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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Informasi akuntansi merupakan bagian yang penting dari seluruh 

informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang efektif dan 

berkualitas akan mendorong manajemen untuk bertindak profesional akan 

mempengaruhi usahanya. Informasi akuntansi yang dihasilkan dari suatu 

sistem dapat dibedakan menjadi dua: (1) informasi keuangan dan (2) informasi 

akuntansi manajemen. 

Akuntansi keuangan disusun terutama untuk menghasilkan informasi 

yang umumnya dalam bentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-

pihak luar perusahaan. Umumnya laporan keuangan yang dihasilkan terdiri 

dari : 

1) Neraca, tujuan spesifiknya adalah untuk memberikan informasi mengenai 

sumber daya ekonomi, kewajiban, dan modal sendiri suatu entitas atau 

perusahaan. 

2)  Laporan Laba Rugi merupakan hasil dari kegiatan suatu perusahaan 

selama periode akuntansi tertentu. Laporan ini sering dipandang sebagai 

laporan akuntasi yang paling penting dalam laporan tahunan. 

3) Laporan aliran kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 

penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu. 

Tujuan kedua laporan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai 



efek kas dari kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan 

selama periode tertentu. 

Laporan-laporan ini merupakan ringkasan  dari keadaan dan hasil 

kegiatannya yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan yang 

mempunyai kepentingan terhadap perusahaan seperti langganan, 

pemegang saham, kreditur, bank, kantor pajak dan lain-lain. Oleh karena 

itu laporan ini ditujukan kepada pihak luar perusahaan cara penyajian dan 

isinya diatur oleh prinsip akuntansi yang lazim. 

 Akuntansi manajemen disusun terutama untuk menghasilkan 

informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh manajemen. 

Biasanya informasi yang digunakan oleh manajemen berkisar pada biaya, 

sehingga disebut juga sebagai akuntansi biaya. Selain data biaya untuk 

harga pokok akuntansi manajemen juga membutuhkan data untuk 

pengawasan dan analisa biaya yang dibuat dalam bentuk standard. 

 Informasi suatu perusahaan dalam dunia bisnis mempunyai sasaran 

utama. Sasaran utama informasi tersebut dijelaskan  oleh Willkinson (1993 

: 8) yaitu : 

1) Menyediakan informasi yang menunjang pengambilan keputusan. 

2) Menyediakan proses akuntansi yang mendukung proses harian. 

3) Menyediakan informasi akuntansi yang menyangkut pengeloalan 

kekayaan 

 



Seperti yang diungkapkan oleh mulyadi (1997 : 174) tentang 

sasaran yang harus dicapai oleh informasi akuntansi yang disusun yaitu 

sebagai berikut : 

1) Informasi yang dihasilkan harus tepat waktunya dalam bentuk yang 

mudah dipahami, relevan, dengan keputusan yang akan diambil 

dan dapat dipercaya. 

2) Biaya untuk melaksanakan harus dibuat seminimal mungkin tanpa 

mengorbankan manfaat dalam menghasilkan informasi dan dalam 

mengawasi harta milik perusahaan. 

3) Informasi yang direncanakan harus fleksibel. 

4) Informasi harus sederhana, dalam arti  mudah dipahami oleh 

pelaksanaan dan mudah untuk dilaksanakan.  

5) Dapat melayani kebutuhan langganan perusahaan. 

Menyadari betapa besarnya manfaat informasi akuntansi dalam 

suatu perusahaan khususnya bagi manajemen untuk melakukan suatu 

perencanaan dan pengambilan keputusan maka penulis mengambil judul 

”ANALISA HUBUNGAN ANTARA EFEKTIVITAS SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI DENGAN KINERJA MANAJER” 

(Survey Perusahaaan Textile di Sukoharjo)   

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Informasi akuntansi yang efektif dan berkualitas dapat mendorong 

manajemen untuk bertindak profesional yang akan mempengaruhi 



keberhasilan usahanya. Berdasarkan uraian diatas maka perumusan 

masalah dari penelitian ini adalah “Apakah Efektifitas Sistem Informasi 

Akuntansi Mempunyai Hubungan Dengan Kinerja Manajer Perusahaan 

Textile Di Sukoharjo”  

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Mengingat luasnya ruang lingkup objek penelitian, maka penelitian 

ini membatasi hanya dilakukan pada seluruh manajer pada perusahaan 

textile di Sukoharjo. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

“untuk mengetahui hubungan antara efektifitas SIA dengan kinerja 

manajer perusahaan textile di Sukoharjo” 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1) Dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan khususnya 

manajer tentang pentingnya  sistem informasi akuntansi. 

2) Menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam 

penelitian akuntansi. 

3) Sebagai pengetahuan dan salah satu sumber acuan bagi kegiatan 

keilmuan dan masalah yang sama dimasa akan datang 



F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini pembahasan 

dikelompokkan dalam beberapa bab, secara garis besar adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini masalah yang dibahas adalah tentang definisi SIA, 

unsur- unsur SIA, konsep SIA, komponen SIA, manfaat dan tujuan serta 

fungsi SIA, sifat- sifat efektifitas SIA, hubungan SIA dan SIM, peranan 

SIA bagi manajer dan kinerja manajer. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, metode penelitian, metode pengumpulan 

data, definisi operasional dan metode analisis data. 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan penelitian, statistik, 

deskriptik, pengujian kualitas dan serta pengujian hipotesis. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini berisi simpulan dari serangkaian pembahasan skripsi, 

keterbatasan pembuatan skripsi serta saran-saran yang perlu untuk 

disampaikan baik untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian 

selanjutnya. 


