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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi saat ini berkembang pesat dari tahun 

sebelumnya, teknologi pun dapat mempengaruhi kinerja individu, dari 

meningkatkan, mempercepat pekerjaannya dengan baik, dan tepat 

menghasilkan data yang akurat sebagai sarana penunjang. Berkembangnya 

teknologi juga merambah ke bagian informasi khususnya di biang sistem 

informasi akuntansi. Suatu sistem informasi akuntansi bisa terlihat baik dan 

sekses dilihat dari bagaimana seorang karyawan bisa puas dengan sistem 

informasi akuntansi tersebut. 

Merdiana, dkk., (2014) menjelaskan bahwa penggunaan sistem 

informasi akuntansi sebagai salah satusistem paling penting yang dimilki 

organisasi telah mengubah cara menangkap, memproses, menyimpan, dan 

mendistribusikan informasi. Keberhasilaan sistem informasi suatu perusahaan 

tergantung bagaimana sistem tersebut dijalankan, kemudian sistem dibagi para 

pemakainya dan pemanfaatan teknologi yang digunakan, sehingga sistem 

informasi akuntansi yang berkualitasdan sekaligus menjadi daya saing yang 

tinggi jika dapat memanfaatkan informasi sebagai sumber utama untuk 

melakukan segala aktifitas bisnis. 

Tujuan penyusunan suatu sistem informasi akuntansi antara lain untuk 

menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan keuangan, memperbaiki 

informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, 
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 ketepatan penyajian maupun struktur informasinya. Sistem informasi 

akuntansi membantu dalam hal membuat laporan eksternal, mendukung 

aktifitas rutin, mendukung pengambilan keputusan, perencanaan dan 

pengendalian serta menerapan pengendalian internal (Jones dan Dasaratha, 

2008). 

Kinerja sistem informasi akuntansi akan tinggi dengan adanya 

kemampuan personal sistem informasi yang baik. Pendidikan yang di tempuh 

atau dari pengalaman menggunakan sistem juga mempengaruhi teknik 

pemakaian sistem informasi dan akan meningkatkan kepuasan dalam 

menggunakan sistem informasi akuntansi tersebut. Prabowo, Mahmud & 

Murtini (2014), Hal tersebut akan menyebabkan pemakai akan terus 

menggunakain sistem informasi akuntansi untuk melakukan penyelesaian atas 

pekerjaannya karena pemakai mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang 

memadai. Penelitian yang dilakukan Susetyo dan Suherman (2016) 

membuktikan bahwa kemampian teknik personal berpengaruh terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi. Penelititan yang dilakukan oleh Abhimantra dan 

Suryanawara (2016) juga mengatakan kemampuan teknik personal 

berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

Manajemen puncak mempunyai kontol-kapasitas untuk menerima dan 

menolak pendapatan dan dialah akan memutuskannya. Penyediaan pedoman 

umum atas sistem informasi akuntansi juga termasuk dalam tanggung jawab 

manajemen puncak. Bertambahnya dukungan dari seorangmanajer puncak 

akan meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi. Ananda dan Kamaliah 
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(2014) melakukan penelitian dan membuktikan bahwa dukungan manajemen 

puncak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Penelitian 

dari Komara (2005) juga mengatakan dukungan manajemen puncak 

berpengarh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

Stales dan selldon (dalam Evi, 2017) pengguna akhir menggunakan 

teknologi informasi dengan mudah adalah tujuan dari penelititan dari bidang 

teknologi informasi. Beraneka ragam teknologi dirancang dalam membantu 

memperoleh kualitas informasi yang baik bagi kebutuhan manusia merupakan 

kecanggihan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat. Dari 

kecanggihan teknologi itu dapat memudahkan pengguna dalam implementasi. 

Dwitrayani (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kecanggihan 

teknologi informasi berpengaruh signifikan tehadap kinerja sistem informasi 

akuntansi. 

Jika kita lihat pada BMT yang terdaftar di Artha Group Jepara 

kemampuan bersaing perusahaan tersebut dapat dilakukan apabila manajemen 

mampu melukukan pengambilan keputusan yang didasarkan pada sistem 

informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas akan terbentuk dari 

adanya sistem informasi akuntansi yang tepat dan didukung oleh keahlian 

personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

maupun individu yang bersangkutan.maka dari itu dibuatlah sebuah sistem 

informasi yang dikenal Sistem Informasi Akuntansi (SIA). SIA merupakan 

sistem yang direncanakan dalam sebuah perusahaan untuk menghasilkan 

informasi yang berguna bagi para penggunanya. 
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Dalam penelitian Hidayati (2007) menerangkan bahwa sistem 

informasi juga berperan dalam bidang akuntansi didalam Statement of 

Financial Accounting Concep No.2 Financial Accounting Standart Board 

mendefiniskan akuntansi sebagai sistem informasi. Jin (dalam Ridho 2015) 

menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi yang tepat dan dukungan 

oleh keahlian personil yang mengoperasikan dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan aupun individu yang bersangkutan. Kondisi-kondisi yang 

memfasilitasi yaitu meliputi adanya peralatan yang mendukung sistem 

informasi seperti software dan hardware harus tersedia didalam perusahaan 

agar pemakai dapat memanfaatkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan 

mereka. 

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya Abhimantara 

(2016) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi di 

Bank Perkrditan Rakyat Kota Denpasar, tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh antara keterlibatan pemakai, kemampuan personal, dukungan 

menejemen puncak, formalitas pengembangan sistem, program pelatihan dan 

pendidikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Dengan demikian 

adanya keterlibatan pemakai, kemampuan teknik personal, dukungan 

manajemne puncak, formalitas pengembangan sistem, progam pendidikan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi 

Mutiara Nurlaeli, Sri Rahayu, Dedik Nur (2017) pengaruh 

kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, dan kinerja individu 

terhadap efektifitas sistem informasi akuntansi di klinik Rancaekek Kabupaten 
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Bandung, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara kecanggihan 

teknologi informasi, patisipasi manajemen dan kinerja individu terhadap 

efektifitas sistem informasi akuntansi. Dengan demikian adanya keterlibatan 

kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen dan kinerja individu 

berpengaruh signifikan terhadap efektifitas sistem informasi akuntansi. 

Dari gambaran tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelititan 

guna memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap dan mendalam 

sebagai alat untuk menguji kebenaran. Penulis yakin bahwa belum ada suatu 

penelitian yang mengkaji tentang kinerja personal sistem informasi yang 

mengambil sampel pada BMT yang terdaftar di ARTHA GROUP Jepara. Maka 

dari itu penelitian ini diberi judul “PENGARUH KEMAMPUAN 

PERSONAL, DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK dan 

KECANGGIHAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI” (Survey Pada BMT yang Terdaftar di 

Artha Grup Jepara). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah kemampuan personal berpengaruh terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi ? 

2. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi ? 

3. Apakah kecanggihan teknologi informasi 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 memepengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi pada BMT yang 

terdaftar di Artha Grup Jepara. Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan personal terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi. 

2. Untuk menganalisis pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kecanggihan teknologi informasi terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi. 
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D. Manfaat Penulisan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

a. Manfaat toritis, penelititan ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu 

pengetahuan mengenai pengaruh kemampuan personal, partisipasi 

manajemen puncak dan kecanggihan teknologi informasi akuntansi. 

b. Manfaat praktis, penelitian ini di harapkan dapat membrikan beberapa 

manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil 

penelitian ini, diantaranya: 

1. Bagi BMT di Artha Grup Jepara 

Membantu dalam pengambilan keputusan mengenai sumber daya 

manusia (penyeleksian dan penerimaan karyawan baru, rencana 

pelaksanaan, pelatihan dan pendidikan kamputer bagi karyawan). 

2. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini mampu menambah ilmu dan wawasan yang telah 

diperoleh selama perkuliahan terutama pada bidang penelitian. 

3. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan acuan 

pertimbangan dalam penelititan selanjutnya dan sebagai penambah 

wawasan keilmuan. 

 

 



8 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam laporan hasil penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas 

lima bab masing-masing uraian secara garis besar dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang 

melandasi pemilihan judul, perumusan masalah, pembuatan masalaha, tujuan 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BABA II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang pengertian sistem informasi akuntansi akuntansi, 

implementasi sistem informasi akuntansi, sumber daya manusia, dukungan 

manajemen puncak dan kecanggihan teknologi informasi serta kerangka 

pemikiran peninjauan penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang memuat tentang 

variabel pebelitian, definisi operasional, penentuan sample, junis dan sumber 

data, metode pengumpulan data dan metode anlisis data yang digunakan. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

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

menyajikan dan menyelesaian hasil pengumpulan serta analisis data sekaligus 

merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari bab-bab yang telah diuraikan, keterbatasan 

penelititan, hasil penelititan dan saran bagi berbagai pihak yang berkaitan 

dengan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


