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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Di era globalisasi sekarang ini, sebagian besar masyarakat semakin 

merasakan informasi sebagai salah satu kebutuhan pokok, seiring dengan hal 

itu informasi telah berubah bentuk menjadi suatu komoditi yang dapat 

diperdagangkan. Pemrosesan informasi berbasis komputer mulai dikenal 

orang hingga saat ini sudah banyak software yang dapat digunakan sebagai 

alat pengolah data untuk menghasilkan informasi. Teknologi informasi 

memungkinkan manusia untuk memperoleh informasi dari tempat yang 

berjauhan dalam waktu yang singkat dan dengan biaya yang murah, selain itu 

teknologi informasi juga memunculkan suatu sistem yang biasa disebut 

dengan sistem informasi (Utami, 2016). 

       Teknologi informasi merupakan alat yang digunakan dalam proses 

mengolah hingga menyampaikan informasi. Teknologi informasi digunakan 

untuk meningkatkan kinerja para individu sebagai anggota organisasi bisnis, 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Penggunaan 

teknologi informasi yang baik dan berkelanjutan akan menimbulkan sebuah 

sistem informasi yang baik pula.  

       Perkembangan teknologi tidak hanya berdampak  pada penggunaan pada 

individu namun juga pada perusahaan. Penerapan penggunaan teknologi 
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informasi dalam perusahaan terkait erat dengan penggunaan komputer dalam 

mendukung berbagai pekerjaan dalam perusahaan, salah satunya pada bidang 

akuntansi. Dalam bidang akuntansi, penggunaan komputer memberikan 

pengaruh yang besar terhadap sistem informasi akuntansi (SIA) dari 

perusahaan. Penggunaan teknologi informasi dalam bidang akuntansi 

membuat perusahaan meninggalkan akuntansi manual dan beralih kepada 

akuntansi berbasis komputer. Penggunaan akuntansi berbasis komputer 

memberikan pengaruh yang besar kepada SIA dimana akuntansi berbasis 

komputer membuat SIA menjadi lebih cepat, akurat, konsisten dan reliabel 

dibandingkan dengan akuntansi manual (Dharmawan, 2017). 

       Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu 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 informasi yang dihasilkan tidak menyesatkan. Suatu 

sistem informasi akuntansi yang dapat dilakukan secara manual maupun 

secara komputerisasi tergantung dengan kebutuhan dan kondisi masing-

masing suatu perusahaan, tetapi tetap berpedoman pada sebuah konsep 

akuntansi (Prabowo,2013). 

       Keberhasilan suatu sistem informasi erat kaitannya dengan kinerja yang 

dimiliki oleh sistem tersebut. Menurut penelitian Almalia dan Briliantien 

(2007) dalam Insani Aulia (2017), tolak ukur dalam menentukan baik atau 
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buruknya kinerja sebuah sistem informasi akan dapat dilihat melalui kepuasan 

dari pemakai sistem informasi akuntansi dan pemakaian dari sistem informasi 

akuntansi itu sendiri. Untuk menghindari kegagalan sistem, maka perlu 

diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas atau 

keberhasilan implementasi suatu sistem infromasi. Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi yang diteliti dalam 

penelitian ini antara lain keterlibatan pengguna sistem, kemampuan teknik 

personal, dukungan manajemen puncak dan formalisasi pengembangan 

sistem. 

       Adanya keterlibatan pengguna sistem informasi akuntansi, kapabilitas 

personal kemampuan teknik personal adalah kemampuan penggunaan dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya. Semakin tinggi kemampuan teknik personal 

sistem informasi yang dimiliki pengguna maka pengguna semakin paham 

dengan sistem informasi dalam hal sistem informasi akuntansi yang digunakan 

sehingga pengguna semakin sering menggunakan sistem informasi akuntansi 

yang ada dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan dapat meningkatkan 

kepuasan pengguna terhadap sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaan (Prabowo, 2013). 

       Kemampuan teknik personal adalah kemampuan penggunaan dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya. Semakin tinggi kemampuan teknik personal 

sistem informasi yang dimiliki pengguna maka pengguna semakin paham 

dengan sistem informasi dalam hal sistem informasi akuntansi yang digunakan 

sehingga pengguna semakin sering menggunakan sistem informasi akuntansi 
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yang ada dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan dapat meningkatkan 

kepuasan pengguna terhadap sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaan (Dharmawan, 2017).  

       Dukungan manajemen puncak merupakan suatu hal yang penting dalam 

berlangsungnya suatu hal dalam perusahaan. Bentuk dukungan manajemen 

puncak berupa komitmen dan dukungan perusahaan berupa segala sumber 

daya yang dibutuhkan dalam melakukan sesuatu dalam perusahaan. Karena 

hal tersebut dukungan manajemen puncak merupakan suatu hal yang vital 

ketika akan menjalankan suatu didalam perusahaan. Terkait dengan sistem 

informasi akuntansi yang ada dalam perusahaan, dukungan manajemen 

puncak merupakan faktor yang sangat penting. Dukungan manajemen puncak 

terhadap sistem informasi akuntansi dapat dilihat pada semua tahap mulai dari 

pembuatan, pengimplementasian dan perawatan dari sistem informasi 

akuntansi tersebut. Untuk membuat suatu sistem informasi akuntansi dengan 

kinerja yang baik dibutuhkan dukungan dari manajemen puncak karena 

manajemen puncak memiliki peran sebagai penyedia sumber daya yang 

dibutuhkan dalam segala proses yang dibutuhkan dalam membuat dan 

mempertahankan sistem informasi akuntansi yang dimiliki kinerja baik dalam 

perusahaan. Peran manajemen puncak dalam mempertahankan kinerja sistem 

informasi akuntansi adalah sebagai pengawasan terhadap sistem informasi 

akuntansi yang digunakan perusahaan dan memastikan sistem informasi 

akuntansi yang ada dapat berjalan dengan baik dan memiliki kinerja yang 

baik. Maka dari itu dukungan manajemen puncak memiliki pengaruh terhadap 
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kinerja dari sebuah sistem informasi akuntansi. Penelitian Utami (2017) 

mengemukakan bahwa manajemen puncak memiliki pengaruh positif antara 

dukungan manajemen puncak dengan kinerja sistem informasi akuntansi. 

Begitu juga dengan Tjhai Fung Jen (2002) yang berpendapat bahwa semakin 

besar dukungan yang diberikan manajemen puncak akan meningkatkan 

kinerja sistem informasi akuntansi dikarenakan adanya hubungan yang positif 

antara dukungan manajemen puncak dalam proses pengembangan dan 

pengoperasian sistem informasi akuntansi yang pada akhirnya berpengaruh 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

       Formulasi pengembangan sistem informasi berarti penugasan dalam 

proses pengembangan sistem yang didokumentasi secara sistematik dan 

dikonfirmasi dengan dokumen yang ada, dan akan mempengaruhi 

keberhasilan penerapan sistem informasi. Sejarah pengembangan sistem 

komputer menunjukkan bahwa hasil positif sering didapat jika proses 

pengembangan sistem distruktur secara formal, didokumentasikan, dan 

disesuaikan dengan teknik-teknik pengendalian manajemen. 

       Penelitian mengenai pengaruh keterlibatan pengguna sistem informasi, 

kemampuan teknik personal sistem informasi, dukungan manajemen puncak, 

dan formulasi pengembangan sistem informasi terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, 

diantaranya yaitu : Antari et all (2015), Biwi et all (2015), Dharmawan et all 

(2017), Hutama Raka Cakra (2017), Insani Aulia (2017), Mardiana et all 
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(2014), Prabowo et all (2013), Sulastrini et all (2014), Susetyo et all (2016), 

dan Utami et all (2016). 

       Berdasarkan permasalahan di atas, menarik peneliti untuk meneliti lebih 

lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi 

akuntansi dengan mengambil judul PENGARUH KETERLIBATAN 

PENGGUNA, KEMAMPUAN TEKNIK PERSONAL, DUKUNGAN 

MANAJEMEN PUNCAK DAN FORMALISASI PENGEMBANGAN 

SISTEM TERHADAP KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

(Studi Empiris Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta).  

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah keterlibatan pengguna berpengaruh terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi ? 

2. Apakah kemampuam teknik personal berpengaruh terhadap sistem 

informasi akuntansi ? 

3. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap sistem 

informasi akuntansi ? 

4. Apakah formulasi pengembangan sistem berpengaruh terhadap kinerja 

sistem informasi ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Manganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

keterlibatan pengguna terhadap kinerja sistem informasi akuntansi 

2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

kemampuan teknik personal terhadap kinerja sistem informasi akuntansi 

3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

dukungan manajemen puncak terhadap kinerja sistem informasi akuntansi 

4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh formulasi 

pengembangan sistem terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

       Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi untuk mengembangkan teori dalam kajian ilmu akuntansi sektor 

privat khususnya dalam bidang sistem informasi akuntansi. 

2. Manfaat Praktis 

A. Bagi Peneliti 

       Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

cakrawala berpikir dalam hal pengembangan wawasan di bidang 

sistem informasi akuntansi serta sebagai ajang ilmiah yang 
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menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan 

membanding-bandingkannya dengan kenyataan yang ada. 

B. Bagi Mahasiswa 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa mengenai Keterlibatan Pengguna, Kemampuan Teknik 

Personal, Dukungan Manajemen dan Formalisasi Pengembangan 

Sistem Tehadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Studi Empiris 

Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta). 

C. Bagi Pembaca dan Almamater 

       Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam 

rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam 

menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang kinerja 

sistem informasi akuntasi. 

D. Bagi Masyarakat 

       Penelitian ini diharapkan memberikan efek positif nagi masyarakat 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di masa yang akan datang. 
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E. Sistematika Penulisan  

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika dalam penulisan yang baik, 

teratur dan terperinci. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I: Pendahuluan 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

 Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan pengembangan hipotesis 

BAB III: Metode Penelitian 

 Berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional 

dan variabel, metode analisis yang digunakan 

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, 

analisis, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V: Penutup 
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Sebagai bab terakhir dari peneitian ini akan diuraikan simpulan 

yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam 

pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran-saran dan batasan 

berdasarkan hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 




