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ABSTRAK 

Laporan magang ini berjudul’’ Implementasi Pencatatan Ganti Uang (GU) dalam 

BKU melalui Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi 

(BPKAD)’’bertujuan untuk mengetahui bagaimana alur proses pencatatan 

transaksi Ganti Uang (GU) dalam BKU melalui Aplikasi SIPKD (Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Sistem informasi pengelola keuangan 

daerah SIPKD adalah Aplikasi terpadu yang diefektifitas Implementasi dari 

berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan Daerah yang berdasarkan pada 

asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Dengan 

menggunakan Aplikasi SIPKD (Siatem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) 

maka diperoleh kesimpulan bahwa pencatatan Ganti Uang (GU) yang dikelola 

oleh Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Jambi sesuai dengan RKA SKPD. 

 

 

Kata Kunci : Ganti Uang (GU)Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah) BKU (Buku Kas Umum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak dan 

kewajiban,dan merupakan negara berazas ekonomi yang berdasarkan UUD 

1945.Beberapa tahun belakang beberapa pemerintah daerah, baik melalui APBD 

maupun Pemerintah Pusat dengan APBN, melakukan pengembangan sistem 

informasi dengan pengadaan, baik berupa perangkat lunak, maupun perangkat 

keras. Disadari atau tidak, Sistem Informasi berkembang demikian pesat disegala 

aspek kehidupan,termasuk dalam mendukung proses penentuan program/kegiatan 

dalam pemerintahan.(Jogianto,2005 ; 15 ) 

Program ini banyak menemui kendala dalam pelaksanaan di daerah, mulai 

dari persoalan sumber daya manusia, infrastruktur, maupun ketersediaan data 

yang dibutuhkan.Persoalan ini ternyata masih menjadi masalah utama dalam 

penerapan berbagai model sistem informasi, dalam mendukung kinerja 

pemerintah. Apabila program ini berjalan dengan baik,tentunya akan sangat 

bermanfaat, terhadap penyediaan data yang akurat, uptodate, dan sangat 

informatif. Karena itu, perlu usaha keras perubahan cara berpikir (mindset) 

terhadap sistem informasi, dan dukungan anggaran yang memadai,demi 

penerapan sistem informasi yang lebih baik. (Haruman,Tendi,Sri rahayu 2007; 03) 

Teknologi Informasi, adalah suatu teknologi yang digunakan untuk 

mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang 



 

 

berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan 

untuk keperluan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk 

pengambilan keputusan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 

2005 sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pasal 1 angka 

15 menyatakan Sistem Informasi  Keuangan  Daerah selanjutnya  disingkat  SIKD  

adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta 

mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi 

informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan 

keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporanpertanggungjawaban pemerintah daerah. (Halim, 2007: 330) 

Pengelola keuangan pemerintah pada setiap SKPD (Satuan Kerja 

Perangkat Daerah),dalam pelaksanaan proses penyusunan anggarannya, 

penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaporan, dibantu dengan sebuah 

aplikasi, yaitu SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Setiap 

tahun, bagian perencanaan pada masing-masing SKPD menyusun setiap anggaran 

pendapatan, dan pengeluaran SKPD. Selanjutnya, melalui SIPKD (Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) pula, melaksanakan anggaran yang 

telah dibuat, dalam proses penatausahaan keuangan SKPD, termasuk dalamnya, 

adalah proses penatausahaan belanja, melalui proses Ganti Uang (GU) 

Selanjutnya seluruh transaksi yang terjadi pada saat penatausahaan, dijurnal, dan 

tercatat dalam buku besar, yang selanjutnya menjadi komponen utama dalam 



 

 

menyusun Laporan keuangan dan pertanggungjawaban SKPD,melalui proses 

aplikasi SIPKD ( Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). 

Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar, dan mengungkapkan 

secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah, dan sumber daya ekonomis yang 

dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.Laporan keuangan disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku 

Umum(Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan deaerah serta tata cara 

penyusunan anggaran pendapatan, dan belanja daerah, Pelaksanaan dan tata cara 

penyusunan keuangan melalui SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah). 

Teknologi informasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, 

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Pedoman Pengelolaan 

Keuangan diantaranya sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 169, tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890). 

2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1355). 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140). 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan 



 

 

diterbitkannya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua 

atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan 

Daerah. 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Dasar hukum diatas, diharapkan terlaksananya pencatatan administrasi 

yang tertib, sesuai dengan dasar hukum yang ada.Sehingga dalam pencatatan 

transaksi keuangan melalui aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah), dapat lebih efisien dan efektif, sehingga mempermudahkan 

bendahara pengeluaran dalam menjalankan tugasnya. 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebelum dilaksanakan, model 

pengeluaran yang dijalankan oleh bendahara pengeluaran menggunakan model 

UUDP, atau uang untuk dipertanggungjawabkan. Namun dengan diberlakukannya 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, model pengeluaran yang dijalankan adalah 

model UYHD atau uang yang harus dipertanggungjawabkan.Salah satu bentuk riil 

dari UYHD adalah penatausahaan Ganti Uang di setiap SKPD. 

 Belanja Ganti Uang (GU) pelaksanaannya merupakan tahap khusus. Tahap 

khusus maksud, dimulai dari pengisian danaGanti Uang (GU) pada Kas di 

bendaharan pengeluaran, sebagai permintaan pengganti uang persediaan yang 

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. uang persediaan inilah, 

menyebabkan peran bendaharawan, sebagai manajemen kontrol dari seluruh 

proses pengeluaran dalam SKPD menjadi sangat nyata. Namun, bagaimana tata 

cara pelaksanaan ganti uang  tersebut, apabila melalui suatu aplikasi, tentu yang 

menjadi tanda tanya besar, adalah apakah pencatatan Ganti Uang (GU)  tersebut 



 

 

telah sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat, dan bisakah hasilnya 

dipertanggungjawabkan dihadapan pemeriksa (BPK). Pertanyaan tersebut 

merupakan alasan utama bagi penulis untuk mengambil laporan  

denganjudul“Implementasi Pencatatan Ganti Uang (GU) DalamBuku Kas 

Umum MelaluiAplikasi  SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Derah Kota Jambi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2 Masalah pokok laporan  

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis dapat merumuskan 

masalah pokok laporan yaitu : 

1. Bagaimana alur proses dan pencatatan transaksi Ganti Uang (GU) dalam 

Buku Kas Umum (BKU) berdasarkan aturan yang berlaku ? 

2. Bagaimana alur proses dan pencatatan transaksi Ganti Uang (GU) dalam 

Buku Kas Umum (BKU) melalui aplikasi SIPKD (Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah) ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan  

1.3.1 Tujuan penulisan 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses dan pencatatan transaksi Ganti 

Uang (GU) dalam Buku Kas Umum (BKU)  berdasarkan aturan yang 

berlaku. 

2. Untuk mengetahui bagaimana alur proses dan pencatatan transaksi 

Ganti Uang (GU) dalam Buku Kas Umum (BKU)  melalui aplikasi 

SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). 

1.3.2 Manfaat Penulisan  

1. Bagi Mahasiswa 

a. Menambah wawasan, dan untuk memperluas pengetahuan, mengasah 

keterampilan dan bakat serta melatih untuk menjadi tenaga kerja yang 

profesional.  



 

 

b. Melatih untuk berfikir secara optimal dan dapat membandingkan 

antara teori yang didapat diperkuliahan dengan realita dunia kerja 

sesungguhnya. 

c. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya serta 

membangun jiwa profesional mahasiswa dalam dunia kerja. 

2. Bagi Akademis 

a. Sebagai publikasi tentang adanya Lembaga pendidikan penulis yaitu 

Program Diploma III yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi 

Akuntansi Jambi. 

b. Sebagai acuan bagi mahasiswa Program Diploma III yaitu Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Jambi untuk mendalami teori 

yang didapat selama perliahan di realita dunia kerja. 

c. Hasil kerja praktek ini diharapkan dapat menjadikan dasar atau 

referensi bagai penulisan lain yang tertarik untuk memperdalam 

pembahasan mengenai masalah yang dianalisi oleh penulis. 

3. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi 

a. Sebagai bahan acuan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Jambi 

b. Untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik antara pihak fakultas 

dengan instansi yang terkait. 

 

1.4 Metode Penulisan 

1.4.1. Jenis Data 

a. Data Primer 



 

 

Data ini diperoleh dengan cara melakukan observasi dan interview di 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

b. Data Sekunder 

Data ini diperoleh dari beberapa sumber yang relevan seperti, 

perpustakaan dan internet. 

1.4.2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data menggunakan tiga metode yang 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

a. Metode Kepustakaan 

Pengumpulan data yang dipelajari dengan cara mempelajari teori-teori 

yang berhubungan dengan masalah yang akan ditulis dengan berbagai 

literatur yang ada. 

b. Metode Observasi 

Pengamatan yang dilakukan dengan melihat secara langsung aktivitas 

kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Jambi. 

c. Metode Wawancara 

Pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi atau wawancara 

langsung dengan pihak yang terlibat dalam pengamatan untuk laporan. 

1.4.3  Metode Analisis 

Untuk melakukan penulisan laporan yang baik dan benar, maka dilakukan 

dengan menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang membandingkan 

antara teori-teori dengan kenyataan dilapangan atau tempat magang 

 



 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Magang 

Adapun kegiatan magang dilakukan kurang lebih 2 (dua bulan) yaitu dimulai 

dari tanggal 05 februari sampai dengan05 april bertempat di Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi.Selama kegiatan magang penulis 

ditempatkan pada bidang yang berbeda-beda. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran untuk laporan ini secara garis besar 

pembahasan dalam laporan ini dibagi menjadi empat bab yaitu: 

BAB I:   PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, masalah pokok laporan, tujuan dan 

manfaat,metodepenulisan, waktu dan lokasi serta sistematika penulisan. 

BAB II  :LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori yang digunakan sebagai pendukung 

penulisan, yaitu meliputi Pengertian sistem dan sistem 

informasi,Komponen atau Karakter sistem,Pengertian SIPKD (Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah),Dasar Hukum,pengertian 

pencatatan,Pengertian Ganti Uang (GU) dalam Permendagri Nomor 13 

tahun 2006. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset DaerahKota Jambi , struktur organisasi, serta tugas 

dan wewenang serta deskripsi kegiatan dari hasil magang dengan 

peraturan Perundang-Undangan, alur pencatatan Ganti Uang (GU) 



 

 

dalam BKU, Implementasi Pencatatan dalam BKU melalui aplikasi 

SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). 

BAB IV  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup, berisikan kesimpulan dari hasil  

pembahasan dan saran yang sifatnya membangun dan dapat di jadikan 

bahan tambahan pemikiran dan masukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


