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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dari pengaruh globalisasi sekarang ini begitu 

pesat yang diikuti dengan perkembangan sistem informasi yang berbasis 

teknologi, telah menyebabkan  terjadinya  perubahan-perubahan  yang  begitu 

cepat  di  dalam berbagai  bidang.  Perkembangan teknologi  informasi 

mempunyai  dampak  yang sangat  signifikan  terhadap  sistem  informasi 

akuntansi  dalam  suatu  organisasi bisnis, khususnya dalam pemrosesan data 

yang mengalami perubahan dari sistem manual digantikan dengan sistem 

komputer sebagai alat pemrosesan data. 

Penggunaan  teknologi  informasi di era  sekarang  ini  merupakan 

elemen penting dalam aktivitas perusahaan. Sistem informasi membawa 

pengaruh besar terhadap  hampir  semua  aspek dalam  pengelolaan  bisnis, 

termasuk  dalam pengelolaan  perbankan. Perkembangan sebuah  sistem 

informasi juga  perlu didukung oleh banyak faktor yang diharapkan bisa 

memberikan keberhasilan dari sistem  tersebut. Keberhasilan  aplikasi  sistem 

informasi pada  suatu  perusahaan atau perbankan dipengaruhi  dari cara 

sistem itu  dijalankan, tingkat  kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, 

dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. 

Pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi 

menjadikannya senjata dalam bersaing (competitive weapon) yang wajib 
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dimiliki oleh perusahaan dalam memenangkan persaingan. Penerapan sistem 

informasi dan teknologi informasi dapat dikatakan berhasil jika dapat 

meningkatkan kinerja karyawan, yang pada akhirnya mampu meningkatkan 

kinerja perusahaan. Dengan adanya penerapan sistem informasi dan teknologi 

informasi tersebut perusahaan perlu mempersiapkan sumber daya manusia. 

(Lindawati dan Salamah, 2012). 

William dan Sawyer (2005) dalam Astuti (2014) mendefinisikan 

teknologi sebagai suatu bentuk teknologi yang membantu  dalam  

menyimpan, menghasilkan, memanipulasi, dan  mengkomunikasikan 

informasi kepada pemakai. 

Beberapa literatur sistem akuntansi menyebutkan keunggulan dari 

penggunaan SIA berbasis komputer antara lain dapat memproses sejumlah 

transaksi dengan cepat dan terintegrasi; dapat menyimpan dan mengambil 

data dalam jumlah yang besar, dapat mengurangi kesalahan matematis, 

menghasilkan laporan dengna tepat waktu dalam berbagai bentuk serta dapat 

menjadi alat bantu pengambilan keputusan khususnya untuk jenis masalah 

yang terstruktur (Sunarti, 1998 dalam Pramudita, 2010). 

Dewantara (2014) menjelaskan penerapan sistem informasi dan 

teknologi informasi dapat dikatakan berhasil jika dapat meningkatkan kinerja 

pegawai, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja perusahaan. 

Dengan adanya penerapan sistem info rmasi dan teknologi informasi tersebut 

perusahaan perlu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) agar mampu 

menjalankan teknologi sistem informasi yang diberlakukan oleh perusahaan. 
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Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Dewantara 

(2014), perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah terletak pada populasi 

penelitiannya. Populasi penelitian yang dilakukan oleh Dewantara (2014) 

adalah pegawai PDAM Kota Surakarta, sedangkan populasi penelitian ini 

adalah pegawai PLN (Persero) di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan uraian 

diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“PENGARUH EFEKTIVITAS PENGGUNAAN, SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN DAN KEPERCAYAAN SISTEM 

TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL 

PEGAWAI PADA PLN (PERSERO) DI KABUPATEN BOYOLALI” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah efektivitas penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai kantor PLN (Persero) di Kabupaten Boyolali ? 

2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

kantor PLN (Persero) di Kabupaten Boyolali ? 

3. Apakah kepercayaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai kantor PLN (Persero) di Kabupaten Boyolali ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji  pengaruh efektivitas penggunaan teknologi informasi 

terhadap kinerja pegawai di kantor PLN (Persero) di Kabupaten Boyolali. 
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2. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja 

pegawai kantor PLN (Persero) di Kabupaten Boyolali. 

3. Untuk menguji pengaruh kepercayaan teknologi informasi terhadap kinerja 

pegawai di kantor PLN (Persero) di Kabupaten Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada  

pemerintahan Kabupaten Boyolali dalam upaya mengetahui kemampuan 

kinerja pegawai. 

1. Manfaat Teoritis. 

Mengetahui pengaruh efektifitas penggunaan dan kepercayaan 

terhadap kinerja individual 

2. Manfaat Praktis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca 

untuk menyadari pentingnya kinerja individual menekankan pentingnya 

penggunaan teknologi informasi akuntansi. 

3. Bagi Pemerintah  

Dapat memberikan gambaran peran masyarakat untuk 

memanfaatkan teknologi yang disediakan oleh dinas kesehatan dalam 

menggunakan teknologi sangat diperlukan untuk perkembangan kualitas 

pemerintahan. 

4. Bagi peneliti lain 

Penelitian juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

atau pembanding bagi peneliti lain yang penelitiannya sejenis. 


