
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi secara signifikan memberikan dampak 

terhadap setiap lapisan kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun 

organisasi yang menyebabkan investasi teknologi informasi menjadi hal yang 

penting. Menurut Rahadi, 2007 dikutip oleh (Tan and Aliyah, 2015) penerapan 

teknologi kini telah diterapkan pula pada sektor publik, khususnya dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, mutlak dibutuhkan. Contoh 

penggunaan teknologi disektor publik diantaranya adalah Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. 

SIMDA Keuangan merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dibuat dengan 

tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan 

daerah. SIMDA diharapkan mampu membantu pengelolaan keuangan daerah agar 

berlangsung secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-

undangan mulai dari penyusunan anggaran, penatausahaan dan 

pertanggungjawaban Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah(APBD) 

(www.bpkp.go.id, 2018).  

Kabupaten Pelalawan merupakan satu dari beberapa Kabupaten yang 

sudah menerapkan SIMDA Keuangan tersebut, SIMDA Keuangan di Kabupaten 

Pelalawan diimplementasikan pada tahun 2015. Sebelumnya pemerintahan 

dipelalawan menggunakan SIA DINDA, karena kurang efektif dan efisiennya 

sistem tersebut maka bpkp menyerahkan sistem terbaru yaitu SIMDA Keuangan. 

Sistem ini  pada awalnya berpusat di Kantor Bupati Pelalawan, namun sekarang 

sudah memisahkan diri dan berpusat di Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD). BPKAD merupakan pusat SIMDA yang ada di Kabupaten 

Pelalawan yang  memiliki  41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Berdasarkan hasil wanwancara dengan kepala subbagian Informasi 

Keuangan Daerah (IKD) dan beberapa pengguna akhir menyebutkan bahwa 

semenjak peralihan yang terjadi pada tahun 2015, belum ada penilaian tentang 

http://www.bpkp.go.id/
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kesuksesan penerapan SIMDA dalam mengelola keuangan daerah di lingkungan 

Kabupaten Pelalawan. (Pengguna akhir, 2017). Penilaian terhadap kesuksesan 

suatu sistem yang digunakan di sektor pemerintahan penting untuk dilakukan 

karena sesuai dengan Undang-undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh 

pemerintah harus memenuhi empat karakteristik kualitatif. Karakteristik yang 

harus dipenuhi tersebut adalah relevan, keandalan, dapat dibandingkan, serta 

dapat dipahami. Hal ini tentu juga sejalan dengan yang diamanatkan oleh 

Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah yang menyatakan bahwa informasi keuangan daerah yang disampaikan 

harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Selain itu Pemerintah Daerah selaku pengelola dana 

publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara 

akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk 

memiliki sistem informasi yang andal (Latifah dan  Sabeni, 2007 dikutip oleh Tan 

and Aliyah, 2015). 

Undang-undang (UU) tersebut dapat dijadikan acuan bahwasanya  

tuntutan terhadap penggunaan teknologi sistem informasi serta penilaian terhadap 

kesuksesannya perlu mendapat perhatian agar sistem yang digunakan benar-benar 

dapat menunjang kinerja pemerintah yang efektif dan efisien di era modern ini 

dan agar pemerintah tidak percuma mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan serta 

pelatihan yang dilakukan untuk penggunaan sistem tersebut. Jumardi dkk juga 

menyebutkan bahwa efektivitas dan kesuksesan informasi dalam organisasi telah 

menjadi perhatian serta penilaiannya telah lama diidentifikasikan sebagai salah 

satu isu penting pada bidang manajemen sistem informasi, Berbagai faktor juga 

mempengaruhi sepanjang pengembangan dan implementasi sistem informasi. 

Akibatnya, evaluasi kesuksesan sistem informasi sebagai suatu fenomena yang 

kompleks (Jumardi dkk, 2015). 

Adapun permasalahan yang lainnya yang dijelaskan secara rinci adalah 

sebagai berikut : 
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1. Permasalahan kualitas sistem yang dirasakan pengguna adalah, 

ketidakmudahan dalam mengoperasikan SIMDA, serta bisanya 

pengaksesan sistem ini tidak hanya dikantor, keamanan data yang 

cukup tidak aman karena ketika lampu mati server juga akan mati 

dengan hal tersebut adanya ketidaknyamanan dan kecemasan yang 

dirasakan oleh pengguna. 

2. Kualitas Informasi  yang memiliki beberapa kendala yaitu koneksi 

internet jaringan yang belum stabil menyebabkan masih terjadinya 

sistem eror dan melambatnya kinerja komputer yang akan 

mengakibatkan kegiatan operasional menjadi tidak lancar.  

3. Kemudian ditambah dengan kendala yang ada pada kualitas layanan 

yaitu tidak adanya pelatihan secara berkala yang diberikan kepada 

pengguna SIMDA Keuangan, sehingga ada diantara para pengguna 

yang belum benar-benar paham dengan cara kerja SIMDA Keuangan 

4. Serta ketidakpuasan pengguna dengan  fasilitas yang disediakan 

membuat pengguna tidak nyaman dan puas dalam bekerja (Pengguna 

akhir, 2018). 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

pengujian terhadap kesuksesan penerapan SIMDA di Kabupaten Pelalawan. Hal 

ini guna memperoleh informasi apakah sistem ini sudah berjalan dengan baik. 

Kemudian untuk mengetahui dampak penerapan SIMDA terhadap peningkatan 

kinerja SKPD di Kabupaten Pelalawan serta agar dapat memberikan saran 

berkaitan dengan penerapan SIMDA. 

Pengujian kesuksesan ini dilakukan menggunakan Model Kesuksesan 

Sistem Informasi Delone and Mclean (D&M). Sejak dikenalkan tahun 1992 dan 

diperbaharui tahun 2003, model kesuksesan sistem informasi yang dikembangkan 

oleh Delone and Mclean (D&M IS Success Model), telah banyak diterapkan 

dibeberapa penelitian empiris untuk menjelaskan kesuksesan dari suatu sistem 

informasi (Mulyono, 2009 dikutip oleh Tan and Aliyah, 2015). Delone and 

Mclean 1992 mengajukan model kesuksesan sistem informasi yang terdiri enam 

variabel utama untuk mengukur kesuksesan suatu sistem, yaitu kualitas sistem, 



4 

 

kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pemakai, dampak individu, dan dampak 

organisasional. Sementara model kesuksesan Delone and Mclean 2003 yang 

diperbaharui menambahkan variabel kualitas layanan ke dalam modelnya, serta 

menggabungkan variabel dampak individu dan dampak organisasional menjadi 

variabel keuntungan bersih (net benefits).  

Penelitian mengenai pengujian model kesuksesan Delone and Mclean 

telah banyak dilakukan oleh para peneliti diantaranya adalah dilakukan oleh 

Mulyono pada tahun 2009 dalam pengujian empiris model Delone and Mclean di 

SKPD Malang Raya  menemukan hasil bahwa hipotesis yang diajukan dapat 

diterima, ini berarti penelitiannya mendukung secara penuh model Delone and 

Mclean (Tan and Aliyah, 2015).  Selain itu Wang dan Liao  menyebutkan dalam 

penelitiannya terhadap e-Government di Taiwan mengenai kesuksesan sistem 

informasi dengan menggunakan model Delone and Mclean menjelaskan bahwa 

kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan 

pengguna dan perceive net benefit  (persepsi manfaat bersih) merupakan alat ukur 

yang valid dalam menilai kesuksesan sistem informasi (Wang and Liao, 2008).  

Berdasarkan permasalahan dan studi literatur, peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang analisis terhadap kesuksesan penerapan SIMDA di Kabupaten 

Pelalawan dengan judul “Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Kabupaten Pelalawan  Menggunakan 

Model Delone and Mclean” 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana menganalisis kesuksesan implementasi 

SIMDA Keuangan Kabupaten Pelalawan dengan Model Delone dan Mclean”  

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ada maka perlu batasan masalah. Adapun batasan masalahnya 

adalah sebagai  berikut : 

1. Kuisioner disebarkan di 10 SKPD di kabupaten Pelalawan dengan 

jumlah responden yaitu 50 orang. 
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2. Responden dari penelitian ini adalah Admin, kepala subbagian 

keuangan dan staff pelaporan keuangan 

3. Variabel bebas : Kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, 

kepuasan pengguna 

Variabel terikat : Manfaat Bersih 

1.3   Tujuan  

  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengukur kesuksesan implementasi SIMDA Keuangan di 

Pemerintahan Kabupaten Pelalawan menggunakan model Delone and 

Mclean. 

2. Untuk memberikan rekomendasi kepada pihak pengelolah dan 

pengembang SIMDA Keuangan Kabupaten Pelalawan. 

1.5  Manfaat  

  Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan informasi kepada pemerintahan kabupaten 

pelalawan mengenai kesuksesan penggunaan SIMDA terkait 

implementasi SIMDA Keuangan Kabupaten Pelalawan. 

2. Dapat Sebagai bahan masukan kepada pihak pengembang, yaitu 

BPKP, agar aplikasi yang digunakan selalu memenuhi harapan 

pengguna. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disusun supaya dalam penulisan laporan lebih 

teratur serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan, berikut sistematika penulisan 

penelitian Tugas Akhir ini : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang mengangkat 

topik ini, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori tentang teori-teori 

umum yang mendukung judul tugas akhir, teori-teori tentang topik 
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yang dibahas, teori-teori tentang masalah yang dibahas untuk 

digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan tugas akhir ini. Baik metodologi penggunaan model 

Delone and Mclean. 

BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan Analisis  dan hasil analisa mengenai Analisis 

Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) Keuangan Kabupaten Pelalawan Menggunakan Model 

DeLone dan McLean. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai analisis terhadap 

Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) Keuangan Kabupaten Pelalawan Menggunakan Model 

DeLone dan McLean. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi referensi-referensi yang digunakan dalam penelitian Tugas 

Akhir ini. 

 


