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ABSTRAK 

 
Dalam suatu urusan pengelolaan laporan keuangan membutuhkan laporan 

keuangan yang akurat, tepat waktu dan relevan. Untuk menghasilkan ketepatan 

tersebut, dibutuhkan SIM (Sistem Informasi Manajemen) yang berupa program 

aplikasi yang sering disebut dengan SIMDA Keuangan. Pada penerapannya, 

aplikasi ini masih mengalami kendala seperti eror sistem, aplikasi yang kurang 

fleksibel dan belum terintegrasi dengan aplikasi lainnya sehingga terganggunya 

proses pelaporan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana efektivitas dari aplikasi SIMDA Keuangan dalam melakukan 

pengelolaan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli 

Serdang serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan 

teori pengukuran efektivitas menurut Campbell (dalam Shabrina, 2014) yaitu 

Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, dan 

Pencapaian program secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan, dan 

dokumentasi. Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi 

SIMDA Keuangan ini sudah dapat dikatakan efektif sesuai dengan keempat 

indikator pengukuran efektivitas tersebut, namun perlu diperhatikan bahwa masih 

terdapat faktor yang menghambat dalam memaksimalkan pencapaian tersebut 

seperti kerusakan dan eror sistem, kelalaian lingkungan, serta kelalaian manusia 

dalam menginput data. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Laporan Keuangan, SIMDA Keuangan 
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ABSTRACT 

 

In a matter of financial statement management requires accurate, timely and 

relevant financial reports. To produce this accuracy, a SIM (Management 

Information System) is needed in the form of an application program which is 

often referred to as SIMDA Finance. In its application, this application is still 

experiencing problems such as system errors, applications that are less flexible 

and have not been integrated with other applications so that the reporting process 

is disrupted. The purpose of this study is to find out how the effectiveness of the 

SIMDA Finance application in managing financial reports at the Regional 

Revenue Agency of Deli Serdang Regency and what factors influence it. This 

study uses the theory of effectiveness measurement according to Campbell (in 

Shabrina, 2014) namely program success, target success, satisfaction with the 

program, and overall program achievement. This study uses a descriptive 

qualitative approach using interview techniques, field observations, and 

documentation. The results of this study indicate that the implementation of the 

SIMDA Finance application can be said to be effective in accordance with the 

four effectiveness measurement indicators, but it should be noted that there are 

still factors that hinder in maximizing these achievements such as system damage 

and error, environmental negligence, and human negligence in inputting data. 

 

Keywords: Effectiveness, Financial Report Management, SIMDA Finance 
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1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Menurut UU No. 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa: Daerah Otonom 

yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Adapun ruang lingkup hubungan antara pemerintah pusat dengan 

daerah terdiri dari: (1) pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan 

Retribusi; (2) pengelolaan TKD (Transfer ke Daerah); (3) pengelolaan Belanja 

Daerah; (4) pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan (5) 

pelaksanaan sinergi kebijakaan fiskal nasional. 

Dalam upaya mewujudkan efektivitas penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah, sebagaimana telah diamanatkan melalui Undang-Undang 

diatas perihal daerah otonom, adapun Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan daerah, yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberi 

keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, 

menetapkan kebijaksanaan sendiri dan melakukan pembiayaan serta 

pertanggungjawaban keuangannya sendiri. 

Adanya ruang lingkup tersebut bertujuan untuk memberikan wewenang 

terhadap pemerintah daerah terhadap daerahnya sendiri namun masih dalam 

pantauan pemerintah pusat. Hal tersebut guna memberikan kemandirian terhadap 
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pemerintah daerah untuk menggali berbagai sumber pendapatan, memberikan hak 

untuk pengelolaan transfer serta hak mengelola pinjaman daerah yang mampu 

meningkatkan investasi yang sehat dan dinamis, mempercepat pertumbuhan 

ekonomi, pengentasan kemiskinan, menyediakan lapangan pekerjaan, dan untuk 

mencapai tujuan bernegara. 

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa otonomi daerah yang kemudian 

direfleksikan dengan adanya suatu desentralisasi, memiliki tiga hal krusial yang 

mempengaruhi terlaksananya desentralisasi dengan baik yaitu adanya penyerahan 

sumber pendanaan, sumber daya manusia (SDM) serta perangkat fisik yang 

memadai sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan dalam berbagai urusan 

yang diserahkan kepada daerah, termasuk dalam urusan pengelolaan dan 

pelaporan keuangan daerah. 

Salah satu daerah yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan 

daerah adalah Kabupaten Deli Serdang. Atas kewajiban dan tanggungjawab yang 

penuh tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berhasil mendapatkan dan 

mempertahankan predikat baik dalam mejalankan administrasi keuangan daerah 

oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang disebut dengan Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LHP dan LKPD) selama empat tahun berturut-turut mulai 

dari tahun 2018-2021. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan 

pernyataan pemeriksaan BPK terkait kelayakan dalam penyajian laporan 

keuangan dengan berdasarkan kepada, kesesuaian penyajian dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP), Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), 
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kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kecukupan pengungkapan 

telah memadai disajikan dalam CaLK (portal.deliserdangkab.go.id). 

Hal tersebut didapat tidak luput dari hasil kerja seluruh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD). Salah satunya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Deli Serdang yang memegang penuh dalam urusan pengelolaan keuangan 

khususnya penerimaan pajak. Urusan pengelolaan keuangan membutuhkan 

laporan keuangan yang akurat, tepat waktu dan relevan. Untuk menghasilkan 

informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan tersebut maka diperlukan sistem 

informasi manajemen dalam mengelola keuangan. 

Sistem Informasi Menajemen (SIM) dibutuhkan untuk membantu proses 

dalam menyediakan informasi guna mendukung operasi-operasi dan pembuatan 

keputusan dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintahan. SIM juga 

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan gaya dan sifat manajer 

atas dasar mutu yang telah ditetapkan. SIM tergantung pada teknologi informasi 

dan strategi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh 

organisasi atau instansi pemerintahan terkait. 

Salah satu bentuk teknologi informasi yang direaliasikan oleh pemerintah 

kota dan pemerintah kabupaten serta disediakan oleh BPKP atau Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Pengawasan Bidang 

Penyelenggaraan Keuangan Daerah disebut dengan Sistem Informasi Manajemen 

Daerah (SIMDA) Keuangan. SIMDA dirancang dalam komputer untuk membantu 

pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Aplikasi SIMDA 

muncul setelah adanya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 

13 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet 
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di Lingkungan Instansi Pemerintahan. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang No. 

14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat 3. Selain itu, 

penerapan aplikasi SIMDA juga didukung dengan di keluarkannya PP No. 60 

Tahun 2008 tentang Pembinaan Penyelenggaaan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah dan Pengembangan SIMDA serta berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang memberikan 

kewajiban yang jelas dan tegas bagi setiap entitas pelaporan dalam hal ini adalah 

pemerintah daerah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku 

pengguna anggaran (PA) diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban atas 

pengelolaan keuangan daerah dalam suatu periode tertentu melalui penyusunan 

laporan keuangan daerah. 

Kemudian menurut hasil observasi sementara, aplikasi SIMDA Keuangan 

digunakan untuk melakukan proses pengelolaan laporan keuangan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu terdiri dari seluruh laporan 

saldo awal mulai dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan operasional 

dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penginputan ini bermaksud untuk merampung 

laporan keuangan, aset daerah, menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat 

dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah juga dapat digunakan sebagai 

bahan untuk mengambil keputusan pemerintah daerah terkait. 

Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi khususnya pada masa 

industri 4.0 saat ini diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan efektivitas 

dalam proses pengelolaan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang. Namun dilihat dari implementasinya, masih adanya 

kendala yang dihadapi saat mengoprasikan aplikasi SIMDA diantaranya yaitu 
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pegawai masih kesulitan dalam menginput data laporan keuangan hal tersebut 

disebabkan dari oleh eror sistem pada saat pengoprasian ulang aplikasi SIMDA, 

ada beberapa kode pajak yang tidak tersedia, kurang fleksibelnya aplikasi SIMDA 

dimana untuk setiap tahunnya terdapat aplikasi yang berbeda sehingga 

memerlukan aplikasi baru setiap tahun dan mengurangi tingkat efesiensi 

penggunanya serta belum terintegrasinya aplikasi SIMDA Keuangan dengan 

aplikasi lainnya. Dengan melihat beberapa permasalahan tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas 

Pengelolaan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi SIMDA Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan laporan keuangan berbasis aplikasi 

 

SIMDA pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang? 

 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan laporan 

keuangan berbasis SIMDA pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah: 

 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas pengelolaan 

laporan keuangan berbasis aplikasi SIMDA pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang. 
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2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam 

pengelolaan laporan keuangan berbasis SIMDA pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

 

1. Manfaat teoritis 

 

Dengan dilakukannya penelitin ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat sekaligus upaya dalam memenuhi tugas akhir program studi 

administrasi publik serta diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan 

kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang berupa teori efektivitas 

pengelolaan laporan keuangan berbasis SIMDA pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

2. Manfaat praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran (PA) 

khususnya para staff dan pegawai pada Subbagian Keuangan yang 

mengelola laporan keuangan agar mengetahui bagaimana efektivitas 

menyusun laporan keuangan berbasis SIMDA pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan manfaat praktis berupa bahan rujukan bagi mahasiswa lain 

dan sebagai masukan bagi pihak akademisi serta sebagai bahan 

tambahan referensi bagi mahasiswa dalam membuat tulisan yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

 

2.1.1 Pengertian Efektivitas 

 

Pada umumnya efektivitas seringkali dikaitkan dengan efesiensi 

untuk pencapaian suatu tujuan, baik tujuan individu maupun kelompok 

dalam suatu organisasi. Efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia 

berasal dari kata efektif yang artinya: (a) ada efeknya (ada akibatnya, 

pengaruh, dan ada kesannya), (b) manjur atau mujarab, (c) dapat membawa 

hasil, berhasil guna (usaha dan tindakan) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2005:284). 

Menurut James L. Gibson (dalam Pasolong, 2014:4) efektivitas 

adalah pencapaian sasaran menunjukan derajat efektivitas dari adanya 

upaya bersama. Kemudian ada dua pendekatan dalam menilai keefektifan 

menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan, untuk 

merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan yang 

ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem 

lebih menekankan pada pentingnya adaptasi terhadap tuntutan eksternal 

sebagai kriteria penilaian keefektifan. 

Menurut Mahmudi (2005) dalam bukunya Menajemen Kinerja 

Sektor Publik, efektivitas ialah sebuah ilustrasi atau gambaran dari seluruh 

siklus input, proses serta hasil yang mengacu pada pencapaian suatu 

organisiasi, program atau aktivitas yang menyatakan sejauh mana tujuan 
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target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah tercapai serta ukuran dari 

berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah 

sebuah pencapaian sasaran atas suatu tindakan atau program yang dibuat 

oleh suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai apa yang diinginkan 

berdasarkan target tertentu. 

2.1.2 Indikator Efektivitas 

 

Dalam menentukan apakah suatu program dapat dikatakan baik dan 

dapat berjalan dengan lancar atau tidak, maka perlu adanya pengukuran 

terhadap tingkat keefektivitasan suatu program tersebut. Hal ini dilakukan 

agar suatu organisasi atau instansi pemerintahan yang menggunakan 

program tersebut dapat menjadikan indikator ini sebagai tolak ukur untuk 

memperbaiki dan memenuhi apa yang menjadi kekurangannya sehingga 

menjadi keunggulan yang menjadikannya mampu untuk mencapai tujuan 

dari program tersebut. 

Adapun Indikator pengukuran efektivitas menurut Campbell (dalam 

Shabrina, 2014) dilihat dari empat aspek yaitu: 

1. Keberhasilan program 

 

Efektivitas program dapat dilihat dari bagaimana kemampuan 

operasional dalam melaksanakan program kerja yang sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Keberhasilan sasaran 

 

Efektivitas dilihat dari sudut pencapaian tujuan dengan 

memfokuskan perhatian kepada aspek output, yaitu efektivitas 
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dapat diukur dengan cara melihat seberapa jauh tingkat output 

dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi yang dapat 

mempengaruhi dalam upaya pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. 

3. Kepuasan terhadap program 
 

Kepuasan merupakan indikator yang mengacu pada tingkat 

keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. 

4. Pencapaian tujuan secara menyeluruh 

 

Hal ini dapat dilihat dari sejauhmana terget dari segi kualitas, 

kuantitas dan waktu yang telah dicapai oleh organisasi. 

2.1.3 Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Efektivitas 

 

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas 

pelaksanaan program, termasuk pelaksaan program pengelolaan SIMDA. 

Berikut faktor-faktor pendukung efektivitas pelaksanaan program menurut 

Amsyah (2003): 

1. Ketersediaan perangkat keras seperti komputer maupun laptop 

yang memadai tentu akan mendukung pengoprasian suatu 

program. Semakin memadai perangkat keras yang digunakan 

maka akan semakin baik pengoprasian programnya. 

2. Ketersedian perangkat lunak yaitu program itu sendiri, dimana 

semakin baik kualitas program tersebut maka akan semakin 

bermanfaat pula programnya. Kualitas program didukung oleh 

software, yang terdiri dari operating system, application 
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program, dan languange program. Selain itu kualitas jaringan 

juga sangat membantu pengoperasian program. 

3. Kualitas pengguna (User), merupankan faktor terpenting dalam 

keberhasilan program. Penguna yang baik dapat dilihat dari 

bagaimana mengoperasikan program dengan baik dan 

menghadapi berbagai persoalan terkait program yang 

dijalankan. 

Selain adanya faktor pendukung, ada juga beberapa faktor yang 

dapat menghambat keberhasilan suatu program. Adapun faktor-faktor 

penghambat keberhasilan suatu program menurut Nugroho (2008) adalah 

sebagai berikut: 

1. Kelalaian teknis, merupakan kelalaian yang terjadi akibat 

permasalahan yang bersumber pada perangkat keras maupun 

gangguan jaingan 

2. Kelalaian lingkungan, hal ini berupa bencana alam, tegangan 

arus listrik karena petir, api, temperatur tinggi, debu dan air, 

banjir, dan sebagainya. 

3. Kelalaian manusia, berupa kesalahan yang tidak disengaja, 

penggunaan data yang salah maupun penghapusan yang tidak 

disengaja. 
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2.1.4 Sistem Informasi Manajemen 

 

Ackof (dalam buku Indrajit, 2000) mengemukakan bahwa sistem 

adalah setiap kesatuan konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian 

dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Sedangkan informasi 

(dalam buku Marimin, 2006) merupakan data yang telah diolah menjadi 

suatu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai nyata bagi 

pengambilan keputusan-keputusan pada waktu tertentu. Kemudian definisi 

manajemen berasal dari bahasa inggris yaitu “to manage” yang artinya 

megurus atau tata laksana. George R. Terry dalam buku yang berjudul 

“Principles of Management” memberikan definisi manajemen sebagai suatu 

proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakkan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik 

ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya”. 

Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen (SIM) 

menurut Hadion Wijoyo, dkk (2021:20-21) dalam bukunya yang berjudul 

“Sistem Informasi Manajemen” adalah serangkaian sub sistem informasi 

yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang 

mampu mentransformasikan data sehingga menjadi informasi lewat 

serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya 

dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pengertian diatas bahwa SIM merupakan suatu sistem 

berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna 

dengan kebutuhan yang sama. Para pengguna biasanya membentuk suatu 
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entitas organisasi formal, perusahaan atau salah satu sistem utamanya 

mengenai apa yang terjadi di masa lalu, masa sekarang dan mungkin akan 

terjadi di masa yang akan datang. Informasi yang tersedia dalam bentuk 

laporan periodik, laporan khusus dan output dari model matematika yang 

dapat digunakan sebagai alat membuat keputusan dan memecahkan 

masalah. 

2.1.5 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 

 

Darea (2015) mendefinisikan SIMDA sebagai salah satu upaya 

dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, 

akurat, dan terpadu sehingga dapat menunjang proses administrasi 

pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan 

dialog publik dalam perumusan kebijakan. SIMDA adalah salah satu produk 

berbasis teknologi yang dihasilkan dari penerapan prinsip e-Government 

yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah sehingga membantu 

pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, 

cepat, akurat, efektif dan efisien. 

Produk yang merupakan hasil pengembangan dari SIMDA yaitu 

berupa program aplikasi SIMDA keuangan, program aplikasi SIMDA 

Barang Milik Daerah (BMD), program aplikasi gaji dan program SIMDA 

pendapatan. Aplikasi sistem informasi manajemen daerah adalah program 

dari aplikasi komputer yang terintegrasi yang dapat membantu dalam 

berbagai proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, 

kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Tujuan 

pengembangan program aplikasi SIMDA adalah: 
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1. Menyediakan database mengenai kondisi di daerah yang 

terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, 

kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang 

dapat digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah 

daerah. 

2. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat 

kepada manajemen pemerintah daerah yang berguna sebagai 

bahan acuan dalam mengambil keputusan. 

3. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat 

penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih 

baik. 

4. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan 

otonomi daerah. 

2.1.6 Laporan Keuangan Daerah 

 

Menurut Soemarsono (2004, h.34) menjelaskan bahwa laporan 

keuangan dirancang sebagai acuan untuk para pembuat keputusan (decicion 

maker), mereka itu adalah pihak-pihak yang terutama berada di luar 

lingkungan organisasi, mengenai bagaimana posisi keuangan serta hasil 

pencapaian usaha suatu organisasi tersebut. 

Laporan keuangan terdiri dari laporan yang berisikan data maupun 

informasi mengenai keuangan suatu organisasi atau instansi tertentu. 

Laporan keuangan berupa hasil dari proses akuntansi yang dipergunakan 

sebagai sarana transfer informasi keuangan terutama kepada lingkungan 

luar organisasi. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 
 
 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Terdahulu 

1. Nama peneliti Putri Dwi Febria, Yasril Yunus, dan Nora Eka Putri 

 
Judul penelitian Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMDA Keuangan di 

Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar. 

 
Pembahasan Hasil dari penelitian tersebut sudah menunjukkan 

bahwa aplikasi SIMDA yang diterapkan pada Kantor 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar sudah 

dikatakan efektif dilihat dari indikator pengukuran 

efektivitas, namun masih ada beberapa kendala yang 

terjadi seperti pegawai yang belum dapat menguasai 

aplikasi SIMDA disebabkan belum adanya pelatihan 

khusus penggunaan SIMDA serta minimnya SDM 

profesional yang mampu dalam menangani 

permasalahan SIMDA. 

  

Perbedaan 

Lokasi pada penelitian tersebut terletak pada 

Kabupaten Tanah Datar, penelitian tersebut 

mencantumkan sumber data yang diperoleh yaitu dari 

data primer dan data sekunder. 

2. Nama peneliti Ridha Eka Putri dan Syahmardi Yacob 

 
Judul penelitian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen 

Daerah (SIMDA) Keuangan dalam Menyusun 

Laporan Keuangan di Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) Provinsi Jambi. 

 
Pembahasan Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 

penerapan SIMDA Keuangan dalam menyusun 

laporan keuangannya dapat dinyatakan cukup efektif, 

meskipun terdapat beberapa kendala atau faktor 

penghambat dalam penerapannya, seperti jaringan 

server yang tidak stabil, belum adanya sistem backup 

otomatis, tidak adanya pemeliharaan (maintenance) 

pada komputer dan perangkat SIMDA lainnya, serta 

kurangnya program pelatihan untuk meningkatkan 

kualitas SDM, dan  kurangnya komitmen  pemimpin 
untuk     memperhatikan     perkembangan     SIMDA 
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  Keuangan. 

  

Perbedaan 

Penelitian tersebut dilakukan pada Dinas ESDM 

Provinsi Jambi, kemudian teori pada faktor 

pendukung dan penghambat yang digunakan berbeda 

dan lebih luas. 

3. Nama peneliti Yogi Hertanto, Tjahjanulin Domai, dan Fadillah Amin 

 
Judul penelitian Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan 

Keuangan (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah di Kabupaten Blitar). 

 
Pembahasan Dalam implementasinya bahwa SIMDA Keuangan 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

di Kabupaten Blitar telah berjalan baik sesuai peranan 

dan tupoksinya, penerapannya juga telah memberikan 

dampak yang baik dan memberikan kemudahan dalam 

melakukan serta mewujudkan tujuan sesuai teori 

efektivitas tersebut. Adapun kendala yang masih 

dirasakan dalam penerapan SIMDA pada penelitian 

tersebut yaitu belum terintegrasi dengan seluruh 

SKPD secara online sehingga ada beberapa data yang 

masih dilakukan secara manual, serta kurang 

fleksibelnya aplikasi SIMDA sehingga aplikasi hanya 

bisa menunggu respon dari BPKP selaku pengembang 

program dan masih kurangnya kualitas SDM dalam 

pengoprasian SIMDA Keuangan. 

  

 

 

Perbedaan 

Lokasi pada penelitian tersebut terletak di Kabupaten 

Blitar, pada penelitian tersebut mencantumkan sumber 

data yang diperoleh yaitu dari data primer dan data 

sekunder, kemudian indikator pengukuran efektivitas 

menggunakan teori menurut Hamilton yang dapat 

dikategorikan menjadi: (1) dapat dipercaya, (2) 

ketepatan, (3) tepat waktu, dan (4) bentuk-bentuk 

laporan. 

4. Nama peneliti Nafischa Erning Nabilah 

 
Judul penelitian Analisis Efektivitas Sistem Informasi Manajemen 

Daerah untuk Pengelolaan Keuangan Daerah pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Sumatera Utara 

 
Pembahasan Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

SIMDA yang diterapkan pada BPKAD Prov Sumatera 
Utara sudah efektif dalam melakukan pengelolaan 
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  keuangan daerah, hal tersebut dapat dilihat dari 

indikator efektivitas SIMDA yaitu integrasi, 

fleksibilitas, aksesibilitas, formalisasi, dan media. 

Namun, eror kecil sudah terjadi dalam pengelolaan 

keuangan tersebut disebabkan karena SIMDA tidak 

terintegrasi dengan aplikasi lain, SIMDA masih 

kurang fleksibel dalam pengembangan programnya. 

  

 

 

Perbedaan 

Penelitian tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara 

tepatnya di Kota Medan, teknik pengumpulan data 

hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi, 

kemudian teori indikator pengukuran efektivitas pada 

penelitian tersebut menggunakan teori menurut 

Heidmann (2008) yaitu: (1) integrasi, (2) fleksibilitas, 

(3) aksesibilitas, (4) formalisasi, dan (5) kekayaan 

media. 

5. Nama peneliti Aprilianggita Dinyvia Pramesti dan Andri Widianto 

 
Judul penelitian Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen 

Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tegal 

 
Pembahasan Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti, penerapan 

SIMDA pada Dinas Kesehatan Kota Tegal sudah 

terwujud dengan baik. Dimana aplikasi tersebut 

sangat membantu pengguna dalam menyusun laporan 

keuangan, seperti Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid 

Program dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, serta 

para staff keuangan lainnya. Aplikasi ini telah 

memberikan fungsi verifikasi pada dokumen 

keuangan yang telah diproses, sehingga aplikasi 

SIMDA telah menghasilkan informasi laporan 

keuangan dengan kualitas relevansi, akurasi dan 

ketepatan waktu yang lebih baik daripada dengan 

sistem manual. 

  

 

Perbedaan 

Penelitian tersebut dilakukan di Kota Tegal, teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kuantitatif dan teknik hitung rata-rata tertimbang, 

kemudian pengukuran tingkat kualitas penerapan 

SIMDA dilakukan dengan kuesioner dan hitung rata- 

rata. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran menurut Mujiman (dalam Ningrum, 2017, hlm. 148) 

didefinisikan sebagai suatu konsep yang berisikan hubungan antara variabel bebas 

dan variabel terikat yang digunakan dalam rangka memberikan jawaban 

sementara. Pada penelitian ini, lokasi yang diambil adalah Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan organisasi pemerintahan daerah 

yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Dalam 

mewujudkan pemerintahan yang baik seiring dengan perkembangan teknologi, 

maka perlu diterapkan Sistem Informasi Manajemen dalam membantu dan 

mempermudah mengerjakan urusan kepemerintahan. Salah satu bentuk teknologi 

tersebut adalah SIMDA Keuangan yang digunakan untuk menyusun, mengelola 

laporan keuangan dan sebagai bahan untuk mengambil keputusan pemerintah 

daerah terkait. 

Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas SIMDA pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, maka peneliti menggunakan 

indikator pengukuran efektivitas menurut Campbell (dalam Shabrina, 2014). Hal 

ini disebabkan karena teori yang dipaparkan oleh Campbell sesuai dengan 

permasalahan yang ada serta peneliti ingin mengetahui apakah indikator tersebut 

sudah berjalan dengan baik atau masih ada kendala yang dialami dalam 

melakukan pengelolaan laporan keuangan menggunakan SIMDA pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. 
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Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Deli Serdang 

Pengelolaan Laporan Keuangan 

Teori Indikator Pengukuran Efektivitas 

Menurut Campbell (dalam Shabrina, 2014): 

Keberhasilan 

Program 

Keberhasilan 

Sasaran 

Kepuasan 

Terhadap 

Program 

Pencapaian 

Tujuan Secara 

Menyeluruh 

Efektivitas Penerapan Aplikasi 

SIMDA Keuangan dalam melakukan 

proses Pengelolaan Laporan Keuangan 

Gambar Bagan 2.3. 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2022 
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Metode Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Metode Penelitian

Jenis metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode

kualitatif deskriptif. Metode ini menitikberatkan pada observasi dan suasana

ilmiah (natural setting) yang sangat berguna untuk melahirkan teori-teori

tentatif. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman

yang lebih luas dan mendalam serta memiliki makna terhadap situasi sosial,

kemudian diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan

mengenai bagaimana Efektivitas Pengelolaan Laporan Keuangan Berbasis

SIMDA pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Sesuai judul yang diambil, maka lokasi yang menjadi objek pada

penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20516. Pemilihan lokasi di Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah karena mengukur dan

menimbang lokasi yang diambil memiliki efesiensi biaya, waktu dan jarak

sehingga kendala lainnya dapat diminimalisir oleh peneliti. Kemudian

selelah mengamati secara langsung, ada beberapa urgensi yang perlu diteliti

sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti angkat, namun hal tersebut

masih dianggap hal yang sepele, sehingga peneliti tertarik memilih lokasi
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tersebut supaya menjadi acuan bagi instansi untuk dilakukannya

pengembangan serta peningkatan efektivitas pada instasi tersebut.

3.1.3 Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, waktu yang digunakan berkisar

antara bulan April 2022 sampai dengan Mei 2022. Berikut ini tahapan

perincian kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.3

Waktu Penelitian

No. Uraian

Kegiatan

Okt

21

Nov

21

Des

21

Jan

22

Feb

22

Mar

22

Apr

22

Mei

22

Jun

22

Jul

22

Agus

22

Sep

22

1. Pengajuan

Judul

2. Penyusunan

Proposal

3. Seminar

Proposal

4. Perbaikan

Proposal

5. Pengumpulan

Data

6. Analisis Data

7. Perumusan

Hasil

Penelitian

8. Seminar Hasil

9. Revisi Skripsi

10. Sidang Meja

Hijau

11. Penyelesaian

Skripsi

Sumber: Data Olahan Penulis, 2022
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3.2 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara sering juga disebut dengan interview yaitu suatu bentuk

komuikasi yang berbentuk verbal (lisan maupun tulisan) atau percakapan

dua arah yang terdiri dari pewawancara dan responden bertujuan untuk

memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara dapat dilakukan antara

dua orang atau bahkan lebih. Hubungan antara pewawancara dan responden

bersifat sementara, yang dimana berlangsung dalam jangka waktu tertentu

kemudian diakhiri. Dalam wawancara peneliti harus mampu menerima

informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengancam,

menyetujui atau tidak menyetujuinya. Wawancara bertujuan untuk

memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau

berbagai hal yang bersifat umum untuk menunjukkan kesamaan dengan

situasi lainnya.

Pengertian informan adalah subyek dalam penelitian yang dapat

memberikan informasi terkait fenomena dan permasalahan yang diangkat

dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga

yaitu:

1. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara

menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Informan kunci yang dipilih penelitisebaiknya orang yang bersedia

dalam berbagi konsep dan pengetahuan kepada peneliti. Informan

kunci dalam penelitian ini
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adalah Bapak Edi Jamian Nasution S.E selaku Sekretaris Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Ibu Arrohimah

S.E selaku Kepala Sub Bagian Keuangan yang bertanggungjawab

terhadap bagian pengelolaan laporan keuangan pada Badan

Pendapatan Kabupaten Deli Sedang.

2. Informan utama

Dalam memilih informan utama, peneliti dapat memilih orang yang

mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian

yang dipelajari. Informan utama dalam penelitian ini adalah Ibu

Wisda Juliyanti Nasution S.E dan Ibu Wanda Novita Siregar S.Psi

selaku staff pegawai bagian keuangan yang melakukan pengelolaan

laporan keuangan menggunakan aplikasi SIMDA pada Badan

Pendapatan Kabupaten Deli Serdang.

3. Informan pendukung

Informan pendukung adalah infoman yang dapat memberikan

informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan

dalam penelitian kualitatif. Kemudian, informan pendukung dalam

penelitian ini yaitu Bapak Ariandi Sasmita S.E selaku staff admin

aplikasi SIMDA Keuangan Kabupaten Deli Serdang yang bekerja di

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Sedang.
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b. Observasi

Observasi atau yang sering dikenal dengan pengamatan adalah kegiatan

keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat

bantu utamanya kemudian dibantu oleh pancaindra yang lainnya seperti

telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Metode observasi adalah metode

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data dalam

penelitian melalui pengamatan pancaindra yang dimiliki peneliti. Observasi

bertujuan untuk mendapatkan data hasil pengamatan, dimana pengamatan

ini dapat dilakukan terhadap suatu benda, keadaan, kegiatan, proses atau

penampilan tingkah laku seseorang.

Menurut Bugin, dalam melakukan observasi ada hal-hal yang perlu

diperhatikan yaitu antara lain: (1) bagaimana mencatat pengamatan; (2) alat

bantu pengamatan; (3) bagaimana mengatur jarak antara pengamat dan

objek yang diamati (Bugin, 2005: 133-138).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data secara historis.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non

insani, yang terdiri dari dokumen dan rekaman. Data yang tersedia dalam

dokumentasi dapat berbentuk surat, catatan harian, kenang-kenangan, dan

laporan. Sifat utama dari pada bentuk data-data tersebut tidak terbatas ruang

dan waktu sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui

hal-hal yang telah berlalu.
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3.3 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:335) analisis data dalam penelitian kualitatif dapat

didefinisikan sebagai suatu proses mencari dan menyusun suatu data yang

didapatkan melalui hasil wawancara, catatan laporan lapangan dan dokumentasi

yang disusun secara sistematis serta dengan cara pengelompokkan data yang

kemudian di jabarkan ke dalam unit-unit sehingga dapat dipilah mana yang

penting dan akan dipelajari untuk mendapatkan kesimpulan yang mudah dipahami

oleh diri sendiri maupun orang lain.

Aktivitas dalam analisis data pada penelitian kualitatif banyak

menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang

sering disebut dengan metode analisis data interaktif. Berikut analisis data pada

penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman:

1. Data collection (Pengumpulan data)

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan pada

umumnya menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan

dokumentasi atau gabungan antar ketiganya (triangulasi). Pada tahap

awal penelitian dilakukan sengan cara menjelajah secara umum

terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, kemudian ditangkap

menggunakan indra ataupun alat bantu lainnya. Dengan begitu peneliti

dapat memperoleh data yang sangat bervariasi.

2. Data reduction (Reduksi data)

Data yang diperoleh dilapangan melalui pengumpulan data memiliki

jumlah yang cukup banyak dan bervariasi, untuk itu maka perlu dicatat

secara teliti dan rinci. Reduksi data berarti merangkum, memilah dan
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memilih hal-hal yang menjadi pokok serta memfokuskan pada hal yang

penting dan menjadi tema dan pola yang diinginkan. Dengan begitu

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas

dan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis data yang

selanjutnya.

3. Data display (Penyajian data)

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah yang selanjutnya adalah

menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,

flowchart dan lainnya. Hal yang paling sering digunakan dalam

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan

menjabarkannya melalui teks yang bersifat narasi. Dengan melakukan

display data diharapkan peneliti dapat lebih mudah memahami apa

yang terjadi dan merencanakan rancangan kerja selanjutnya

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Conclusion drawing/Verification (Penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dan melakukan

verifikasi data dari data yang telah diperoleh melaui analisis diatas.

Kesimpulan yang diambil masih bersifat sementara yang nantinya dapat

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung

pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila kesimpulan

yang dihasilkan pada tahap awal didukung degan bukti-bukti yang valid

dan konsisten sesuai data-data yang ada dilapangan, maka kesimpulan

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang memiliki kredibel.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5. 1 Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Kabupaten 

Deli Serdang dengan pendekatan teori yang digunakan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat efektivitas dalam melakukan pengelolaan laporan keungan berbasis 

aplikasi SIMDA Keuangan sudah baik, dilihat berdasarkan indikator 

pengukuran efektivitas menurut Campbell (dalam Shabrina, 2014) yaitu 

keberhasilan program yang dimana aplikasi SIMDA Keuangan tersebut telah 

berhasil diterapkan dengan baik sejak tahun 2015 sesuai Tupoksi yang 

ditetapkan dan pegawai Sub Bagian Keuangan mampu beradaptasi dengan 

baik. Kemudian keberhasilan sasaran yang dicapai aplikasi SIMDA Keuangan 

ini mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan 

perkembangannya sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun kepuasan yang 

dirasakan adalah menu dan fitur yang dihasilkan aplikasi ini lengkap sehingga 

telah mampu memenuhi kebutuhan penggunanya dalam melakukan proses 

pengelolaan laporan keuangan. Yang terakhir adalah pencapaian tujuan secara 

menyeluruh dalam menyajikan sebuah laporan keuangan sudah sangat baik, 

dilihat dari bagaimana aplikasi SIMDA Keuangan menghasilkan data yang 

telah ditargetkan sesuai dengan input dan output-nya, aplikasi ini memiliki 

user yang berbeda setiap penggunanya sehingga data yang di-input tidak 

tumpang tindih dengan pengguna lainnya, data yang disajikan dapat dijadikan 

acuan dalam pembuatan data pada tahun berikutnya dan dapat 
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diperbandingkan, kemudian aplikasi ini dapat meringankan pekerjaan yang 

sebelumnya masih dilakukan manual secara keseluruhan. 

2. Dibalik pencapaian tersebut, adapun faktor yang mendukung dalam 

penerapannya yaitu didukung dengan adanya fasilitas yang memadai seperti 

komputer, laptop, printer, wifi, dan lain-lain sehingga membantu pegawai 

dalam melakukan pekerjaannya khusunya dalam pengelolaan laporan 

keuangan. Adanya perangkat lunak yaitu program itu sendiri aplikasi SIMDA 

Keuangan yang sudah pada versi terbaru didukung dengan dua jaringan yang 

mumpuni yaitu kominfo dan indosat. Kemudian pemahaman pengguna dalam 

mengoprasikan aplikasi ini dapat diuji dari bagaimana mereka menghasilkan 

laporan keuangan yang baik dan dapat mempertahankan predikat Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemerintah. 

Namun, dari pencapaian tersebut adapun faktor penghambat yang 

menjadikannya kurang optimal, seperti kurangnya tingkat keamanan sistem 

dari aplikasi SIMDA Keuangan, aplikasi SIMDA Keuangan masih 

memerlukan aplikasi baru setiap tahunnya, kemudian masih adanya eror 

sistem, dan aplikasi SIMDA Keuangan yang tidak terintegrasi dengan aplikasi 

SIMDA lain. 

 

5. 2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, 

adapun saran yang diajukan penulis sebagai upaya dalam memaksimalkan 

penerapan aplikasi SIMDA Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Deli Serdang yaitu: 
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1. Perlu dilakukan adanya pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan, 

mulai dari segi keamanan, sistemnya, serta fleksibilitasnya. Sebaiknya 

dalam hal ini pagawai lebih menyuarakan keluhan yang dihadapi dan 

memberikan saran diskusi rapat dengan atasan mengenai 

pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan. Hal ini dilakukan agar data 

yang di-input ke dalam aplikasi minim dari pembobolan dan dapat lebih 

mempermudah pegawai dalam proses pengelolaan laporan keuangan; 

2. Perlu dilakukannya update aplikasi SIMDA Keuangan untuk setiap 

laptop dan komputer yang ada di Sub Bagian Keuangan agar 

penggunaan aplikasi tersebut lebih maksimal lagi; 

3. Mengenai aplikasi SIMDA Keuangan yang belum terintegrasi dengan 

aplikasi lain seperti SIMPADA dan aplikasi SIMDA lainnya, maka 

BKAD selaku admin aplikasi SIMDA harus selalu berkoordinasi dangan 

pemerintah pusat dan setiap SKPD sehingga dalam proses pengelolaan 

laporan keuangan tidak terdapat masalah. 
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LAMPIRAN 
 

 
 

6.1 Pedoman Wawancara 

 

Pedoman wawancara dibutuhkan sebagai acuan untuk mendapatkan 

informasi yang akurat yang diberikan oleh informan-informan yang dipilih untuk 

memenuhi hasil dari penelitian yang berjudul: "Analisis Efektivitas Pengelolaan 

Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi SIMDA Keuangan Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang". Adapun daftar pertanyaan 

wawancara dengan menggunakan teori indikator pengukuran efektivitas menurut 

Campbell (Shabrina, 2014) yaitu sebagai berikut: 

1. Keberhasilan Program 

 

a) Apa tujuan pokok dan fungsi dari aplikasi SIMDA ? 

 

b) Apakah penerapan aplikasi SIMDA sudah sesuai dengan tujuan 

pokok dan fungsi yang telah ditetapkan? 

c) Bagaimana proses penerapan aplikasi SIMDA Keuangan terhadap 

setiap penggunanya? Apakah ada pelatihan khusus yang dilakukan 

dan bagaimana kualitas penggunanya? 

2. Keberhasilan Sasaran 

 

a) Bagaimana perkembangan sesudah dan sebelum menggunakan 

aplikasi SIMDA Keuangan pada sub bagian keungan? 

b) Apakah dengan adanya aplikasi SIMDA Keuangan dapat 

mempermudah dalam mencapai sasaran melaksanakan program 

kerja sub bagian keuangan? 
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3. Kepuasan Terhadap Program 

 

a) Apakah aplikasi SIMDA Keuangan mampu memenuhi kebutuhan 

dalam menyusun laporan keuangan melalui menu dan fitur yang 

disediakan? 

4. Pencapaian Tujuan Secara Menyeluruh 

 

a) Bagaimana kuantitas dari aplikasi SIMDA Keuangan? Apakah 

sudah sesuai dengan jumlah output yang dibutuhkan oleh pengguna 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang? 

b) Bagaimana kualitas dari aplikasi SIMDA Keuangan? Apakah output 

 

yang dihasilkan sudah sesuai dengan penerapan aplikasi ini? 

 

c) Bagaimana tingkat ketepatan waktu yang dihasilkan oleh aplikasi 

 

SIMDA Keuangan dalam mengelola laporan keuangan? 

 

5. Apakah ketersediaan saran dan prasarana untuk pengoprasian aplikasi 

SIMDA pada Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang telah 

memadai dan beroperasi dengan baik? 

6. Bagaimana kualitas sumber daya dalam menggunakan aplikasi SIMDA 

pada Sub Bagian Keuangan? 

7. Apa saja kendala dan faktor penghambat dalam menggunakan aplikasi 

SIMDA? 
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6.2 Data Informan Penelitian 

 

1. Informan Kunci 

Nama : Edi Jamian Nasution S.E 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Deli Serdang 

Waktu Wawancara : Jum’at, 29 Juli 2022 Pukul 11.00 WIB 

 

 
Nama : Arrohimah S.E 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang 

Waktu Wawancara : Selasa, 24 Mei 2022 Pukul 10.00 WIB 

 

2. Informan Utama 

 

Nama : Wisda Juliyanti Nasution S.E 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang 

Waktu Wawancara : Kamis, 02 Juni 2022 Pukul 11.30 

 

Nama : Wanda Novita Siregar S.Psi 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang 

Waktu Wawancara : Kamis, 02 Juni 2022 Pukul 10.30 WIB 
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3. Informan Tambahan 

 

Nama : Ariandi Sasmita S.E  

Jenis Kelamin : Laki-laki 
  

Jabatan : Staf Analisis Laporan Keuangan Badan 
 

Keuangan dan   Aset   Daerah/Admin   Aplikasi 

 

SIMDA Kabupaten Deli Serdang 

Waktu Wawancara : Jum’at, 17 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB 
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6.3 Dokumentasi Penelitian 

 

1. Dokumentasi Terhadap Informan Kunci 
 

 
 

 

Gambar 6.3.1 

Foto bersama Bapak Edi Jamian Nasution S.E selaku Sekretaris Bapenda 

Kabupaten Deli Serdang 

(Dokumentasi Pribadi: Jum’at, 29 Juli 2022 Pukul 11.00 WIB) 
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Gambar 6.3.2 

Foto bersama Ibu Arrohimah S.E selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Bapenda 

Kabupaten Deli Serdang 

(Dokumentasi Pribadi: Selasa, 24 Mei 2022 Pukul 10.00 WIB) 
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2. Dokumentasi Terhadap Informan Utama 
 

 

 
 

 

 

Gambar 6.3.3 

Foto bersama staf Pegawai Sub Bagian Keuangan Bapenda Kabupaten 

Deli Serdang 

(Dokumentasi Pribadi: Kamis, 02 Juni 2022 Pukul 10.30 WIB) 
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3. Dokumentasi Terhadap Informan Tambahan 
 

 

 
 

 

 
Gambar 6.3.4 

Foto bersama Bapak Ariandi Sasmita S.E selaku Admin SIMDA 

Keuangan Deli Serdang di BKAD 

(Dokumentasi Pribadi: Jum’at, 17 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB) 
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6.4 Surat Balasan 
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6.5 Surat Selesai Penelitian 
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