baik (best practices), perlu diselenggarakan 

suatu Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Berdasarkan Undang-undang No. 42 

tahun 2002, pelaksanaan anggaran ini menuntut Kementerian Negara atau 

Lembaga Negara Non Departemen untuk menyelenggarakan pertanggung 

jawaban penggunaan dana bagian anggaran yang dikuasainya berupa laporan 

realisasi anggaran dan neraca Kementerian Negara atau Lembaga bersangkutan 



 

kepada Presiden melalui menteri keuangan, sedangkan Bendahara Umum Negara 

atau Kuasa Bendahara Umum Negara yaitu Menteri Keuangan juga dituntut 

menyajikan Laporan Arus Kas. Menteri Keuangan memberi mandat pada 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan dalam menyelenggarakan SIA. 

SIA yang diselenggarakan dalam ruang lingkup pemerintah pusat yang 

bersifat dekonsentrasi dikenal dengan nama Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 

(SAPP). SAPP diperlukan untuk pengendalian anggaran serta pengukuran dan 

pelaporan kinerja. Tujuan penyelenggaraan SAPP adalah: 

• Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, 

pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan 

standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum;  

• Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan 

kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi 

yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan 

terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas; 

• Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu 

instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan; 

• Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, 

pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara 

efisien. 

SAPP mempunyai suatu ruang lingkup yang tidak meliputi pemerintah 

daerah yang sumber dananya berasal dari APBD, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari Perusahaan 

Perseroan dan Perusahaan Umum, Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan 



 

Milik Pemerintah. SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi Pemerintah (SiAP) yang 

dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 

yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau Lembaga. 

Pemerintah dalam menghasilkan dan menyajikan informasi, dapat 

menentukan bentuk dan jenis informasi sesuai kebutuhan sendiri. Akantetapi 

penyajian harus sesuai dengan ketentuan dan standar  akuntansi yang berlaku. 

Informasi yang disajikan SAPP secara umum bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi dari semua pengguna, namun secara khusus informasi yang 

dihasilkan dalam ruang lingkup SiAP lebih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

spesifik dari pengguna tertentu dalam hal ini Pemerintah Pusat (Departemen 

Keuangan).  

Perkembangan dan perubahan struktur organisasi negara dan kemajuan 

teknologi informasi akan menuntut penilaian kembali atas sistem yang telah 

berjalan, apakah masih cukup relevan atau perlu diperbaharui lagi. Sehingga 

menuntut kejelian dari para penyusun sistem tersebut. Hal ini akan mempengaruhi 

kualitas informasi yang dihasilkan, kesesuaian informasi terhadap ketentuan yang 

berlaku dan kebutuhan dari penggunanya merupakan pertimbangan yang sangat 

mempengaruhi implementasi suatu SIA. Penerapan dan pemanfaatan SIA dengan 

baik, maka secara otomatis pelaksanaan fungsi-fungsi yang terkait serta prosedur-

prosedur yang dijalankan akan baik pula. Sehingga diharapkan akan dapat 

mengurangi kesulitan-kesulitan dalam aktivitas operasional, meningkatkan kinerja 

pegawai dan menciptakan efisiensi dan efektifitas pegawai dalam melaksanakan 

tugas. Tanpa adanya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya sistem 



 

informasi yang baik maka sistem tersebut tidak akan memberikan kontribusi yang 

berarti. 

Studi tentang sistem informasi ini dimaksudkan untuk menganalisis 

implementasi SIA di dalam suatu organisasi, dengan mengkaji tingkat 

kepentingan dan kinerja sumber daya sistem informasi maka diharapkan dapat 

menghasilkan kualitas informasi yang sesuai. Dengan peranan dan 

pemanfaatannya yang begitu besar, SIA ini perlu terus dikembangkan seiring 

dengan perkembangan di bidang akuntansi dan teknologi informasi. Karena itu 

diperlukan pengetahuan dan informasi mengenai sumber daya sistem informasi 

serta kaulitas informasi yang dihasilkannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Implementasi SIA Ditjen Perbendaharaan masih terdapat kendala-kendala 

yang menghambat kelancaran arus informasi dan keterbatasan-keterbatasan 

sumber daya sistem informasinya, dimulai dari tersedianya sumber daya yang 

memenuhi syarat kualitas dan kuantitas yang diinginkan, pemeliharaan terhadap 

setiap sumber daya yang kurang efektif atau bahkan tidak tersedia, aktifitas sistem 

informasi yang belum terimplementasikan secara efektif dan efisien, kinerja yang 

kurang pada setiap sumber daya, tingkat kepentingan (perhatian) yang tidak sesuai 

dengan kinerja dari sumber daya tertentu, sampai dengan kualitas informasi yang 

belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat memenuhi kebutuhan 

pengguna yang dalam hal ini adalah pegawai Ditjen Perbendaharaan yang terkait 

secara langsung dalam implementasi SIA. 



 

Melihat kendala dan keterbatasan yang ada maka perlu dilakukan evaluasi 

bagaimana implementasi SIA yang berbasis teknologi informasi. Selain itu sistem 

yang ada juga harus selalu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi 

khususnya di bidang akuntansi dan teknologi sehingga dapat menghasilkan 

informasi yang lebih berkualitas. Identifikasi permasalahan yang dapat dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kepentingan dan kinerja sumber daya sistem informasi 

dalam menunjang kelancaran implementasi SIA? 

2. Apakah kualitas informasi yang dihasilkan SIA sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepentingan dan kinerja sumber 

daya sistem informasi dalam menunjang kelancaran implementasi SIA Ditjen 

Perbendaharaan. 

2. Menganalisis kesesuaian kualitas informasi yang dihasilkan SIA Ditjen 

Perbendaharaan dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan penggunanya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, Departemen Keuangan mengenai sistem informasi khususnya 

SIA dan mengenai sumber daya sistem informasi untuk dapat menghasilkan 

informasi dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Selain itu 



 

penelitian ini juga akan bermanfaat sebagai bahan informasi dan masukan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan Sistem Informasi khususnya SIA.  

 

1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian ini dibatasi hanya berfokus pada Sistem Akuntansi Pemerintah 

Pusat (SAPP) khususnya Sistem Akuntansi  Pusat (SiAP). Untuk mengetahui 

aktivitas sistem informasi, sumber daya sistem informasi dan kualitas informasi 

yang dihasilkan pada SiAP maka dikaji melalui pengguna yang merupakan 

pegawai instansi-instansi yang terdapat pada Ditjen Perbendaharaan, yang terdiri 

dari pegawai Direktorat Informasi dan Akuntnasi (DIA), Kantor Wilayah 

(Kanwil) Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) pada Departemen Keuangan Republik Indonesia. Mengingat keterbatasan 

pengetahuan, waktu dan biaya yang tersedia maka ruang lingkup penelitian yang 

dilaksanakan dibatasi pada evaluasi implementasi SIA, dilihat dari sumber daya 

yang digunakan dalam SIA Ditjen Perbendaharaan saat ini dan kualitas informasi 

yang dihasilkan SIA sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan SIA yang 

diterapkan pada Ditjen Perbendaharaan. 




