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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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 organisasi yang bergerak dibidang jasa yaitu rumah sakit. 

Perkembangan yang terjadi pada bidang informasi akuntansi menyebabkan 

berkembangnya kebutuhan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan 

dibutuhkannya proses serta kinerja yang berkualitas dalam menghasilkan 

informasi bagi perusahaan.  

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

akuntansi sebagai salah satu sistem paling penting yang dimiliki organisasi telah 

mengubah cara menangkap, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan 

informasi. Keberhasilan sistem informasi suatu perusahaan tergantung bagaimana 

sistem tersebut dijalankan, kemudahan sistem bagi para pemakainya dan 

pemanfaatan teknologi yang digunakan, sehingga sistem informasi akuntansi 

sebagai satu fasilitas utama perusahaan untuk menghasilkan informasi yang 

berkualitas dan sekaligus menjadi salah satu strategi bisnis bagi perusahaan. 

Perusahaan akan memilki daya saing yang tinggi jika dapat memanfaatkan 

informasi sebagai sumber utama untuk melakukan segala aktivitas bisnis.  
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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 akuntansi 

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. Menilai kinerja Sistem 

Informasi Akuntansi untuk membentuk keberhasilan pengembangan sistem itu 

sendiri merupakan masalah yang penting, sehingga dapatmemberikan nilai 

tambah. Pengukuran kinerja dapat diukur melalui sudut pandang pemakai (user) 

dengan menggunakan dua aspek, yaitu aspek kepuasan pemakai dan pemakai 

sistem informasi akuntansi. Kepuasan dari pemakai sistem informasi akuntansi 

menunjukkan seberapa jauh pemakai merasa senang dan percaya terhadap sistem 

informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu 

sedangkan pemakaian sebuah sistem informasi apabila frekuensi penggunanya 

sering maka sistem itu dikatakan baik (Antari,dkk., 2015). 

Sistem informasi akuntansi pada suatu badan organisasi berperan penting 

untuk semua transaksi yang sudah berjalan pada proses bisnisnya. Transaksi yang 

dilakukan secara umum dibuat secara terpisah dari sistem aplikasi pendukung 

lainnya. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dapat diterapkan beberapa 
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organisasi, salah satunya adalah Rumah Sakit. Proses mengimplementasikan 

sistem informasi perlu dibangun dengan cara bertahap agar menjadi sebuah sistem 

yang terintregasi dalam perusahaan.Sehingga Sistem Informasi Akuntansi 

memberikan dampak yang positif bagi Rumah Sakit karena memproses data 

menjadi infomasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Rumah sakit mempunyai tujuan sebagai pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat. Untuk itu, sistem informasi sangat diperlukan dalam pengolahan data 

informasi dan untuk mempermudah kualitas pelayanan pada masyarakat secara 

efektif. Dengan demikian, maka akan berdampak padaefektifitas manajemen 

organisasi yang berbasis Sistem Informasi Akuntansi. 

 Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai kinerja sistem informasi 

akuntansi,diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ane dan Anggraini 

(2012) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi 

akuntansi di lingkungan pemerintah daerah Serdang Bedagai, dalam penelitian 

tersebut disimpulkan bahwa keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan 

sistem, kemampuan teknik personal, dukungan pimpinan bagian, formalisasi 

pengembangan sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan pemakai, 

keberadaan konsultan, lokasi bagian sistem informasi, komitmen organisasi, dan 

motivasi kerja secara bersama–sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi. Penelitian dari Hamidi, Sukirman dan Prabowo 

(2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem 

akuntansi di bank umum pada kota Surakarta, dalam penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa pelatihan dan pendidikan pengguna sistem inforamsi 
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akuntansi, kemampuan pengguna sistem informasi akuntansi, dukungan top 

management memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

Penelitian dari  Suryawarman dan Widhiyani (2013) meneliti tentang faktor-faktor 

yang mempengauhi kinerja sistem informasi akuntansi pada restoran waralaba 

asing di kota Denpasar, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa variabel 

kemampuan teknik personal, dukungan manajemen puncak, program pelatihan 

dan pendidikan pemakai, kualitas informasi dan penggunaan software dalam 

organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi yang diukur dengan kepuasan pemakai. Variabel keterlibatan pemakai 

dalam proses pengembangan, ukuran organisasi dan formalisasi pengembangan 

sistem informasi akuntansi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi yang diukur dengan kepuasan pemakai. 

Penelitian dari  Utama dan Suardhika (2014) meneliti tentang keahlian pemakai 

komputer dan kenyamanan fisik dan tingkat efektivitas sistem informasi akuntansi 

terhadap kinerja karyawan, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwatingkat 

efektivitas sistem informasi akuntansi, keahlian pemakai komputer dan 

kenyamanan fisik berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Namun  

keahlian pemakai komputer dan kenyamanan fisik tidak mampu meningkatkan 

pengaruh tingkat efektivitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan 

di PT. Bank Sinar Harapan Bali Denpasar.Penelitian dari Prabowo, Mahmud dan 

Murtini (2014) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem 

informasi akuntansi studi kasus pada lingkungan pemerintahan kabupaten 

Temanggung, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa Pertama, faktor 
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keterlibatan pemakai tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

Sistem Informasi Akuntansi. Kedua, faktor kemampuan teknik personal 

menunjukkan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Sistem 

Informasi Akuntansi. Ketiga, faktor dukungan pimpinan bagian menunjukkan 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Sistem Informasi 

Akuntansi. Keempat, program pendidikan dan pelatihan menunjukkan pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi. Penelitian dari 

Gustiyan (2014) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem 

informasi akuntansi pada bank pengkreditan rakyat di Tanjungpinang, dalam 

penelitian tersebut disimpulkan variabel kemampuan teknik personal dan program 

pelatihan dan pendidikan pemakai sistem informasi saja yang berpengaruh dan 

signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi sementara variabel lainnya 

tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi.Penelitian dari Antari, Diatmika dan Adiputra (2015) meneliti tentang 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja sistem akuntansi pada bank 

pengkreditan rakyat di kabupaten Buleleng, dalam penelitian tersebut disimpulkan 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara keterlibatan pemakai dalam 

pengembangan SIA, pelatihan dan pendidikan pemakai, dukungan manajemen 

puncak, formalisasi pengembangan SIA,keterlibatan pemakai dalam 

pengembangan SIA, pelatihan dan pendidikan terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi.Penelitian dari Abhimantra dan Suryanawa (2016) meneliti tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem akuntansi pada BPR Se Kota 

Denpasar, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa keterlibatan pemakai, 
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kemampuan teknik personal, dukungan manajemen puncak, formalisasi 

pengembangan sistem, pelatihan dan pendidikan berpengaruh positif pada kinerja 

sistem informasi akuntansi. Diperoleh kesimpulan bahwa mengukur kinerja 

sistem informasi akuntansi dalam perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai 

salah satu tujuanoganisasi. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja sistem 

informasi akuntansi, antara lain keterlibatan pemakai sistem, ukuran organisasi, 

dukungan manajemen puncak, kemampuan teknik personal, formalitas 

pengembangan sistem, dan program pelatihan dan pendidikan. 

Hasil daripenelitian yang pernah dilakukan diatas adalah berbeda-

beda,maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tujuan apakah 

keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem, kemampuan teknik personal, 

dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem informasia 

kuntansi, program pelatihan dan pendidikan pemakai berpengaruh terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi. 

 Peneliti ini mereplikasi dari Abhimantra dan Suryanawa (2016), adapun 

perbedaan penelitiannya adalah bagianobjek yang diteliti. Abhimantra dan 

Suryanawa (2016) melakukan penelitian pada BPR Se Kota Denpasar, sedangkan 

penelitian ini mengambil pembatasan penelitian objek pada Rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta dan Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R Soeharso di 

Surakarta. Dalam hal ini akan membahas tentang pengaruh keterlibatan pemakai 

dalam pengembangan sistem, program pelatihan dan pendidikan, dukungan 

manajemen puncak, kemampuan teknik personal, dan formalisasi pengembangan 

sistem.Penelitian ini mengembangkan dari penelitian tersebut. Perbedaannya 
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penelitian ini menambah 1 variabel yaitu variabel yaitu ukuran organisasi yang 

kaitannya dengan faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi 

akuntansi. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan mengambi ljudul “PENGARUH 

KETERLIBATAN PEMAKAI SISTEM, UKURAN ORGANISASI, 

DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK, KEMAMPUAN TEKNIK 

PERSONAL, FORMALITAS PENGEMBANGANSISTEM,  DAN 

PROGRAM PELATIHAN DAN PENDIDIKANTERHADAP KINERJA 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Studi Kasus pada Rumah Sakit PKU 

Muhammadyah Surakarta dan Rumah Sakit ORTOPEDI PROF. DR. R 

Soeharso)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi 

akuntansi berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi? 

2. Apakah ukuran organisasi berpengaruh terhadap sistem informasi 

akuntansi? 

3. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap sistem 

informasi akuntansi? 

4. Apakah kemampuan teknik personal berpengaruh terhadap sistem informasi 

akuntansi? 
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5. Apakah formalisasi pengembangan berpengaruh terhadap sistem informasi 

akuntansi? 

6. Apakah program pelatihan dan pendidikan berpengaruh terhadap sistem 

informasi akuntansi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas,maka penelitian ini bertujuan sebagai : 

1. Untuk menganalisis pengaruh keterlibatan pemakai dalam pengembangan 

sistem terhadap sistem informasi akuntansi.  

2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran organisasi terhadap sistem informasi 

akuntansi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap sistem 

informasi akuntansi. 

4. Untuk menganalisis kemampuan teknik personal terhadap sistem informasi 

akuntansi. 

5. Untuk menganalisis pengaruh formalisasi pengembangan sistem terhadap 

sistem informasi akuntansi. 

6. Untuk menganalisis pengaruh program pelatihan dan pendidikan 

berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak 

antara lain :  

1. Manfaat Bagi Perusahaan Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan 

masukan bagi pihak yang berkepentingan. Khususnya bagi pihak rumah 
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sakit sebagai dasar untuk mengevaluasi proses pengembangan sistem 

informasi akuntansi dan memberikan informasi bagi perusahaan yang 

menerapkan faktor-faktor kinerja sistem informasi akuntansi sehingga 

perusahaan dapat meminimalkan terjadinya kegagalan dalam 

pengembangan sistem.  

2. Manfaat bagi Penulis Hasil penelitian ini mampu menambah ilmu dan 

wawasan yang telah diperoleh selama perkuliahan terutama pada bidang 

penelitian.  

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 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulis 

menyajikan susunan penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, bab ini membahas secara garis besar mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tinjauan pustaka yang 

dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang desain penelitian, 

populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, jenis data dan sumber data, 
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teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya serta 

metode analisis data. 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan, dalam bab ini di bahas mengenai 

data yang digunakan, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang 

diperlukan dan pembahasan atas hasil analis data. 

BAB V Penutup, dalam bab ini menyajikan simpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


