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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan akan informasi yang sangat cepat, tepat dan akurat sangat 

penting di era teknologi informasi yang semakin maju saat ini, kebutuhan akan 

informasi yang sangat cepat, tepat dan akurat sangat penting. Berbagai macam 

instansi dan organisasi sudah banyak melakukan perubahan seperti komputerisasi 

terhadap semua sistem yang ada dengan tujuan agar dapat bersaing di jaman yang 

maju ini. 

Kementerian Luar Negeri merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang 

politik dan hubungan luar negeri. Seiring dengan perkembangan teknologi yang 

inovatif untuk mempermudah dalam pengolahan data, maka dibutuhkanlah sistem 

yang dapat melakukan pengolahan data secara tepat dan akurat. 

Suatu intansi lembaga kepemerintahan yang baik haruslah memiliki 

setidaknya satu aplikasi sistem yang dapat membantu personalianya mengelola 

informasi-informasi yang ada. Dengan adanya aplikasi sistem tersebut dapat 

membantu meningkatkan kinerja dari para staff atau personalia dari lembaga 

tersebut. 

Program Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) merupakan 

sebuah program yang sedang dikembangkan oleh pihak Kementerian Luar Negeri 

RI yang dapat menyatukan semua informasi dari berbagai macam bagian menjadi 

satu informasi secara logical sehingga bisa mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan dengan mudah. Program ini diharapkan dapat mengelola laporan 

pertanggungjawaban keuangan dari pihak Perwakilan RI secara online.  

Proses kegiatan yang terdapat didalam SIMKEU ialah pembukuan. 

Pembukuan ialah kegiatan mencatat  dan menggolongkan transaksi keuangan 

harian, meringkas dan melaporkan kepada pihak ekstern.  Sedangkan Transaksi 

keuangan adalah penerimaan dan pengeluaran uang. Secara sederhana transaksi 

penerimaan dicatat pada bagian penerimaan dan menambah sejumlah uang 

tertentu. Sebaliknya pengeluaran dicatat pada bagian  pengeluaran dan akan 

mengurangi sejumlah uang yang ada. Pada akhir periode, biasanya akhir bulan, 
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diringkas dan dilaporkan dengan menjumlah seluruh penerimaan dan pengeluaran 

serta sisa/saldo sampai dengan akhir periode tersebut. Sistem pembukuan 

keuangan Perwakilan tidak terlepas dari proses pembukuan sebagaimana 

dijelaskan diatas. 

Pembukuan keuangan Perwakilan adalah unik. Untuk mengatasi keunikan 

ini maka digunakan SIMKEU untuk memudahkan dengan hasil laporan yang 

akurat. Proses pembukuan yang terdiri dari  penggolongan, pengendalian dan 

perhitungan serta ringkasan untuk pembuatan laporan dapat dialihkan dalam 

bentuk komputerisasi. 

Sistem informasi manajemen keuangan (SIMKEU) yang ada pada 

perwakilan RI maupun di biro keuangan memungkinkan staff atau personalia 

untuk melihat dan mengolah data-data keuangan. Data-data tersebut antara lain 

berupa penerimaan, pengeluaran, mutasi uang, penukaran uang, PFK ke DIPA, 

Contra Post, Penyetoran Menkeu ke Pusat, SIAR, transaksi payroll, transaksi 

neraca dan lain-lain. Semua data-data tersebut dapat staff atau personalia lihat dan 

akses melalui aplikasi sistem informasi manajemen keuangan (SIMKEU) dengan 

sangat mudah. Walaupun demikian bukan berarti aplikasi sistem yang menangani 

sistem informasi manajemen keuangan di perwakilan RI atau di biro keuangan 

tidak memiliki kekurangan. Kekurangan-kekurangan seperti penyimpanan data 

hasil aplikasi, akses ke dalam aplikasi ( login akses atau file installer aplikasi 

SIMKEU tersebut ), konfigurasi jaringan yang digunakan untuk aplikasi SIMKEU 

dan lain-lain. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN PADA 

BIRO KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI”. 

 

I.2  Identifikasi masalah 

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan dan 

pemanfaatan sistem informasi manajemen keuangan (SIMKEU) di Biro Keuangan 

Kementerian Luar Negeri RI. 
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I.3  Ruang Lingkup 

Karena luasnya lingkup kerja di Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri 

RI, penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu pada aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) versi IV. 

 

I.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran secara umum 

mengenai penggunaan sistem informasi manajemen keuangan versi IV dan untuk 

mengetahui kendala atau masalah apa saja yang dihadapi dalam penggunaan 

aplikasi sistem informasi manajemen keuangan (SIMKEU) versi IV pada biro 

keuangan kementerian luar negeri RI dan juga bagaimana cara menyelesaikan 

masalah tersebut. 

 

I.5  Luaran yang diharapkan 

Luaran yang diharapkan dalam penelitian ini agar dapat memberikan 

masukan bagi pihak biro keuangan dalam melakukan pengembangan sistem 

informasi manajemen keuangan. 

 

I.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam menyusun skripsi ini di bagi menjadi lima bab, 

yaitu :  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini dijelaskan latar belakang pemilihan topik, ruang lingkup 

pembahasan / penelitian yang akan dilakukan, tujuan penelitian, metodologi 

penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Dalam  bab  ini  akan  diuraikan  tentang  landasan  teori  yang digunakan  

dalam  penyusunan  skripsi  seperti  teori -  teori mengenai sistem informasi, 

basis data, perancangan basis data, dan lain sebagainya yang akan menjadi 

dasar dari penelitian yang dilakukan.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang kerangka pikir serta langkah-langkah penulis dalam 

melakukan penelitian dan penjabaran dari kerangka yang telah disusun. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas sejarah singkat tentang kementerian luar  negeri,  analisis  

sistem  serta  prosedur  yang  berjalan, permasalahan yang berjalan, 

permasalahan yang dihadapi dan alternatif  pemecahan  masalah.  

BAB V PENUTUP  

Bab   ini   merupakan   bagian   akhir   dari   skripsi   sehingga menghasilkan  

sebuah  kesimpulan  yang  diambil  dari  hasil penyusunan skripsi yang di 

sertai dengan saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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