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Saat ini teknologi sudah menjadi kebutuhan yang dianggap penting bagi 

masyarakat di seluruh dunia. Hampir semua aspek didukung oleh teknologi yang 

berkembang semakin pesat, teknologi ini juga berkembang pada sistem 

pembayaran dari tunai menjadi non tunai selain itu juga pada transaksi pemerintah 

daerah dari manual menjadi online. Perkembangan sistem teknologi ini sangat 

menarik untuk diteliti. Penelitian dengan judul “Analisis Efektifitas 

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi 

Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu)”, memiliki rumusan masalah 

bagaimana cara kerja sistem elektronifikasi pada transaksi PEMDA, seberapa 

besar efektifitas transaksi elektronifikasi PEMDA dalam pelaksanaannya, apakah 

transaksi elektronifikasi di PEMDA meningkatkan transparansi dalam 

pengelolaan sistem keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui cara kerja sistem elektronifikasi, seberapa besar efektifitas sistem 

elektronifikasi dan apakah sistem elektronifikasi meningkatkan transparansi 

dalam pengelolaan keuangan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, adapun sumber 

data yang digunakan adalah data dari hasil wawancara dan data sekunder. Data 

diolah dengan metode editing, klasifikasi dan deskripsi. Adapun teknik analisis 

data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Landasan teori yang digunakan 

adalah teori dari Chester   I  Barner dan Sondang   P.   Siagian. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ini bekerja menggunakan teknologi 

dalam bentuk aplikasi sehingga mempermudah jalannya transaksi pada 

pemerintah daerah, pihak SKPD dapat mengontrol proses verifikasi SP2D melalui 

monitor online di website BPKAD. Sistem elektronifikasi ini juga memenuhi lima 

indikator efektifitas sehingga dalam hal ini, sistem elektronifikasi tersebut dapat 

dinyatakan efektif dan efesien. Selain dari pada itu, sistem ini juga meningkatkan 

transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. 


