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ABSTRAK
Kecamatan Karangdowo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Karangdowo adalah kesulitan dalam
pengelolaan administrasi keuangan di masing-masing kelurahan. Oleh karena itu, pada penelitian ini
dibangun sebuah Sistem Informasi Administrasi Keuangan Kelurahan di Kecamatan Karangdowo. Adapun
tujuan dari pembuatan Sistem Informasi ini adalah membantu pengelolaan keuangan kelurahan dengan
cepat, akurat dan terpercaya (akuntabel). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menghasilkan
Sistem Informasi administrasi keuangan yang berfokus pada penerimaan dan pengeluaran kas kelurahan.
Pengembangan sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman Java dan basis data MySQL. Sistem
Informasi ini mampu menampilkan laporan pengeluaran kas, laporan penerimaan kas, dan laporan realisasi
anggaran. Sistem Informasi ini dapat digunakan dan membantu kelurahan di Kecamatan Karangdowo
dalam pencatatan anggaran kegiatan beserta realisasinya dan pembuatan laporan sebagai sumber
informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan di pemerintahan khususnya bagi kelurahan yang
ada di Kecamatan Karangdowo.
Kata kunci: sistem informasi keuangan daerah, penerimaan kas, pengeluaran kas
1. PENDAHULUAN
Pada era globalisasi saat ini komputer merupakan penunjang utama sistem informasi. Komputer sebagai
sarana pengolah data membantu manusia untuk dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan lebih
cepat, tepat dan akurat. Tak heran banyak perusahaan yang mulai untuk menerapkan pemakaian komputer
dalam menunjang pekerjaan. Bagi mereka, komputer bukan hal yang asing lagi. Komputer sangat membantu
mereka dalam usaha mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Komputer juga berguna sebagai alat
elektronik yang dapat menerima input data dan mengolahnya menjadi suatu informasi.
Kecamatan Karangdowo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah. Kecamatan yang memiliki luas wilayah sekitar 29,23 km 2 ini terdiri dari 19 desa dan kelurahan,
yaitu Kelurahan Babadan, Bakungan, Bulusan, Demangan, Karangdowo, Karangjoho, Karangtalun,
Karangwungu, Kupang, Munggung, Ngolodono, Pugeran, Ringinputih, Sentono, Soka, Tambak, Tegalampel,
Tulas dan Tumpukan [1].
Salah satu program pemerintah Indonesia adalah bagaimana memajukan masyarakat pedesaan melalui
dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk setiap desa. Terkait hal tersebut, tentunya dibutuhkan sistem
pengelolaan keuangan yang baik dan terpercaya. Sistem keuangan tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan
pencatatan dan pelaporan kondisi kas desa atau kelurahan secara mudah dan cepat.
Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah Kecamatan Karangdowo akan sebuah
sistem keuangan desa, peneliti menyusun penelitian ini dengan tujuan utama untuk menganalisis, merancang
dan membangun sebuah Sistem Administrasi Keuangan untuk desa dan kelurahan di Kecamatan
Karangdowo. Sistem informasi yang dibangun harus dapat menyajikan data dan laporan yang akurat dan
handal untuk membantu pengelolaan pemasukan dan pengeluaran kas desa. Sistem juga harus dibangun
dengan tampilan yang mudah dipahami dan dipelajari oleh pihak perangkat desa.
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2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Sistem dan Sistem Informasi
Secara umum informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang
lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata
yang digunakan untuk pengambilan keputusan[2], [3].
Sumber dari informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian
dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Di dalam dunia bisnis,
kejadian-kejadian yang sering terjadi adalah transaksi perubahan dari suatu nilai yang disebut transaksi.
Kesatuan nyata adalah berupa suatu obyek nyata seperti tempat, benda dan orang yang betul-betul ada dan
terjadi.
Data merupakan bentuk yang masih mentah, belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih
lanjut. Data diolah melalui suatu metode untuk menghasilkan informasi. Data dapat berbentuk simbol-simbol
semacam huruf, angka, bentuk suara, sinyak, gambar, dan sebagainya.
Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian menerima informasi
tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang
lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditangkap sabagai input, diproses
kembali lewat suatu model dan seterusnya membentuk suatu siklus.
Sementara itu, sistem informasi merupakan suatu kombinasi terartur apapun dari people (orang),
hardware (perangkat keras), software (piranti lunak), computer networks and data communications (jaringan
komputer dan komunikasi data), dan database (basis data) yang mengumpulkan, mengubah dan
menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi[4].
Menurut [5], sistem informasi merupakan sekumpulan atau seperangkat hardware, software, data,
orang dan prosedur yang saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi. Sedangkan menurut
Leitch dan Davis dalam[6] mendefinisikan sistem informasi sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi
yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan
kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang
diperlukan.
2.2 Analisa dan Perancangan Sistem Informasi
Menurut [2], analisa sistem adalah sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam
bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahanpermasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga
dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.
Adapun langkah-langkah dalam analisa sistem (system analysis) adalah sebagai berikut:
a. Analisis Pendahuluan
Dalam analisis pendahuluan ini dilakukan pengumpulan informasi untukmemperoleh gambaran secara
menyeluruh mengenai tampat yang akan kita analisa. Dari studi pendahuluan ini dapat diperoleh hasil
pemahaman sistem secara awal, perkiraan biaya yang dibutuhkan, dan waktu yang dibutuhkan untuk
pengembangan sistem tersebut.
b. Studi Kelayakan
Langkah berikutnya adalah mengadakan studi kelayakan (feasibility study). Manfaat dari studi ini adalah
peningkatan pengambilan keputusan manajemen, manfaat dari segi ekonomis, dan lain sebagainya.
c. Mengidentifikasi Permasalahan dan Kebutuhan Pemakai
Mengidentifikasikan masalah dapat dilakukan dengan Mengidentifikasikan penyebab masalah yang
merupakan sumber dari permasalahan yang harus diperbaiki. Pelaksanaan analisa sistem diancang oleh
analis sistem dalam suatu Dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan sistem. Maksud
dihasilkannya dukumen tertulis tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi
dengan analis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem yang akan dilaksanakan oleh analis
sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi.
d. Memahami Sistem Yang Ada
Setelah diketahui sumber dan tempat permasalahannya, langkah selanjutnya adalah memahami sistem
yang ada untuk mendapatkan data dan menganalisis permasalahannya. Memahami sistem yang ada dapat
dilakukan dengan mengadakan penelitian untuk mendapatkan data tentang sistem yang ada.
e. Menganalisis Hasil Penelitian
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Setelah penelitian dilakukan dan hasil penelitian dikumpulkan langkah selanjutnya adalah menganalisis
hasil penelitian tersebut. Menganalisis penelitian terdiri dari menganalisis kelemahan sistem yang lama
dan menganalisis kebutuhan informasi pemakai. Menganalisis kelemahan sistem yang lama
dimaksudkan untuk menemukan penyebab sistem lama yang tidak berfungsi dengan baik. Menganalis
kebutuhan informasi pemakai perlu dilakukan untuk menghasilkan informasi yang relevan
Setelah tahap analisa sistem adalah tahap perancangan sistem (system design). Tahap perancangan sistem
mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai berikut :
1) Memberikan gambaran secara umum tentang kebutuhan informasi kepada pemakai sistem secara logika.
2) Memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun kepada pemrograman komputer dan ahli teknik
lainnya.
Dalam suatu perancangan sistem informasi terdiri dari rancangan komponen-komponen. Komponenkomponen ini dirancang dengan tujuan untuk dikomunikasikan kepada user atau pemakai.Secara umum
sebagai berikut :
a. Perancangan Model
Rancangan model dari sistem informasi yang diusulkan dalam bentuk fisik dan model logika.Bagan alur
sistem merupakan alat yang tepat untuk menggambarkan sistem fisik. Model logika dari sistem informasi
lebih menjelaskan pada user, bagaimana nantinya fungsi-fungsi dari sistem informasi secara logika akan
bekerja. Model logika akan digambarkan dengan menggunakan sequence diagram.
b. Perancangan Keluaran
Keluaran merupakan produk dari sistem informasi yang dapat dilihat.Istilah keluaran dapat terdiri dari
berbagai jenis.Yang dimaksud keluaran dari rancangan sistem ini adalah keluaran yang berupa tampilan
di media kertas atau layar komputer.
c. Perancangan Masukan
Alat masukan dapat dikategorikan ke dalam 2 golongan yaitu alat input langsung dan alat input tidak
langsung. Alat input langsung berupa alat yang langsung dihubungkan ke CPU (central processing unit)
sedang alat masukan tidak langsung adalah alat yang tidak langsung dihubungkan ke CPU.
d. Perancangan Basis Data
Basis data merupakan kumpulan dari data yang berhubungan satu dengan yang lainnya.Data tersebut
tersimpan di simpanan luar komputer dan dipergunakan perangkat lunak (software) untuk
menampilkannya.
2.3 Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanah Undang-undang.
Penelitian oleh Taufik [7] menyimpulkan bahwa dalam era reformasi terjadi perubahan pola
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dari akuntabilitas vertikal, menjadi akuntabilitas horizontal.
Penganggaran berubah dari sistem tradisional yang menggunakan pendekatan inkremental dan line item ke
sistem anggaran berbasis kinerja. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati
asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan
dan manfaat untuk masyarakat desa.
Sementara itu, Setyoko [8] berpendapat bahwa akuntabilitas administrasi keuangan penggunaan
anggaran publik, termasuk desa, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Melalui laporan administrasi keuangan
ini, publik dapat menilai setiap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
Kegagalanmewujudkan akuntabilitas vertikal dan horizontal administrasi keuangan desa menunjukkan
pengelolaan keuangan negara pada tingkat desa belum berhasil. Sistem dan mekanisme pelaporan keuangan
yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan
dengan baik oleh aparat pemerintah desa.
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3. METODE PENELITIAN
3.1 Tahapan Penelitian
Gambar 1 menunjukkan tahapan-tahapan yang dilakukan mengikuti pada penelitian ini beserta luaran dari
masing-masing tahapan.

Gambar 1. Tahapan Penelitian

3.2 Metode Penelitian
Berikut ini beberapa metode penelitian yang peneliti lakukan untuk menyelesaikan penelitian ini:
a) Studi Lapangan
Penulis mengumpulkan data secara langsung ke lapangan guna meneliti dari dekat hal-hal yang
berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri dari:
• Tinjauan Lapangan. Tinjauan lapangan dilakukan untuk memperoleh data sebagai bahan analisa.
Tinjauan lapangan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:
• Pengamatan (Observasi). Dengan mengadakan pengamatan langsung ke bagian-bagian yang
berhubungan dengan sistem rawat jalan agar mendatakan data yang lebih lengkap.
• Wawancara (interview). Pada kegiatan ini,mengajukan pertanyaan lisan dalam mendapatkan dan
melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara pada bagian-bagian yang terkait dalam sistem rawat
jalan.
b)

Penelitian Kepustakaan
Penulisan dilakukan dengan mempelajari berbagai pustaka yang menyangkut tentang pengelolaan
keuangan desa, khususnya buku-buku dan catatan-catatan yang didapat selama perkuliahan. Serta bahanbahan pustaka lain yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 ActivityDiagram Berjalan

Gambar 2. Activity Diagram Penerimaan Kas

Gambar 3. Activity Diagram Pengeluaran Kas

Gambar 4. Activity Diagram SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
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4.2 Use Case Diagram

Gambar 5. Use Case Master

Gambar 6. Use case Buku Kas Desa

Gambar 7. Use case Laporan

4.3 Spesifikasi Basis Data
Tabel 1 Tabel Admin

NO KOLOM

TIPE DATA

KET

1

Userid

varchar(5)

User ID

2

Username

varchar(20)

User Name

3.

Pass

varchar(20)

Password
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Tabel 2 Tabel BKU

NO

KOLOM

TIPE DATA

KET

1

No_bku

varchar(20)

Nomor Buku Kas Umum

2

Tanggal

Date

Tanggal BKU

3.

Kd_Rek

varchar(20)

Kode Rekening

4.

Uraian

varchar(50)

Uraian

5.

Penerimaan

Int(11)

Penerimaan kas

6.

Pengeluaran

Int(11)

Pengeluaran kas

Tabel 3 Tabel Obyek_Penerimaan

NO

KOLOM

TIPE DATA

KET

1

No_bku

varchar(20)

Nomor Buku Kas Umum

2.

Tanggal_penerimaan

Date

Tanggal Penerimaan

3.

Kd_rek

varchar(20)

Kode Rekening

4.

Ket_rek

varchar(100)

Keterangan Rekening

5.

Uraian

varchar(150)

Uraian

6.

No_sts

varchar(20)

No sts

7.

Jumlah

Int(20)

Jumlah sts

Tabel 4 Tabel Obyek_Pengeluaran

NO

KOLOM

TIPE DATA

KETERANGAN

1

No_bku

varchar(20)

Nomor Buku Kas Umum

2.

Tanggal_pengeluaran

Date

Tanggal Penerimaan

3.

Kd_rek

varchar(20)

Kode Rekening

4.

Ket_rek

varchar(100)

Keterangan Rekening

5.

Uraian

varchar(150)

Uraian

6.

No_spp

varchar(20)

No sts

7.

Jumlah

Int(20)

Jumlah sts

8.

Pembilang

varchar(100)

Pembilang

Tabel Error! No text of specified style in document..5 Tabel Rekening

NO

KOLOM

TIPE DATA

KETERANGAN

1.

Kd_rek

varchar(20)

Kode Rekening

2.

Uraian

varchar(20)

Uraian
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4.4 Tampilan Layar
4.4.1 Tampilan Layar Halaman Utama
Tampilan ini muncul pada saat pengguna membuka aplikasi dan melakukan login menggunakan
username dan password yang telah terdaftar. Menu utama terdiri dari menu Master, Buku Kas, Laporan dan
Bantuan. Menu Master yang terdiri dari master Struktur Desa dan master Rekening. Menu Buku Kas yang
terdiri dari sub menu Obyek Penerimaan dan Obyek PengeluaranMenu Laporan terdiri dari sub menu Cetak
Obyek Penerimaan, Cetak Obyek Pengeluaran, Cetak A2, Cetak SPP, Cetak BKHP dan Cetak BKU.
Sedangkan Menu Bantuan terdiri dari sub menu Tentang yang terdiri dari penjelasan singkat data pembuat
aplikasi dan sub menu Bantuan yang berisi panduan penggunaan aplikasi.

Gambar 8. Tampilan Halaman Utama

4.4.2 Menu Master Struktur Desa
Master Struktur Desa digunakan untuk melakukan beberapa pengaturan terkait dengan nama kelurahan /
desa beserta nama-nama jajaran pemerintahan desa seperti Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa

Gambar 9. Tampilan Master Struktur Desa

4.4.3 Menu Master Rekening Desa
Pada halaman ini terdapat bagian untuk mengisi Kode Rekening dan Uraian atau deskripsi singkatnya,
serta terdapat tombol Simpan untuk menyimpan data rekening baru, tombol Ubah untuk melakukan
perubahan data dan tombol Hapus untuk menghapus data. Selain itu juga disediakan tabel yang berisi data
rekening yang telah tersimpan di dalam sistem.
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Gambar 10. Tampilan Master Rekening Desa

4.4.4 Menu Penerimaan Kas
Menu Penerimaan Kas Desa digunakan untuk menampilkan, menambahkan, mengubah serta menghapus
penerimaan kas desa. Untuk menambahkan penerimaan baru, pertama kali pilih kode rekening yang sesuai
dan selanjutnya isi data secara lengkap dan tekan tombol Simpan

Gambar 11. Tampilan Halaman Penerimaan Kas

4.4.5 Menu Pengeluaran Kas
Menu Pengeluaran Kas Desa digunakan untuk menginput semua bentuk pengeluaran kas desa dan
selanjutnya isi data secara lengkap dan tekan tombol Simpan
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Gambar 12. Tampilan Halaman Pengeluaran Kas

4.5 Evaluasi Aplikasi
Pengujian berdasarkan ISO-9126[9] dilakukan untuk menguji aplikasi dari sisi functionality, reliability,
usability, dan efficiency. Pengujian ini terdiri dua bagian, yaitu: tingkat kualitas masing masing aspek
berdasarkan empat karakteristik ISO-9126, dan tingkat kualitas masing-masing aspek berdasarkan empat
karakteristik ISO-9126.
4.5.1 Aspek Functionality
Penilaian aspek functionality dari Sistem Informasi Administrasi Keuangan Desa yang dibangun dihitung
dengan persamaan di bawah ini.

Mayoritas responden sangat setuju bahwa Sistem Informasi Administrasi Keuangan Desa memiliki
functionality yang baik sesuai fungsi-fungsi yang dimilikinya. Persentase skor tanggapan responden sebesar
87% dan berada dalam kriteria sangat baik.
4.5.2 Aspek Reliability
Penilaian aspek reliability dari Sistem Informasi Administrasi Keuangan Desa yang dibangun dihitung
dengan persamaan di bawah ini.

Mayoritas responden sangat setuju bahwa Sistem Informasi yang dikembangkan memiliki tingkat
reliabilitas yang baik sesuai fungsi-fungsi yang dimilikinya. Persentase skor tanggapan responden sebesar
84% berada dalam kriteria sangat baik.
4.5.3 Aspek Usability
Penilaian aspek usability dari Sistem Informasi Administrasi Keuangan Desa yang dibangun dihitung
dengan persamaan di bawah ini.

Dari aspek usabilitas, aplikasi yang dibangun termasuk sangat baik. Persentase skor tanggapan responden
sebesar 85% dan berada dalam kriteria sangat baik.
4.5.4 Aspek Efficiency
Penilaian aspek efficiency dari Sistem Informasi Administrasi Keuangan Desa yang dibangun dihitung
dengan persamaan di bawah ini.
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Mayoritas responden sangat setuju bahwa aplikasi yang dikembangkan memiliki Efficiency yang baik
sesuai fungsi-fungsi yang dimilikinya. presentasi skor tanggapan responden sebesar 84% dan berada dalam
kriteria sangat baik.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengembangan sistem informasi yang telah dilakukan serta hasil evaluasi sistem oleh
responden, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan.
Rancangan dan Sistem Informasi Administrasi Keuangan berhasil diselesaikan dan diimplementasikan
pada Kecamatan Karangdowo. Rincian hasil rancangan dan pengembangan sistem informasi dapat dilihat
pada bagian sebelumnya.Bentuk laporan keuangan yang diperlukan oleh setiap kelurahan di Kecamatan
Karangdowo pada dasarnya masih sangat sederhana. Kelurahan atau Desa di Kecamatan Karangdowo
menginginkan laporan keuangan sederhana yang menyajikan rekapitulasi pengeluaran dan pemasukan kas
desa.
Berdasarkan hasil analisis menggunakan perangkat ISO terhadap sistem informasi yang telah
dikembangkan untuk melihat aspek functionality, reliability, usability dan efficiency diperoleh kesimpulan
bahwa secara keseluruhan 84% responden berpendapat bahwa sistem informasi sudah sangat baik jika dilihat
dari 4 (empat) aspek tersebut.
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