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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada masa era globalisasi saat ini, teknologi semakin menunjukkan 

kemajuannya. Kecanggihan teknologi membuat bidang-bidang yang lain 

pun turut mengalami peningkatan. Salah satunya di bidang ekonomi yang  

menggunakan alat-alat modern dan menerapkan sistem-sistem pada bagian 

akuntansi dan keuangan. Perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga 

yang berkembang pun telah menerapkan sistem yang mengatur dan 

mengelola bagian keuangan dan akuntansinya yaitu sistem informasi 

akuntansi. Sistem informasi akuntansi lebih efektif dan efisien  dalam 

penyusunan laporan dan bahan-bahan yang akan digunakan saat 

pengambilan keputusan. Namun, dalam menggunakan sistem informasi 

akuntansi yang tak lepas dari keterbatasan dan permasalahan pada sistem 

tersebut perlu adanya keterlibatan pemakai atau orang yang ahli 

menggunakan sistem informasi akuntansi. 

Kemampuan dan pemahaman dalam menggunakan sistem 

informasi juga diperlukan agar dalam mengelola dan mengatur keuangan 

dan akuntansinya dapat berjalan dengan lancar. Dukungan manajemen 

puncak pun menjadi salah satu faktor yang penting karena dapat 

memberikan dorongan kepada pemakai sistem informasi akuntansi dan 

dapat mempengaruhi dalam penentuan keberhasilan kegiatan yang terkait 

dengan sistem informasi. Formalisasi pengembangan sistem juga diperlukan 
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dalam menunjang kinerja sistem informasi akutansi karena berkaitan tentang 

pengembangan sistem, tak lupa program pelatihan dan pendidikan juga 

menjadi salah satu faktor kinerja sistem informasi akuntansi dari program 

tersebut dapat menjadi wadah mengasah kemampuan dan ketrampilan dalam 

penggunaan sistem informasi akuntansi.  

Menurut (Romney dan Steinbart, 2003:17 dalam Rosylowati dan 

Cahyaning, 2014) sistem informasi akuntansi adalah suatu organisasi yang 

berperan penting dalam membantu organisasi mengadopsi dan 

mempertahankan posisi strategis. Dibutukan pengumpulan data tiap 

aktivitas guna mencapai kesesuaian yang baik antar aktivitas.  Fungsi sistem 

informasi akuntansi berdasarkan pernyataan  Sutabri, 2012:46 dalam 

Rahmawati dan Dudi, 2015) bahwa fungsi sistem informasi akuntansi 

diantaranya mengumpulkan dan menyimpan data terkait aktivitas dan 

transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat dipakai dalam 

proses pengambilan keputusan dan melakukan kontrol secara tepat pada aset 

organisasi. Sedangkan, tujuan dari kinerja sistem informasi akuntansi 

menurut (Rosylowati dan Cahyaning, 2017) adalah untuk mengevalusi yang 

menekankan pada perbandingan untuk mengembangkan yang menekankan 

perubahan-perubahan pada periode tertentu dan  memberikan gambaran 

apakah suatu kinerja sistem telah memberikan hasil yang sesuai dengan 

yang dibutuhkan serta sesuai dengan tujuan. 

Dalam sistem informasi akuntansi terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi, salah satunya yaitu 
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kemampuan pemakai. (Artanaya dan I Ketut Yadnyana, 2016) menyatakan 

bahwa pemakai sistem informasi akuntansi yang mempunyai kemampuan 

dimana kemampuan tersebut diperoleh dari suatu program pendidikan atau 

pelatihan dan pengalamannya dapat meningkatkan kepuasannya guna 

memakai sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan.  

Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sistem informasi 

akuntansi tidak hanya kemampuan pemakai saja, ada faktor-faktor yang lain 

salah satunya yaitu dukungan manajemen puncak. Dalam sistem informasi 

akuntansi, dukungan manajemen puncak dapat memberikan dorongan dan 

berpengaruh positif pada pengguna sistem informasi.  Menurut (Lau, 2004 

dalam Utama dan I Made, 2014) dukungan manajemen puncak merupakan 

perilaku eksekutif yang berhubungan dengan perencanaan sistem informasi, 

pengembangan dan implementasinya.  

Formalisasi pengembangan sistem menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi pada kinerja sistem informasi akuntansi. Formalisasi 

dibutuhkan dalam aplikasi penggunaan teknologi seperti komputer. 

Penggunaan komputer di dalam sistem akuntansi lebih memudahkan 

pelaksanaan pembukuan data keuangan perusahaan (Sukimo et al, 2006 

dalam Dalimunthe, Restu dan Ruhul, 2014) 

Program pelatihan dan pendidikan juga menjadi salah satu faktor 

pada kinerja sistem informasi akuntansi. Menurut (Jen, 2004 dalam 

Dalimunthe, Restu dan Ruhul, 2014) menyatakan bahwa kinerja sistem 

informasi akuntansi lebih tinggi apabila program pelatihan dan pendidikan 
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pemakai diperkenalkan. Pendidikan dan pelatihan paling penting diperlukan 

guna meningkatkan kualitas kemampuan yang menyangkut kemampuan 

kerja, berpikir dan ketrampilan (Soekijo, 1999:4 dalam Rosylowati dan 

Cahyaning, 2014) 

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk 

meneliti pengaruh kemampuan pemakai, dukungan manajemen puncak, 

formalisasi pengembangan sistem serta program pelatihan dan pendidikan 

pada kinerja sistem informasi akuntansi. Penelitian ini dikembangkan dalam 

bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Kemampuan Pemakai, Dukungan 

Manajemen Puncak, Formalisasi Pengembangan Sistem, Serta Program 

Pelatihan dan Pendidikan Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi 

(Studi Pada RS Islam Klaten)” 

 

B. Rumusan Masalah 

1.   Apakah kemampuan pemakai mempengaruhi kinerja sistem informasi         

akuntansi? 

2. Apakah dukungan manajemen puncak  mempengaruhi kinerja sistem 

informasi akuntansi ? 

3. Apakah formalisasi pengembangan sistem mempengaruhi kinerja sistem 

informasi akuntansi ? 

4. Apakah program pelatihan dan pendidikan mempengaruhi kinerja sistem 

informasi akuntansi ? 

 



5 

 

C. Tujuan Penelitian 

1) Untuk menganalisis pengaruh kemampuan pemakai terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi. 

2) Untuk menganalisis pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi. 

3) Untuk menganalisis pengaruh formalisasi pengembangan sistem terhadap 

kinerja sistem infomasi akuntansi. 

4) Untuk menganalisis pengaruh program pelatihan dan pendidikan 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai saran dan bahan evaluasi kinerja manajemen khususnya rumah 

sakit dalam pemakai 

2. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai sistem 

informasi akuntansi 

3. Sebagai bahan informasi  pada penelitian selanjutnya 

 

E. Sistematika Penelitian 

Sebagai arahan guna memudahkan dalam melakukan penelitian, penulis 

menyajikan susunan sistematika penulisan sebagai berikut: 

      BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan hal-hal yang terkait dengan penelitian 

yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 
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      BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi terkait landasan teori yang digunakan untuk 

pendekatang masalah yang akan diteliti. Terdapat juga pengujian 

atas hasil penelitian terdahulu yang telah dan pernah dilakukan. 

Selanjutnya dapat dijelaskan pula lewat kerangka pemikiran, 

serta pengujian hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini. 

     BAB III : Metode Penelitian 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai desain penelitian 

penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data 

dan sumber data, definisi opersional dan pengukuran variabel 

serta metode analisis data. 

     BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel (data) yang 

digunakan pada penelitian, analisis data dan pembahasan atas 

hasil analisis data. 

     BAB V : Penutup 

Pada bab ini berisi terkait kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian  

dan saran-saran yang dapat dijadikan untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


