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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini sudah bertumbuh dengan cepat jika 

dibandingkan dengan tempo dulu, misalnya yang ada pada bidang komunikasi. 

Beragam alat komunikasi yang sudah banyak dikembangkan pada saat ini dan 

salah satu manfaatnya adalah untuk pengolahan data dalam sebuah sistem 

informasi. Alat-alat yang dikembangkan pun sudah sangat beragam, misalnya 

komputer PC yang sekarang sudah semakin canggih, handphone yang semakin 

lama semakin dibuat sama kegunaannya dengan komputer, tablet (ipad, android). 

Alat-alat komunikasi yang dibuat dan dikembangkan di era globalilasi seperti saat 

ini sangat dimanfaatkan oleh banyak orang terutama dalam dunia bisnis.  

Di dalam dunia bisnis pasti terdapat persaingan yang semakin global dan 

tidak mengenal batas. Oleh karena itu orang-orang dalam dunia bisnis 

memerlukan alat komunikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai sebuah sistem 

informasi yang bisa menerima, menciptakan, merekeyasa informasi dari dalam 

dan luar secara efektif. Persaingan dunia bisnis pun tak lepas dari permasalahan-

permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pihak intern agar tidak 

kalah saing dalam dunia bisnis yang semakin ketat. Sehingga, faktor-faktor dalam 

perancangan sistem informasi akuntansi perlu diperhatikan.  

Adanya pergantian sistem manual ke komputer bukan cuma menyangkut 

perubahan teknologi tetapi juga perubahan tingkah laku pemakai sistem dan 

organisasional. Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan 

sistem adalah pengendalian komputer yang meliputi pengendalian umum dan 
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pengendalian aplikasi. Selain itu, diperlukan juga tambahan pertimbangan dalam 

menentukan resiko pengendalian.  

Jika sistem informasi kurang mampu memberikan hasil yang diharapkan 

maka akan berdampak pada organisasi perusahaan secara keseluruhan, maka dari 

itu sistem informasi sebaiknya dimanfaatkan dengan maksimal agar organisasi 

sebuah perusahaan dapat berjalan maksimal untuk mencapai tujuan. Sistem 

informasi dikatakan sukses jika faktor kualitas sistem dan kualitas informasi yang 

dihasilkan sistem mampu memberikan rasa puas terhadap pengguna, sehingga 

pengguna bersedia menggunakan lagi sistem informasi tersebut dan akhirnya 

dapat meningkatkan kinerja pengguna dalam perusahaan.  

Kinerja tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi 

keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, 

kemampuan teknik personel sistem informasi akuntansi, ukuran organisasi, 

dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem, program 

pelatihan dan pendidikan pemakai, komite pengarah sistem dan lokasi departemen 

sistem. Dengan adanya sistem informasi itu diharapkan dapat memperbaiki 

kualitas informasi karena suatu sistem tidak akan efektif dalam membantu 

pekerjaan apabila ketika penggunaannya tidak melibatkan pengguna sistem 

informasi akuntansi. 

Untuk mempertahankan serta mengembangkan reputasi sebuah perusahaan 

maka diperlukan faktor-faktor yang mendukung kinerja perusahaan yang akan 

memperbaiki sistem informasi akuntansi perusahaan tersebut. Faktor-faktor 

tersebut yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan sehingga dapat 

menghasilkan kinerja sistem informasi akuntansi yang baik. Berdasarkan latar 
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belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti memilih obyek 

penelitian sebagai berikut: “Analisis Faktor-Faktor yang Mempegaruhi 

Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada Perusahaan-Perusahaan di 

Semarang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah faktor keterlibatan pemakai sistem, kemampuan teknik pemakai 

sistem, ukuran organisasi, dukungan dari top manajemen, formalisasi 

pengembangan sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan, 

keberadaan dewan pengarah sistem dan lokasi departemen sistem 

informasi akuntansi mempunyai pengaruh terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi pada perusahaan di Semarang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk membuktikan secara empiris 

apakah keterlibatan pemakai, kemampuan teknik pemakai, ukuran organisasi, 

dukungan top manajemen, formalisasi pengembangan sistem, program pelatihan 

dan pendidikan, keberadaan dewan pengarah sistem dan lokasi departemen sistem 

informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Pengembangan Teori 
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Sebagai sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu akuntansi khususnya 

informasi akuntansi yang relevan bagi perusahaan yang bergerak di bidang 

industri.  

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penerapan teknologi 

informasi dan membantu penyediaan informasi dengan cepat sesuai 

dengan kebutuhan manajer dalam pengambilan keputusan untuk 

menentukan kebijakan atau langkah yang harus diambil dan ditetapkan 

oleh perusahaan, dan diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

stakeholder dan shareholder, bahwa baik tidaknya sebuah perusahaan 

dilihat dari penggunaan sistem informasi akuntansi perusahaan tersebut. 

3. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan riset untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang mengadakan 

penelitian terhadap tema ini.  

4. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan acuan bagi peneliti yang lain yang meneliti hal yang sama, 

serta mendorong dilakukannya penelitian faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi, dan semakin banyak 

penelitian di bidang ini diharapkan hasil dan temuan-temuan penelitian 

tersebut dapat digeneralisasi, dan riset bidang akuntansi khusunya 

informasi akuntansi. 
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1.5 Kerangka Pikir 

               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1.6 Sistematika penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu : 

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

Bab II, merupakan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan 

menguraikan berbagai teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang 

Keterlibatan Pemakai 

Sistem Informasi Akuntansi 

 

Kemampuan Teknik 

Personal Sistem Informasi 

 

Dukungan Manajemen 

Puncak 

Formalisasi Pengembangan 

Sistem Informasi 

Program Pelatihan dan 

Pendidikan Pemakai 

Keberadaan Dewan 

Pengarah Sistem 

Lokasi Departemen Sistem 

Informasi 

KINERJA SISTEM 

INFORMASI 

AKUNTANSI 

Ukuran Organisasi 
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relevan sampai dengan hipotesis yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini. 

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan jenis 

data yang akan digunakan, gambaran umum obyek penelitian, devinisi 

dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian ini, metode 

dan analisis data. 

Bab IV, merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini. 

Bab V, merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 


