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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi didunia semakin maju yang dibuktikan 

dengan banyaknya kemunculan perangkat teknologi sebagai sarana 

penunjang hidup masyarakat. Perkembangan tersebut juga merambah pada 

ranah bidang informasi khususnya bidang informasi dan berbagai aspek 

kegiatan organisasi tanpa terkecuali perusahaan. Perkembangan yang 

terjadi pada bidang informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan 

dibutuhkannya proses serta kinerja yang berkualitas dalam menghasilkan 

informasi bagi perusahaan. 

Menurut Mahsun (2006), kinerja sistem informasi adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang 

dalam strategi planning (merupakan kegiatan menentukan tujuan 

organisasi dan menentukan kebijakan yang mengatur tentang kegiatan 

pembelian, penggunaan dan disposisi sumber daya organisasi) dalam 

sistem informasi suatu organisasi.  

Mardiana, dkk., (2014) menjelaskan bahwa penggunaan informasi 

akuntansi sebagai salah satu sistem yang paling penting yang dimiliki 

perusahaan telah mengubah cara menangkap, memproses, menyimpan, dan 

mendistribusikan informasi. Keberhasilan sistem informasi suatu 

perusahaan tergantung bagaimana sistem tersebut dijalankan, kemudahan 
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sistem bagi para pemakainya dan pemanfaatan teknologi yang digunakan, 

sehingga sistem informasi sebagai sumber utama untuk melakukan segala 

aktivitas bisnis. 

Tujuan dalam penyusunan suatu sistem informasi akuntansi antara 

lain untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan keuangan, 

memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik 

mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya Sistem 

informasi membantu dalam hal membuat laporan eksternal, mendukung 

aktivitas rutin, mendukung pengambilan keputusan, perencanaan dan 

pengendalian serta menerapkan pengendalian internal (Jones dan 

Dasaratha, 2008). 

Keberhasilan sistem informasi perlu didukung dari beberapa faktor 

yang dapat membentuk keberhasilan dari sistem informasi itu sendiri yang 

dapat dilihat dari kepuasan dan pemakai sistem informasi tersebut. Suatu 

perusahaan penting menilai kinerja Sistem Informasi Akuntansi untuk 

membentuk keberhasian pengembangan sistem itu sendiri, sehingga dapat 

memberikan nilai tambah. Pengukuran kinerja dapat diukur melalui sisi 

pemakai (user) menggunakan dua bagian yaitu bagian kepuasaan dari 

pemakai sistem informasi akuntansi menunjukkan seberapa jauh pemakai 

merasa senang dan terpercaya terhadap sistem informasi yang digunakan 

untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu sedangkan pemakai 

sebuah sistem informasi apabila frekuensi penggunanya sering maka 

sistem itu dikatakan baik (Arini, dkk., 2017). 
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Sistem informasi akuntansi pada suatu badan organisasi berperan 

penting dari semua transaksi yang sudah berjalan pada  proses bisnisnya. 

Transaksi yang sudah dilakukan secara umum dibuat secara terpisah dari 

sistem aplikasi pendukung lainnya. Dalam hal ini sebuah rumah sakit yang 

terjadi telah mengimplementasikan pada proses sistem informasi yang 

dibangun dengan cara bertahap dalam bisnis lainnya supaya tidak terjadi 

sebuah integrasi dalam perusahaan, termasuk rumah sakit. 

Rumah sakit mempunyai tujuan sebagai pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat. Untuk itu, sistem informasi sangat diperlukan secara efektif 

dalam pengolahan data informasi dan sistem rumah sakit yang digunakan 

untuk mempermudah kualitas pelayanan pada masyarakat. Dalam hal 

tersebut, maka akan diketahui manajemen organisasi telah berjalan secara 

baik dan efektif. 

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. Penggunan sistem informasi diharapkan 

dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang sangat 

kompetitif tersebut.  

Keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem informasi 

akuntansi dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan mental dan emosi 

pegawai dalam situasi kelompok yang menggiatkan mereka untuk 

menyumbang pada tujuan kelompok serta bertanggung jawab di dalam 
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pengembangan sistem informasi akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh 

komara (2005), membuktikan bahwa keterlibatan pengguna sistem 

informasi berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abhimantra dan Suryanawa juga 

menemukan bahwa keterlibatan pengguna berpengaruh positif terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi. 

Pelatihan dan pendidikan yang memadai dapat meningkatkan 

kemampuan dan pengetahuan pemakai dalam mengoperasikan sistem. 

Dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengopersikan sistem, 

pemakai sistem dapat memanfaatkan sistem informasi akutansi secara 

maksimal. Adanya pelatihan dan pendidikan mengakibatkan pengguna 

dapat memperoleh kemampuan untuk mengidentifikasi persyaratan 

informasi mereka dan kesungguhan serta keterbatasan sistem informasi 

dan kemampan ini dapat mengarah pada peningkatkan kinerja sistem 

informasi akutansi. Penelitian yang dilakukan oleh Dalimunthe (2014) 

membuktikan bahwa pelatihan dan pendidikan pengguna sistem informasi 

terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem informasi akutansi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo, Sukirman, dan Nurhasan (2013)  

juga menemukan bahwa pelatihan dan pendidikan berpengaruh terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi. 

Manajemen puncak memiliki kekuasaan-kekuatan untuk menerima 

dan menolak setiap gagasan dan akhirnya dialah yang memutuskannya. 

Manajemen puncak juga bertanggung jawab atas penyediaan pedoman 
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umum bagi kegiatan sistem informasi. Semakin besar dukungan yang 

diberikan manajemen puncak akan meningkatkan kinerja sistem informasi 

akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda dan Kamilah (2014) 

membuktikan bahwa dukungan manajemn puncak berpengaruh terhadap 

kinerja sistem informasi akutansi. Penelitian yang dilakukan oleh Komara 

(2005) juga mengatakan dukungan manajemen puncak berpengaruh 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Penelitian yang dilakukan 

oleh Sudibyo dan Kuswanto juga menemukan bahwa dukungan 

menejemen puncak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi. 

Kemampuan teknik personal sistem informasi yang baik akan 

memacu pengguna untuk memakai sistem informasi akutansi sehingga 

kinerja sistem informasi akutansi menjadi lebih tinggi. Pemakai sistem 

informasi yang memiliki teknik baik yang berasal dari pendidikan yang 

pernah ditempuh atau dari pengalaman menggunakan sistem akan 

meningkatkan kepuasan dalam menggunakan sistem informasi akutansi. 

Hal ini menyebabkan pemakai tersebut akan terus menggunakan sistem 

informasi akutansi untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya karena 

pemakai memiliki pengetahuan dan kemampuan memadai Prabowo, 

Mahmud & Murtini (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Susetyo dan 

Suherman (2016) membuktikan bahwa kemampuan teknik personal 

berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Penelitian yang 

dilakukan oleh Abhimantra dan Suryanawa (2016) juga mengatakan 
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kemampuan teknik personal berpengaruh terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi. 

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan 

oleh Dwinanto Priyo Susetyo,dan Acep Suherman dengan judul Dukungan 

Menejemen, Kemampuan Teknik dan Pelatihan Terhadap Kinerja Sistem 

Informasi Akuntansi pada Perbankan di Kota Sukabumi. Adapun 

perbedaan atas penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu: Dukungan 

menejemen, kemampuan teknik personal dan pelatihan, Sedangkan 

dalam penelitian ini penulis menambah variabel yaitu Keterlibatan 

Pengguna. 

b. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada Perbankan di Kota 

Sukabumi, sedangkan dalam penelitian ini melakukan penelitian pada 

RS PKU Muhammadiyah Surakarta dan RS PKU Muhammadiyah 

Karanganyar. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul penelitian 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM 

INFORMASI AKUTANSI (Studi Pada RS PKU Muhammadiyah 

Surakarta dan RS PKU Muhammadiyah Karanganyar).” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini: 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah keterlibatan pengguna berpengaruh terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi? 

2. Apakah program pelatihan dan pendidikan berpengaruh terhadap 

kinerja  sistem informasi akuntansi? 

3. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi? 

4. Apakah kemampuan teknik personal berpengaruh terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi pada RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta dan RS PKU Muhammadiyah Karanganyar. Secara 

rinci, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk menganalisis pengaruh keterlibatan terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh program pelatihan dan pendidikan terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan teknik personal  terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi 

berbagai pihak, antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai masukan yang 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkempentingan. Khususnya 

bagi rumah sakit sebagai dasar atau indikator untuk mengevaluasi 

sistem pengembangan sistem informasi akuntansi dan memberikan 

kontribusi bagi perusahaan berkaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi sehingga 

perusahaan dapat meminimalkan terjadinya kegagalan dalam 

penerapan sistem informasi akutansi. 

2. Manfaat Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini mampu menambah ilmu dan wawasan yang 

telah diperoleh Selama perkuliahan terutama pada bidang 

penelitian.  
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3. Manfaat Bagi Pembaca 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

acuan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai 

penambah wacana keilmuan. 

 

E. Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalahyang 

melandasi pemilihan judul, perumusan masalah, pembatan masalah, tujuan 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mebahas tentang pengertian sistem informasi akuntansi, pengertian 

implementasi sistem informasi akuntansi, sumber daya manusia, dukungan 

manajemen puncak, dan keterlibatan pengguna serta kerangka pemikiran 

dan tinjauan penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sample, data dan 

sumber data, teknik pengambilan data dan secara analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, gambaran data yang 

terkumpul, pengujian data, dan analisis data penelitian. 
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BAB V : PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari hasil 

pembahasan pada bab sebelumnya, keterbatasan dan saran. 

 




