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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 

dengan biaya terjangkau dilakukan pemerintah daerah dengan perbaikan secara 

terus-menerus (continous improvement) baik dalam bidang administrasi, 

pelayanan, teknologi kesehatan, teknologi informasi dan sebagainya. Undang-

Undang Nomor 32 Pasal 13 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang 

menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan merupakan salah satu bidang yang 

wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah (propinsi) dan bertanggungjawab 

sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam 

meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran 

yang sangat strategis dalam upaya mempercepat derajat kesehatan masyarakat. 

Perkembangan rumah sakit tidak mungkin dikelola hanya untuk maksud 

sosial. Tanpa perkembangan yang tertumpu oleh mutu, sebuah rumah sakit akan 

terus menerus menurun kinerjanya dan akhirnya terpuruk. Dalam hal ini rumah 

sakit perlu untuk berkembang dan mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan 

menerapkan bisnis yang etis. Masalah manajemen rumah sakit akhir-akhir ini 

banyak disoroti oleh masyarakat. Terutama atas keluhan-keluhan masyarakat yang 

merasa kecewa dengan pelayanan rumah sakit, tidak hanya dari segi mutu, 

kemudahan dan tarif, tetapi juga perkembangan jaman yang memang mendesak ke 

arah perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu, rumah sakit berusaha meningkatkan 

pelayanan jasa untuk memenuhi standar yang tinggi dan prefesional dan tidak lupa 
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menerapkan sistem informasi yang baik seiring dengan perkembangan. 

Perkembangan masyarakat yang pesat menuntut setiap penyedia jasa memberikan 

pelayanan secara cepat, praktis, dan berkualitas. Perusahaan jasa menghadapi 

persaingan khusus karena adanya daya saing perusahaan jasa yang satu dengan 

yang lainnya. Oleh karena itu perusahaan jasa perlu mengutamakan konsistensi 

melalui pengembangan suatu sistem informasi yang dapat mendukung kinerja 

guna pelayanan untuk masyarakat yang baik dan cepat.  

Sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang 

saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem yang relevan dengan tugas 

akuntansi adalah computer based system, yang dapat diartikan integrasinya 

peralatan, program, data, dan prosedur untuk menjalankan satu tugas pada suatu 

komputer. Kesuksesan suatu sistem membutuhkan tujuan-tujuan yang 

terdefinisikan. Suatu sistem dengan tujuan tertentu akan menyelesaikan lebih 

banvak untuk suatu organisasi, daripada sistem tanpa tujuan, sedikit tujuan, atau 

tujuan yang ambisius (Mukhtar ,2002 : 2). Sistem adalah serangkaian dua atau 

lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. 

Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung 

sistem yang lebih besar (Marshall dan Steinbart, 2015:3) 

Informasi merupakan sekumpulan data yang diolah yang nantinya dapat 

dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat dan akurat. Informasi 

merupakan hal yang sangat penting dan bernilai karena bermanfaat untuk 

dijadikan dasar pertimbangan berbagai alternatif tindakan saat melakukan 

perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan perusahaan. 



3 

 

Perkembangan usaha dan kinerja perusahaan dapat dilihat dari kelancaran arus 

informasi akuntansinya pada periode tertentu.  

Informasi akuntansi penting bagi organisasi ataupun perusahaan untuk 

meningkatkan efisiensi organisasi dan mendukung daya saing perusahaan dengan 

menyediakan informasi keuangan dan akuntansi bagi manajemen Efektivitas 

penggunaan sistem informasi dalam suatu perusahaan juga harus 

mempertimbangkan faktor sumber daya munasia. Sistem informasi akuntansi 

yang digunakan dalam perusahaan maupun organisasi tergantung pada seberapa 

baik penggunanya mampu menerapkan aplikasi secara baik dan mengetahui 

dengan baik apa saja yang terdapat dalam sistem tersebut dan menerapkannya 

dengan baik. 

Sistem informasi akuntansi memberikan manfaat yang besar untuk 

mencapai tujuan organisasi perusahaan yang keberhasilannya dipengaruhi oleh 

penggunaan sistem tersebut meningkat, kualitas sistem lebih baik dari 

sebelumnya, atau kepuasan pemakai informasi. Keberhasilan penerapan sistem 

informasi pada instansi kesehatan seperti rumah sakit akan memberikan kepuasan 

dan kecepatan layanan kepada para pengguna sistem merupakan bagian penting 

dalam pengelolaan rumah sakit . Penerapan sistem informasi akuntansi sudah 

menjadi instrumen wajib penyedia jasa layanan kesehatan. Digitalisasi sistem 

informasi dalam bidang kesehatan dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi 

kelangkaan tenaga medis khususnya dokter spesialis, dan lebih ramah lingkungan 

karena rumah sakit tidak lagi menggunakan kertas (paperless), rekam medis 

dicatat secara elektronik, sehingga pemeriksaan bisa dilakukan jarak jauh. Dengan 
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teknologi informasi, puskesmas atau rumah sakit di daerah tidak harus merujuk 

pasiennya ke kota-kota besar hanya untuk mendapatkan penanganan dokter 

spesialis. Sistem informasi yang paperless juga mencakup pada administrasi 

kesehatan yang terkomputerisasi. Hal ini, meminimalkan kesalahan medis atau 

medical error. 

Digitalisasi sistem informasi di rumah sakit itu akan memberikan berbagai 

macam benefit, yakni mudah mendapatkan informasi dengan jumlah yang lebih 

banyak dari pasien serta dapat menempatkan keputusan secara lebih baik dan juga 

peningkatan patient care, yang mencakup (consistency, continuity, dan 

coordination). Ketiga hal tersebut direalisasikan ke dalam pemotongan proses 

pelayanan, baik dari awal (admission) hingga akhir (payment). Digitalisasi ini 

akan mengintegrasikan segala piranti penunjang pelayanan rumah sakit, mulai 

dari pendaftaran, radiologi, pemesanan obat ke farmasi, hasil lab, insurance claim, 

hingga payment. 

Pemanfaatan sistem informasi secara digital pada jasa pelayanan kesehatan 

tidak terbatas pada rumah sakit saja. Instansi pemerintah yang bergerak di bidang 

pembiayaan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), 

menggunakan Bridging System. Bridging System merupakan penggunaan aplikasi 

berbasis web service yang menghubungkan sistem pelayanan kesehatan menjadi 

satu. Semua ini, dimaksudkan agar mampu meningkatkan layanan kesehatan di 

rumah sakit atau puskesmas, dan pelayanan kesehatan lain yang menerima 

pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.  Bridging System, sangat bermanfaat bagi 

pasien, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan. Salah satunya, bisa meminimalisir 
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proses antrean dan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi lebih cepat 

sehingga pasien tidak perlu terlalu lama berada di rumah sakit. Khusus bagi rumah 

sakit, bridging system bisa menghemat sumber daya manusia, kecepatan pengisian 

data dan kecepatan proses pengajuan klaim yang sedang ditangani. Sedangkan 

keuntungan dari BPJS Kesehatan, bridging system membuat akurasi data menjadi 

lebih baik serta proses verifikasi dan pengolahan data jadi lebih cepat (Setiadi, 

2014 dalam Saebani dan Muliawati, 2016). 

Namun demikian tidak semua implementasi sistem informasi pada 

organisasi berkinerja baik, lambatnya koordinasi tenaga medis diakibatkan oleh 

implementasi sistem informasi yang kurang baik. kondisi sistem informasi yang 

tidak terintegrasi serta rendahnya pemahaman pengguna dan keahlian dalam 

mengoperasikan sistem informasi tidak bisa dipungkiri menjadi  salah satu 

penyebabnya, oleh karena itu  pengembangan atau penyesuaian sistem informasi 

harus dilakukan secara berkala (Prabowo, 2014). Hal ini terkait peran sistem 

informasi akuntansi untuk menyediakan informasi bagi orang yang tepat dengan 

cara yang tepat dan pada saat yang tepat. Informasi berperan meningkatkan 

kemampuan manajemen untuk memahami keadaan lingkungan sekitarnya dan 

mengidentifikasi aktivitas yang relevan.   

Baik buruknya kinerja dari sebuah sistem informasi akuntansi dapat dilihat 

dari keputusan pemakai sistem informasi akuntansi itu sendiri. Suatu sistem 

informasi akan sukses apabila didukung oleh beberapa faktor pendukungnya 

(Tjhai Fung Jen 2002 dalam Almilia dan Briliantien, 2007). Beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi, antara lain: 
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keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem, kemampuan teknik personal 

sistem informasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan 

sistem informasi, serta program pelatihan dan pendidikan pemakai sistem 

informasi akuntansi. 

Adanya permasalahan dan inkonsistensi hasil-hasil penelitian sebelumnya 

menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menguji kembali dan menganalisis faktor-

faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi. 

Oleh karena itu permasalahan dari peneltian ini adalah seberapa besar pengaruh 

keterlibatan pengguna, kemampuan teknik personal, formalisasi pengembangan 

sistem, dan program pelatihan dan pen didikan terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi perbaikan 

sistem informasi yang digunakan untuk perbaikan layanan pada unit-unit 

kesehatan. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “ANALISIS FAKTOR 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI 

AKUNTANSI (Studi Pada RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem berpengaruh 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi? 

2. Apakah kemampuan teknik personal berpengaruh terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi? 

3. Apakah formalisasi pengembangan sistem informasi berpengaruh terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi? 

4. Apakah program pelatihan dan pendidikan berpengaruh terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keterlibatan pengguna dalam 

pengembangan sistem terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.  

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemampuan teknik personal 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.  

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh formalisasi pengembangan sistem 

informasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh program pelatihan dan pendidikan 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak antara lain: 

1. Bagi rumah sakit  

Penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai masukan yang bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Khususnya bagi Rumah sakit sebagai 

dasar atau indikator untuk mengevaluasi system 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 akuntansi. 

2. Bagi penelitian selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun 

sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dan referensi 

dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan. 

3. Bagi penulis  

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang telah diperoleh 

diperkuliahan terutama yang berkaitan dengan penelitian 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

           BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tentang pengertian dan penjelasan dari sistem Informasi, 

teori dasar sistem informasi akuntansi, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja sistem informasi akuntansi, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka 

model penelitian serta hipotesis. 

           BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini, metode penelitian : jenis penelitan, ruang lingkup 

penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

metode analisis data (uji kualitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis) 

           BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab penelitian menyajikan 

dan menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis data, sekaligus 

merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya.  

            BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 

pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran. 

 


