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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi yang berkembang pesat di era globalisasi sekarang ini membuat 

setiap individu memiliki sifat ketergantungan dengan teknologi yang ada. Hal ini 

dapat dilihat dari semua peralatan berteknologi canggih yang mampu membantu 

individu untuk melengkapi kebutuhan hidup. Peralatan yang berteknologi canggih 

mampu menghasilkan banyak sekali informasi yang bermanfaat dan memberi 

dampak positif bagi kehidupan. Informasi merupakan sekumpulan data yang diolah 

sehingga memiliki arti dan bermanfaat bagi penerimanya. Informasi memiliki 

peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena tanpa adanya informasi 

para manajer dan karyawan tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien, terutama 

untuk mengambil keputusan dan menetapkan tujuan. Suatu informasi dapat 

dikatakan bermanfaat dan berguna apabila informasi yang disajikan mengandung 

unsur yang relevan, akurat, dan tepat waktu. 

Dalam persaingan bisnis, tentunya tidak terlepas dari perkembangan sistem 

informasi karena dengan perkembangan inilah bisnis berlomba-lomba untuk menjadi 

yang utama dan dapat eksis secara kompetitif. Perusahaan mulai meninggalkan 

sistem manual dan beralih menggunakan sistem informasi demi meningkatan 

keefektivitasan kinerja pemakai sistem informasi dan mengikuti perkembangan 

teknologi yang ada. Jika informasi dalam perusahaan tidak relevan, tidak akurat, 
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tidak tepat waktu dan banyak kesalahan, maka hal ini akan sangat mengganggu 

kinerja perusahaan tersebut. Banyak ditemukan bahwa teknologi yang diterapkan 

atau diaplikasikan dalam sistem informasi sering tidak tepat atau tidak dimanfaatkan 

secara maksimal oleh pengguna sistem informasi sehingga sistem informasi yang 

diterapkan atau diaplikasikan tersebut kurang memberikan manfaat dalam 

meningkatkan proses kerja individual. Kinerja sistem informasi akuntansi dapat 

dikatakan sukses jika terdapat partisipasi pemakai sistem, kapabilitas personel sistem 

informasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem 

informasi, serta program pendidikan dan pelatihan, diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja sistem informasi dan akhirnya dapat memberikan dampak yang efisien bagi 

kinerja pengguna dalam perusahaan. Keberhasilan sistem informasi suatu perusahaan 

tergantung pada bagaimana kinerja sistem itu dijalankan, sehingga ketika sistem 

informasi diaplikasikan dapat memberikan tanggapan yang positif bagi pengguna 

sistem. 

Sistem yang didukung oleh teknologi informasi dapat memberikan nilai 

tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif dan 

efisien. Namun demikian, pengukuran atau penilaian kualitas suatu sistem informasi 

yang efektif sulit dilakukan. Kesulitan inilah yang mendorong banyak peneliti 

mengembangkan model untuk menilai kesuksesan sebuah sistem. 

Hasil penelitian Soegiharto (2001) dalam Kuswanto (2011) dengan subjek 

penelitian ASX Data Disk di Australia mengemukakan bahwa variabel keterlibatan 

pengguna dalam pengembangan sistem informasi akuntansi dengan penggunaan 

sistem berhubungan positif signifikan, variabel formalisasi pengembangan sistem 
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informasi akuntansi dengan pengembangan sistem berhubungan negatif signifikan, 

variabel ukuran organisasi berhubungan negatif signifikan baik dengan kepuasan 

pengguna maupun penggunaan sistem, variabel kapabilitas personel sistem informasi 

akuntansi dan dukungan top manajemen tidak ditemukan adanya hubungan yang 

signifikan. 

Tjhai Fung Jen (2002) dalam Kuswanto (2011) melakukan penelitian dengan 

menguji kembali penelitian Soegiharto (2001) dalam Kuswanto (2011) dengan tujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan kinerja sistem 

informasi akuntansi. Hasil penelitian Tjhai Fung Jen (2002) dalam Kuswanto (2011) 

menunjukkan bahwa variabel ukuran organisasi berhubungan positif signifikan baik 

dengan kepuasan pengguna maupun penggunaan sistem, variabel kemampuan teknik 

personal sistem informasi, dukungan top manajemen dan formalisasi pengembangan 

sistem informasi akuntansi berhubungan positif signifikan dengan kepuasan 

pengguna, variabel keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem informasi 

akuntansi berhubungan positif dengan penggunaan sistem. 

I Nyoman Gde Putra Sasmita (2003) dalam Kuswanto (2011) melakukan 

penelitian yang tujuannya untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

SIA pada bank umum di Surabaya dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari 

kedelapan faktor yang mempengaruhi kinerja SIA, hanya enam faktor saja yang 

mempengaruhi kinerja SIA, yaitu keterlibatan pemakai dalam pengembangan SIA, 

kemampuan teknik personal, dukungan manajemen puncak, formalisasi 

pengembangan sistem informasi, keberadaan dewan pengarah sistem informasi, dan 

lokasi departemen sistem. 
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Dalam dunia koperasi, pelayanan merupakan hal yang sangat penting ketika 

berhadapan langsung dengan nasabah. Ketersediaan sistem informasi akuntansi yang 

memadai sangat dibutuhkan agar koperasi dapat bertahan dalam menghadapi 

persaingan bisnis yang semakin ketat. Berdasarkan hal diatas, maka penelitian ini 

dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja 

sistem informasi akuntansi pada koperasi di Semarang.  

Berdasarkan kondisi diatas, maka koperasi yang berlokasi di Semarang 

menjadi objek penelitian yang menarik bagi penulis. Sehingga penelitian ini diberi 

judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA 

SEMARANG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah partisipasi user dalam pengembangan SIA berpengaruh terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi? 

2. Apakah kemampuan teknik personal sistem informasi berpengaruh terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi? 

3. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi? 

4. Apakah formalisasi pengembangan sistem informasi berpengaruh terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi? 
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5. Apakah program pendidikan dan pelatihan user berpengaruh terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi user dalam pengembangan SIA 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan teknik personal sistem 

informasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi 

3. Untuk mengetahui pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi 

4. Untuk mengetahui pengaruh formalisasi pengembangan sistem informasi 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi 

5. Untuk mengetahui pengaruh program pendidikan dan pelatihan user 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Universitas Katolik Soegijapranata 

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk memperkaya literatur atau 

bahan bacaan pada perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata, 

Semarang. 

2. Bagi Penulis 
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Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan kajian ilmiah secara 

deskriptif serta berguna untuk mempermudah pemahaman atas materi 

penulisan ini yaitu terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

3. Bagi Pihak Koperasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi 

bahan pertimbangan yang sangat diperlukan untuk pengembangan sistem 

informasi akuntansi yang lebih baik diterapkan di masa yang akan 

datang. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Sampel Hasil 

1. Jeffrey 

Suyanto 

(2013) 

Analisis 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Kinerja Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

pada Bank-

bank di 

Semarang 

Karyawan 

Bank di 

Semarang 

yang 

menggunakan 

sistem 

informasi 

Adanya pengaruh positif 

antara keterlibatan 

pemakan dalam proses 

pengembangan SIA, 

kemampuan teknik 

personal, dukungan 

manajemen puncak, 

formalisasi 

pengembangan SI, 

pelatihan dan pendidikan 

pemakai, serta 

departementasi fungsi IT 

terhadap kinerja SIA 

2. Acep 

Komara 

(2005) 

Analisis 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Kinerja Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Karyawan 

Perusahaan 

Manufaktur di 

Kabupaten dan 

Kota Cirebon 

Adanya pengaruh positif 

antara keterlibatan, 

ukuran organisasi, 

dukungan top 

manajemen, dan 

formalisasi terhadap 

kinerja SIA. 
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Adanya pengaruh negatif 

antara kapabilitas 

terhadap kinerja SIA 

3. Ajeng 

Rivaningrum 

(2015) 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Kinerja Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

pada Rumah 

Sakit Saras 

Husada 

Purworejo 

Karyawan 

bagian 

akuntansi dan 

keuangan RS 

Saras Husada 

yang 

menggunakan 

SI berbasis 

komputer 

selama lebih 

dari 1 tahun 

Terdapat pengaruh 

positif antara 

keterlibatan pengguna 

dalam pengembangan 

sistem, program 

pendidikan dan pelatihan 

pengguna, dukungan 

manajemen puncak 

terhadap kinerja SIA 

4. Faisal Amri 

(2009) 

Analisi Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Kinerja Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

(Studi Kasus 

pada PT. 

Coca-Cola 

Bottling 

Indonesia) 

Karyawan PT. 

Coca-Cola 

yang 

menggunakan 

sistem 

informasi 

Terdapat hubungan yang 

positif antara 

keterlibatan pemakai 

dalam proses 

pengembangan, 

kapabilitas sistem 

informasi, dukungan 

manajemen puncak, 

formalisasi 

pengembangan SIA, 

serta program 

pendidikan dan pelatihan 

pemakai terhadap kinerja 

SIA 

5. Purbo Adi 

Wicaksono 

(2012) 

Analisis 

Pengaruh 

Partisipasi, 

Pelatihan dan 

Keahlian 

Pemakai 

terhadap 

Kinerja Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Karyawan 

koperasi di 

Kabupaten 

Magetan yang 

menggunakan 

sistem 

informasi 

Terdapat hubungan 

positif antara pengaruh 

partisipasi, pelatihan dan 

keahilan, serta pemakai 

sistem terhadap kinerja 

sistem informasi 

akuntansi 
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1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Partisipasi pemakai yang semakin sering dalam penggunaan sistem informasi 

akan meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi karena adanya hubungan yang 

positif antara keterlibatan pemakan dalam proses pengembangan sistem informasi 

dalam kinerja sistem informasi akuntansi. Semakin tinggi kemampuan teknik 

personal sistem informasi akuntansi, maka akan meningkatkan kinerja sistem 

informasi akuntansi karena adanya hubungan yang positif antara kemampuan teknik 

personal dengan kinerja sistem informasi akuntansi. Semakin besar dukungan yang 

diberikan oleh manajemen puncak, maka akan meningkatkan kinerja sistem 

informasi akuntansi karena adanya hubungan yang positif antara dukungan 

manajemen puncak dalam proses pengembangan dan pengoperasian sistem informasi 

Partisipasi user dalam 

pengembangan SIA 

Program pendidikan 

dan pelatihan user 

Formalisasi 

pengembangan sistem 

informasi 

Dukungan manajemen 

puncak 

Kemampuan teknik 

personal sistem 

informasi 

Kinerja Sistem 

Informasi 

Akuntansi 
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akuntansi dengan kinerja sistem informasi akuntansi. Semakin tinggi tingkat 

formalisasi pengembangan sistem informasi di koperasi, maka akan meningkatkan 

kinerja sistem informasi akuntansi karena adanya hubungan yang positif antara 

formalisasi pengembangan sistem dengan kinerja sistem informasi akuntansi. Dan 

kinerja sistem informasi akuntansi akan lebih bermanfaat, berguna, serta 

menghasilkan pencapaian yang tinggi apabila program pendidikan dan pelatihan user 

diperkenalkan kepada pengguna sistem informasi akuntansi. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pikir penelitian, serta sistematika 

penulisan dalam laporan penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan 

menguraikan berbagai teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai 

dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan 

jenis data yang akan digunakan, gambaran umum objek penelitian, definisi dan 

pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian ini dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL ANALISIS DATA 
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 Bab ini menjelaskan hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

BAB V KESIMPULAN 

 Bab ini menjelaskan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis 

yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


