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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam proses perkembangan teknologi sistem informasi akuntansi 

sering kali mengalami hambatan yang menjadi permasalahan serius bagi 

manajer. Namun, pada era saat ini perkembangan teknologi sudah sangat 

pesat dibandingkan tahun sebelumnya . Perkembangan suatu sistem informasi 

akuntansi bukanlah proses yang mudah dan cepat. Sebab, dalam sistem 

informasi akuntansi harus direncanakan, diimplementasikan dan digunakan 

dengan tepat.  

Perkembangan teknologi sistem informasi akan sangat berpengaruh 

terhadap perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas 

nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Yusup (1995:2) dalam Benny (2011) 

mengemukakan sistem informasi memberikan informasi yang sangat berguna 

bagi para pengguna informasi. Dimana tanpa informasi, manusia tidak bisa 

berperan banyak dalam lingkungan. 

Kinerja sistem informasi akuntansi yang baik merupakan tingkatan 

dimana pengguna percaya bahwa sistem informasi mudah untuk digunakan. 

Intensitas penggunaan dan interaksi antara pengguna dengan sistem juga 

dapat menujukkan kinerja yang baik. Sistem yang sering digunakan 

menunjukkan sistem tersebut lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah 

digunakan oleh penggunanya.  
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Kemajuan sistem informasi itu sendiri perlu didukung dengan 

beberapa faktor yang diharapkan dapat membantu keberhasilan dari sistem 

informasi akuntansi itu sendiri yang dapat dilihat melalui kepuasan dari 

pemakaian sistem informasi. Penggunaan sistem informasi diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang sangat kompetitif 

tersebut. 

Perkembangan teknologi sangat diperlukan bagi kehidupan manusia, 

karena dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan peradaban 

manusia mulai berkembang dan juga perubahan sosial manusia diberbagai 

bidang. Apalagi perkembangan teknologi yang diiringi oleh pengaruh 

globalisasi sekarang ini yang sangat cepat, teknologi dapat menjadi sumber 

informasi. Teknologi dalam hal ini merupakan salah satu penompang 

keberhasilan dalam era globalisasi. Sistem informasi akuntansi merupakan 

jantung bagi sebuah perusahaan. Perusahaan mampu melakukan pengendalian 

dan memudahkan perusahaan meningkatkan kinerjanya. Sistem informasi 

akuntansi dapat dinilai dari kinerjanya, agar tidak membawa kegagalan dalam 

perusahaan. 

Menurut Moscove dalam prabowo (2013), sistem informasi akuntansi 

merupakan suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, 

menggolongkan, mengolah, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi 

keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak 

luar. Hasil dari sistem informasi akuntansi yang diterima oleh pemakai 

informasi harus mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh, agar 
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informasi yang dihasilkan tidak menyesatkan. Suatu sistem informasi 

akuntansi dapat dilakukan secara manual maupun secara komputerisasi 

tergantung dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing suatu perusahaan, 

tetapi tetap berpedoman pada sebuah konsep akuntansi. 

Menurut Goodhue dan Thompson, 1995. Keberhasilan sistem informasi 

suatu perusahaan tergantung bagaimana sistem tersebut dijalankan, 

kemudahan sistem bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang 

digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing faktor keterlibatan pemakai dalam pengembangan SIA, kemampuan 

teknik personal SIA, ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, 

formalisasi pengembangan sistem informasi, keberadaan dewan pengarah 

sistem informasi, serta program pendidikan dan pelatihan pemakai terhadap 

kinerja SIA pada Bank. 

Di dalam dunia perbankan, pelayanan merupakan hal yang sangat 

penting karena langsung berhadapan dengan nasabah. Selain memerlukan 

informasi yang akurat dalam pengolahan datanya, sistem informasi yang ada 

pada bank juga digunakan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan 

transaksi, pengambilan uang, pengecekan saldo dan lain-lain.  

Penelitian Soegiharto (2001) dan Tjhai Fung Jen dalam Amalia dan 

Briliantien (2007) mengemukakan adanya faktor yang mempengaruhi kinerja 

sistem informasi akuntansi diukur dari dua persepsi yaitu kepuasan pemakai 

dan pemakaian sistem itu sendiri yaitu dari mengemukakan bahwa ada 

beberapa faktor yang berpengaruh pada kinerja Sistem Informasi Akuntansi, 
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antara lain: Keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem, Kemampuan 

teknik personal SI, Ukuran organisasi, Dukungan manajemen puncak, 

formalisasi pengembangan SI, Program pelatihan dan pendidikan pemakai, 

Keberadaan dewan pengarah SI dan Lokasi departemen SI. 

Keterlibatan Pemakai dalam Proses Pengembangan Sistem. keterlibatan 

pemakai yang semakin sering akan meningkatkan kinerja SIA dikarenakan 

adanya hubungan yang positif antara keterlibatan pemakai dalam proses 

pengembangan sistem informasi dalam kinerja SIA.  Faktor selanjutnya, 

kemampuan teknik personal sistem informasi, meningkatkan kinerja SIA 

dikarenakan adanya hubungan yang positif antara kemampuan teknik personal 

SIA dengan kinerja SIA. 

Dukungan manajemen puncak, semakin besar dukungan yang diberikan 

manajemen puncak akan meningkatkan kinerja SIA dikarenakan adanya 

hubungan yang positif antara dukungan manajemen puncak dalam proses 

pengembangan. Faktor lain yaitu, Formalisasi pengembangan sistem informasi, 

semakin tinggi tingkat formalisasi pengembangan sistem informasi di perusahaan 

akan meningkatkan kinerja SIA dikarenakan adanya hubungan yang positif 

antara formalisasi pengembangan sistem dengan kinerja SIA. 

Sistem informasi dalam Bank sangat penting. Karena Bank bertujuan 

untuk melayani masyarakat. Untuk itu, diperlukan informasi yang akurat 

dalam pengolahan data dan sistem yang ada pada Bank digunakan untuk 

mempermudah pelayanan terhadap nasabah. Dari hal tersebut, maka akan 

dapat diketahui manajemen dari organisasi sudah dilaksanakan dengan baik.  
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Banyaknya penelitian mengenai kinerja sistem informasi maka dapat 

diambil kesimpulan pentingnya kinerja sistem informasi akuntansi bagi suatu 

perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai tujuan. Salah satu upaya yaitu 

meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengguna sistem 

informasi akuntansi.  

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menentukan judul: 

“ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEPENGARUHI KINERJA 

PENGGUNA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA BANK 

UMUM (Studi Empiris di Kabupaten Wonogiri)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja 

pengguna sistem informasi akuntansi? 

2. Apakah keterlibatan pengguna sistem informasi akuntansi berpengaruh 

terhadap kinerja pengguna sistem informasi akuntansi? 

3. Apakah formalisasi pengembangan sistem berpengaruh terhadap kinerja 

pengguna sistem informasi akuntansi? 

4. Apakah kemampuan teknik personal berpengaruh terhadap kinerja 

pengguna sistem akuntansi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kinerja 

pengguna sistem informasi akuntansi. 

2. Untuk menguji pengaruh keterlibatan pengguna sistem informasi 

akuntansi terhadap kinerja pengguna sistem informasi akuntansi. 

3. Untuk menguji pengaruh formalisasi pengembangan sistem berpengaruh 

terhadap kinerja pengguna sistem informasi akuntansi. 

4. Untuk menguji pengaruh kemampuan teknik personal terhadap kinerja 

pengguna sistem informasi akuntansi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Bank, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 

pengambilan kebijakan yang dapat digunakan dalam kinerja sistem 

informasi akuntansi. 

2. Bagi pegawai bank, meningkatkan kinerja sistem akunmtansi saat 

melakukan transaksi dengan menggunakan sistem informasi akuntansi. 

3. Bagi penelitian selanjutnya,  dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan sekaligus dapat digunakan sebagai refrensi bagi para 

peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan 

masalah ini. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi 

mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab. 

1. Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

2. Bab II Telaah Pustaka  

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dan 

penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan 

analisis bagi penelitian ini. Bab ini juga menggambarkaan kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

3.  Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data serta metode analisis. 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Merupakan bagian pembahasan, yang berisi tentang pengujian atas 

hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta 

pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang 

berlaku. 
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5. Bab V Penutup 

Merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil analisis pada bab sebelumya, keterbatasan penelitian serta saran 

bagi penelitian berikutnya. 

 

 


