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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Informasi akuntansi merupakan bagian yang penting dari seluruh 

informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi akuntansi terutama 

berhubungan dengan data keuangan suatu perusahaan. Agar data keuangan 

yang ada dapat dimanfaatkan baik oleh pihak manajemen maupun pihak luar 

perusahaan, maka data tersebut perlu disusu dalam bentuk yang sesuai. Untuk 

dapat menghasilkan informasi yang sesuai dan dalam bentuk yang sesuai juga, 

diperlukan suatu sistem yang mengatur arus dan pengelolaan data akuntansi 

dalam perusahaan (Baridwan, 1985 : 1). 

Sistem informasi adalah komponen organisasi yang dirancang untuk  

mengolah data keuangan menjadi sistem informasi atau laporan keuangan yang  

ditujukan kepada pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan (Winarno,  

1994 : 9). Data diolah menjadi informasi dengan cara manual maupun dengan  

bantuan komputer. Sistem informasi akuntansi memanfaatkan sumberdaya 

yang  ada didaIam perusahaan. Sumber daya berupa karyawan, mesin otomatis, 

komputer dan sumber daya lainnya. Penggunaan teknologi inforrnasi dalam  

menunjang sistem informasi membawa pengaruh terhadap hampir semua aspek  

dalam pengelolaan bisnis, termasuk dalam pengelolaan bisnis pasar swalayan. 

Pasar swalayan merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang perdagangan  

eceran sebagaimana halnya toko kelontong yang tersebar dimana–mana. 
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Kelengkapan barang yaug dijual, sistem pengelolaan dan sarana yang 

disediakan membuatnya berbeda dengan toko kelontong dan juga dengan pasar 

tradisional. 

Agar dapat membuat keputusan secara cepat dan akurat, maka pasar 

swalayan rnembutuhkan teknologi sistem informasi untuk menampung seluruh 

informasi yang ada. Penerapan teknologi sistem informasi dalam perusahaan 

khususnya pasar swalayan, apabila dimanfaatkan secara maksimal oleh 

individu pemakai teknologi sistem informasi. Akan menyebabkan kurangnya 

manfaat yang diberikan oleh teknoIogi sistem informasi tersebut, khususnya 

daIam meningkatkan kinerja individual. Keberhasilan sistem informasi suatu 

perusahaan khususnya pasar swalayan, tergantung bagaimana sistem itu 

dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan 

teknologi yang digunakan Goodhue dalam Jumaili (2005 : 725) menyatakan 

bahwa jika evaluasi pemakai atas teknologi cocok dengan kemampuan dan 

tuntutan dalam tugas pemakai, maka akan memberikan dorongan pemakai 

memanfaatkan teknologi. 

Evaluasi pemakai digunakan sebagai alat ukur keberhasilan 

pelaksanaan dan kualitas jasa sistem informasi yang dihubungkan dengan 

kecocokan tugas-tugas dengan teknologi. Kepercayaan terhadap teknologi 

sistem informasi daIam mengevaluasi kinerja individu diperlukan oleh 

manajemen untuk memastikan bahwa teknologi sistem informasi berbasis 

komputer yang digunakan dapat dipakai untuk mengendalikan kinerja 

bawahan. Kepercayaan adalah hal yang diperlukan oleh pemakai teknologi 
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sistem informasi agar pemakai tersebut merasa bahwa teknologi sistem 

informasi yang diterapkan dapat meningkatkan kinerja individual dalam 

menjalankan kegiatan dalam perusahaan, khususnya pasar swalayan. 

Handoko (1999) mengemukakan bahwa efektivitas adalah 

kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, menyangkut bagaimana melakukan 

pekerjaan yang benar. Variabel efektivitas penggunaan teknologi sistem 

informasi menjelaskan variabel kinerja individual dengan arah yang positif. 

Goodhue dalam Jumaili (2005) mengemukakan bahwa kepcrcayaan terhadap 

teknologi sistem informasi dalam rnengevaluasi kinerja individual diperlukan 

oleh manajemen uniuk memastikan bahwa sistem informasi yang berbasis 

komputer tersebut dapat digunakan untuk mengendalikan kinerja bawahan. 

Variabel kepercayaan terhadap teknoIogi sistem informasi mampu menjelaskan 

variabel kinerja individual dengan arah yang positif. 

Plude dan Hoyer dalam Jogiyanto (2007) umur merupakan faktor 

intrinsik yang diyakini mempengaruhi penggunaan sistem informasi. 

Perbedaan umur akan berhubungan dengan kesulitan di dalam memproses 

stimuli kompleks dan mengalokasikan perhatian kepada informasi. Variabel 

umur terhadap pengguna teknologi sistem inforrnasi menjelaskan variabel 

kinerja individual dengan arah yang positif. 

Sutemeister dalam Srimulyo (1999) mengemukakan pendapatnya 

bahwa kinerja individual dapat dipengaruhi oleh dua faklor. Yaitu: 
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1. Faktor kemampuan meliputi pengetahuan berupa pendidikan, pengalaman, 

latihan, dan minat. 

2. Faktor keterampilan meliputi kecakapan dan kepribadian berupa faktor 

motivasi seperti lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Fisiologis 

(persepsi) dan egoistis (sifat egois). Penilaian kinerja pada dasarnya 

merupakan penilaian perilaku manusia dalam melakukan peran yang 

dimainkannya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

DESTA EKO WIRIYANATO (2013), adapun perbedaan penelitian ini dengan 

sebelumnya adalah tempat yang diteliti, periode penelitian, variabel yang 

digunakan dan tempat yang diteliti. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik 

mengembangkan penelitian yang berjudul "PENGARUH EFEKTIVITAS 

PENGGUNAAN, KEPERCAYAAN DAN TINGKAT KETERAMPILAN 

TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL DALAM PENGGUNAAN 

TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA PASAR 

SWALAYAN DI KOTA SURAKARTA DAN KABUPATEN 

SUKOHARJO TAHUN 2018". 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas memiliki perumusan masalah 

penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 
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1. Apakah efektivitas penggunaan teknologi sistem infomasi berpengaruh 

terhadap kinerja individual? 

2. Apakah kepercayaan akan teknologi sistem informasi berpengaruh    

terhadap kineja individual? 

3. Apakah tingkat keterampilan penggunaan akan teknologi sistem informasi    

berpengaruh terhadap kinerja individual? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas. maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah efektivitas penggunaan teknologi sistem    

informasi secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja individual? 

2. Untuk mengetahui apakah kepercayaan akan teknologi sistem informasi     

secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja individual? 

3. Untuk rnengetahui apakah tingkat keterampilan penggunaan akan teknologi     

sistem informasi secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja individual? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penetiti       

menyediakan informasi sebagaimana penelitian pengaruh efektivitas       
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penggunaan, kepercayaan dan tingkat keterampilan terhadap teknologi 

sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individual. 

2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan yang sekaligus dapat digunakan 

sebagai bahan referensi oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian dengan topik bahasan yang sejenis di masa yang akan datang. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB pendahuluan berisi latar belakang masalah merupakan landasan 

pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan atau fakta serta 

pengamatan yang menimbulkan minat dan penting untuk dilakukan penelitian. 

Perumusan masalah adalah pernyataan tentang keadaan, fenomena dan atau 

konsep yang mernerlukan pemecahan dan atau memerlukan jawaban melalui 

suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu 

pengetahuan dan alat-alat yaug relevan. Tujuan penelitian dan kegunaan 

penelitian bagi pihak-pihak yang terkait. Sistematika penulisan merupakan 

bagian yang mencakup uraian ringkasan dan materi yang dibahas setiap bab.   

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

BAB tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori mengenai teori yang 

melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian. 

Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang merupakan permasalahan yang 

akan diteliti dan pengembangan hipotesis. 
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BABIII : METODE PENELITIAN 

BAB metode penelitian berisi variabel penelitian dan definisi 

operasional penelitian yaitu tentang diskripsi tentang variabel-variabel dalam 

penelitian yang didefinisikan secara jelas, penentuan sampel, jenis dan sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis merupakan deskripsi tentang alat analisis dan mekanisme alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

BAB hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis data 

yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis model regresi 

dan  interprestasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan. termasuk  

didalamnya dasar pembenaran dan perbandingan dengan penelitian terdahulu. 

BAB V : PENUTUP 

BAB penutup berisi simpulan berisi penyajian secasa singkat apa yang 

telah diperoleh dari pembahasan interprestasi hasil, keterbatasan penelitian 

yang menguraikan tentang, dilakukan analisis dan berkepentingan.  interpretasi 

hasil dan saran  yang ditentukan setelah  bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

  




