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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Dalam sistem informasi (IS), indikasi penting dari sistem yang berhasil, antara lain, 

adalah penggunaan sistem. Pendapat ini ditegaskan dengan kuat oleh (DeLone dan McLean, 

1992), (DeLone dan McLean, 2003), dan (Lyytinen dan Hirschheim, 1987). Lyytinen dan 

Hirschheim menyatakan bahwa sistem yang tidak digunakan (ditinggalkan) oleh pengguna 

dianggap mengalami kegagalan interaksi. Meskipun penggunaan yang berkepanjangan  tidak 

menjamin bahwa sistem ini berhasil, namun sistem yang tidak terpakai memang menjamin 

kegagalan. Sebelum pengguna memutuskan apakah dia akan menggunakan sistem ini, proses 

psikologis terjadi dalam pikiran pengguna. Memprediksi apakah sistem akan diterima (dan 

digunakan oleh pengguna) adalah salah satu mata pelajaran utama dalam penelitian IS. 

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan struktur yang menyatu dalam suatu 

entitas, yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen lain, untuk mengubah data 

transaksi keuangan atau akuntansi menjadi informasi akuntansi dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi bagi para penggunanya atau pemakainya. Informasi 

akuntansi dikomunikasikan ke para pengguna untuk berbagai pengambilan keputusan. Sistem 

informasi akuntansi yang baik dalam perusahaan diharapkan dapat melakukan pencatatan 

transaksi dengan biaya klerikal seminimal mungkin dan menyediakan informasi bagi pihak 

intern untuk pengelolaan kegiatan usaha. Selain itu dengan berjalannya Sistem informasi 

akuntansi, perusahaan dapat meningkatkan pengendalian internal. 
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Beberapa model untuk mendefinisikan keberhasilan IS telah diperkenalkan oleh 

beberapa peneliti, dan model DeLone-McLean adalah yang paling menonjol. Model itu 

diciptakan dengan dasar model komunikasi Shannon dan Weaver (Shannon dan Weaver, 

1949) dan Mason (1978). DeLone-McLean mengambil ide model komunikasi untuk 

mengukur keberhasilan IS berdasarkan asumsi bahwa proses di IS mirip dengan sistem 

komunikasi. IS pada dasarnya adalah proses memproduksi dan menyampaikan informasi dan 

mentransmisikan informasi ke penerima. Shannon dan Weaver menyatakan bahwa proses 

transmisi informasi dapat dianggap berhasil jika bisa mengatasi tiga masalah komunikasi, 

yaitu masalah teknis, semantik, dan efektifitas. Masalah teknis muncul saat sistem 

komunikasi tidak dapat menyampaikan informasi secara akurat dan efisien. Masalah 

semantik muncul saat informasi yang dikirimkan oleh sistem tidak dapat dipahami oleh 

penerima sebagaimana seharusnya. Masalah efektivitas muncul saat informasi tidak memiliki 

efek yang diharapkan terhadap perilaku penerima. Jika ketiga masalah tersebut gagal 

ditangani dengan baik, hasilnya akan menjadi kegagalan sistem komunikasi. 

Pengembangan dari model atau postulat dari Shannon dan Weaver, muncullah tokoh 

baru yaitu DeLone-McLean yang membangun kerangka model tentang 

pengukuran keberhasilan IS, yaitu pengukuran keberhasilan teknis, keberhasilan semantik, 

dan keberhasilan efektif. Keberhasilan teknis diukur melalui “kualitas sistem” yang 

menekankan pada faktor-faktor teknis sistem, apakah sistem memiliki karakteristik yang 

tepat untuk menghasilkan informasi yang baik. Keberhasilan semantik dinilai melalui 

“kualitas informasi”, dan keberhasilan yang efektif diukur melalui “penggunaan, kepuasan 

pengguna, dampak individual dan dampak organisasi”. 
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Peran sistem informasi (IS) dalam memberikan bisnis keunggulan kompetitif baru-baru 

ini menjadi bahan perdebatan. Namun, telah diperdebatkan bahwa bukan solusi IS tapi 

pemanfaatannya inilah yang memberikan keunggulan kompetitif. Namun, karena sistem ini 

selalu mengalami kemajuan, harganya sangat mahal. Oleh karena itu, untuk mengurangi 

biaya dari sistem yang selalu mengalami kemajuan, organisasi harus mengenali faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan sistem informasinya. 

 Dengan seiring pesatnya perkembangan Teknologi Informasi  yang terjadi sekarang ini  

khususnya di negara  kita  Indonesia.  Teknologi  tidak  lagi  menjadi  barang  yang  aneh,  

bahkan  sangat  diperlukan untuk mendukung  kinerja dari suatu organisasi. Untuk  saat  ini, 

tanpa  dukungan  teknologi  informasi sebuah perusahaan mungkin sangat mustahil untuk 

dapat berkembang. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak perubahan yang 

besar bagi dunia bisnis. Transaksi bisnis dapat disajikan dalam bentuk elektronik, tanpa 

dokumentasi fisik (paperless). Di samping itu, informasi juga disajikan secara realtime, dan 

kualitas lebih baik serta akurat (Rezaee dkk 2001&Bierstaker dkk 2001).    

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang dan 

memberikan kontribusi besar pada perkembangan industri dan ekonomi dalam sebuah 

negara. Perkembangan industri manufaktur di sebuah negara juga dapat digunakan untuk 

melihat perkembangan industri secara nasional di negara itu. Perkembangan ini dapat dilihat 

baik dari aspek kualitas produk maupun kinerja industri secara keseluruhan. Oleh sebab itu, 

bagi para investor beranggapan berinvestasi di pasar modal pada sektor manufaktur menjadi 

prospek yang bagus untuk memperoleh keuntungan. Industri manufaktur memegang peran 

kunci sebagai mesin pembangunan karena industri manufaktur memiliki kelebihan daripada 

industri lainnya karena dapat memberikan nilai tambah atau value added.   



 

4 
 

 Fitur teknologi memiliki makna dan konteks yang berbeda. Tetapi secara umum, fitur 

merupakan atribut, karakteristik atau fungsi dari teknologi. Secara khusus, fitur digunakan 

sebagai kriteria ketika pengguna memilih perangkat keras atau perangkat lunak (Griffifth, 

1999). Arti dari fitur perangkat lunak menekankan pada fungsi yang disediakan perangkat 

lunak tersebut dan juga fitur audit perangkat lunak seperti data dan sampling yang penting 

dilakukan ketika melakukan evaluasi paket software audit. Fitur teknologi artinya vendor 

yang bersangkutan memudahkan pengguna menyelesaikan pekerjaan (Harrison dan Datta, 

2007). 

Penelitian ini memfokuskan pada penggunaan teori kerangka dari hasil meta analisis 

dari penelitian Mardiana dkk (2015) yaitu model modifikasi dari  Model Penerimaan 

Teknologi (TAM) yang disebut dengan  model dari DeLone & McLean IS (D & M ). 

Semakin tinggi kualitas informasi (information quality), maka akan semakin 

meningkatkan intensi untuk menggunakan (intention to use) dan kepuasan pengguna (user 

satisfaction). Semakin tinggi kualitas sistem (system quality), maka akan semakin 

meningkatkan intensi untuk menggunakan (intention to use) dan kepuasan pengguna (user 

satisfaction).  Semakin tinggi kualitas pelayanan (service quality), maka akan semakin 

meningkatkan intensi untuk menggunakan (intention to use) dan kepuasan pengguna (user 

satisfaction). Semakin tinggi intensi menggunakan (intention to use) akan semakin 

meningkatkan penggunaan (use) teknologi informasi dan kepuasan pengguna (user 

satisfaction). Semakin tinggi kepuasan pengguna (user satisfaction), maka akan semakin 

meningkatkan penggunaan (use) dan keuntungan (net benefit). Semakin tinggi penggunaan 

(use) maka akan semakin meningkatkan keuntungan (net benefit)..  
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Model yang dikemukakan oleh Mardiana dkk (2015) merupakan model berupa 

konsep atau hasil meta analisis. Untuk menguji model tersebut, maka akan dilakukan 

penelitian untuk memperoleh bukti secara empiris, dengan mengganti sampel penelitian yaitu 

karyawan yang bekerja di perusahaaan manufaktur Semarang. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :  

1. Apakah kualitas informasi (information quality) berpengaruh positif terhadap intensi 

menggunakan sistem (intention to use)? 

2. Apakah kualitas informasi (information quality) berpengaruh positif  terhadap 

kepuasan pengguna (user satisfaction)? 

3. Apakah kualitas sistem (system quality) berpengaruh positif terhadap intensi 

menggunakan sistem (intention to use)? 

4. Apakah kualitas sistem (system quality) berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna (user satisfaction)? 

5. Apakah kualitas pelayanan (service quality) berpengaruh positif terhadap  intensi 

menggunakan sistem (intention to use)? 

6. Apakah kualitas pelayanan (service quality) berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna (user satisfaction)? 

7. Apakah  intensi menggunakan sistem (intention to use) berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pengguna (user satisfaction)? 

8. Apakah  intensi menggunakan sistem (intention to use) berpengaruh positif terhadap  

penggunaan (use)? 
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9. Apakah kepuasan pengguna (user satisfaction) berpengaruh positif terhadap 

penggunaan (use)? 

10. Apakah   penggunaan (use) berpengaruh positif terhadap keuntungan (net benefit)? 

11. Apakah   kepuasan pengguna (user satisfaction) berpengaruh positif terhadap 

keuntungan (net benefit)? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan melakukan penelitian terhadap masalah diatas adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui apakah kualitas informasi (information quality) berpengaruh 

positif terhadap intensi menggunakan sistem (intention to use).  

2. Untuk mengetahui apakah kualitas informasi (information quality) berpengaruh 

positif  terhadap kepuasan pengguna (user satisfaction). 

3. Untuk mengetahui apakah kualitas sistem (system quality) berpengaruh positif 

terhadap intensi menggunakan sistem (intention to use). 

4. Untuk mengetahui apakah kualitas sistem (system quality) berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pengguna (user satisfaction). 

5. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan (service quality) berpengaruh positif 

terhadap  intensi menggunakan sistem (intention to use). 

6. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan (service quality) berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pengguna (user satisfaction). 

7. Untuk mengetahui apakah intensi menggunakan sistem (intention to use) berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pengguna (user satisfaction). 
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8. Untuk mengetahui apakah  intensi menggunakan sistem (intention to use) 

berpengaruh positif terhadap  penggunaan (use). 

9. Untuk mengetahui apakah kepuasan pengguna (user satisfaction) berpengaruh positif 

terhadap penggunaan (use). 

10. Untuk mengetahui apakah penggunaan (use) berpengaruh positif terhadap keuntungan 

(net benefit). 

11. Untuk mengetahui apakah kepuasan pengguna (user satisfaction) berpengaruh positif 

terhadap keuntungan (net benefit). 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

1. Sebagai  sarana  untuk  mengembangkan  dan  menerapkan  ilmu pengetahuan  yang  

diperoleh  dari  bangku  kuliah  dengan  yang  ada dalam dunia kerja  

2. Bagi  civitas  akademik  dapat  untuk  menambah  informasi, sumbangan pemikiran, 

dan bahan kajian dalam penelitian. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis  

Bagi lembaga-lembaga  yang terkait:  

Sebagai  bahan  masukan  bagi  perusahaan khususnya yang bergerak di bidang 

manufaktur  dalam rangka meningkatkan efisiensi kinerjanya. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Model Penelitian DeLone-McLean 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pikir, serta sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan 

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

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

 

 

 



 

9 
 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, 

definisi dan pengukuran variabel serta metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian 

ini. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil dan análisis data yang akan menguraikan berbagai perhitungan 

yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, saran, keterbatasan, dan implikasi dari análisis yang dapat 

dirangkumkan dari bab-bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


