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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang  

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat saat ini mempengaruhi persaingan 

perubahan  demografi,  sosial  ekonomi,  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK), 

persaingan pasar, maupun sumberdaya manusia. Strategi yang tepat untuk menghadapi 

tantangan dan persaingan dalam bidang bisnis di masa depan juga perlu direncanakan 

dengan baik.  

Sistem informasi adalah salah satu cara agar organisasi bisnis memiliki 

keunggulan  kompetitif  dan  dapat  bersaing  dengan  para  kompetitornya.  Teknologi 

informasi merupakan sumber daya keempat setelah sumberdaya manusia, sumber daya 

uang, dan sumber daya mesin yang digunakan untuk membentuk dan mengoperasikan 

perusahaan (Rockart (1995) dalam Jumaili, 2005). 

Saat ini untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi maka 

dibutuhkan teknologi informasi.Perkembangan teknologi informasi memiliki dampak 

yang  sangat  signifikan  termasuk,  dalam  sistem  informasi  akuntansi  dalam  suatu 

organisasi bisnis.Dampak yang dapat dirasakan adalah pemrosesan data yang awalnya 

dari  sistem  manual  telah  digantikan  oleh  komputer  sebagai  alat  pemrosesan  data 

tersebut. 

Agar  dapat  membuat  keputusan  secara  tepat  dan  akurat,  maka  teknologi 

sistem informasi sangat  dibutuhkan untuk menampung seluruh informasi dari pasar 
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swalayan. Hal tersebut bisa dilakukan jika manajemen dapat melaksanakan 

proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang berkualitas yang 

terbentuk  dari  adanya  sistem  informasi  (SI)  yang  dirancang  dengan  baik.  Menurut 

Rockart (1988), peran dari teknologi informasi sangat penting sebab dengan adanya 

teknologi  informasi  yang  baik  dan  efisien  akan  dapat  menjadi strategi  penting  bagi 

perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing. 

Untuk  mencapai  keunggulan  bersaing  tersebut  maka  pengguna  teknologi 

sistem informasi pada pasar swalayan di Kota Blora perlu memaksimalkan penggunaan 

dan pemanfaatan teknologi system informasi. Sehingga manfaat yang diberikan oleh 

teknologi sistem informasi tersebutmaksimal, khususnya dalam meningkatkan kinerja 

individual atau organisasi. Individu pemakai teknologi sistem informasi masih banyak 

yang  kurang  paham  atau  kurang  mengerti  bagaimana  cara  menjalankan  teknologi 

sistem informasi yang telah disediakan. Hal ini membuat teknologi sistem informasi 

yang disediakan menjadi sulit untuk dipakai oleh pemakai teknologi sistem informasi 

tersebut sehingga teknologi sistem informasi menjadi kurang bermanfaat bagi pemakai 

teknologi sistem informasi tersebut. 

Sistem  informasi  pun  harus  mampu  digunakan  dan  disesuaikan  dengan 

sumber  daya  nmanusia  dalam  hal  ini  pegawai  agar  investasi  sistem  informasi  yang 

dilakukan perusahaan mampu berjalan dengan baik.Pengembangan sistem informasi 

dinilai  mampu  mengatasi  masalah  yang  dihadapi  oleh  sebuah  organisasi  ataupun 

individu  di  dalam  perusahaan  dengan  lebih  cepat  dan  efektif.  Banyak  faktor  yang 

mempengaruhi minat pemanfaatan sistem informasi dan penggunaan sistem informasi 



3 
 

diantaranya : ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha dan faktor sosial dan kondisi yang 

memfasilitasi pemakai.  

Theory  of  Reasoned  Action  (TRA)  adalah  suatu  teori  yang  berhubungan 

dengan  sikap  dan  perilaku  individu  dalam  melaksanakan  kegiatan.Sistem  informasi 

memiliki  banyak  manfaat  bagi  pengguna  baik  secara  individu  maupun  organisasi 

karena lebih efektif dalam segi waktu maupun segi operasional. Seppahrd et al (!998) 

menyatakan  bahwa  TRA  telah  digunakan  untuk  memprediksi  suatu  perilaku  dalam 

banyak hal. Penelitian disini mengkaji minat manfaat dan penggunaan sistem informasi 

di dalam pasar swalayan, serta fokus terhadap manfaat penggunaan sistem terhadap 

produktivitas kinerja individu, manfaat sistem informasi bagi individu atau perusahaan, 

efektivitas dalam kegiatan operasional kerja, kualitas output dan input yang dihasilkan 

dalam sistem informasi.  

Technology Acceptance Model (TAM) yang diadopsi oleh Theory of 

Reasoned  Action  (TRA)  memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  perilaku 

pemakai  dalam  implementasi  SI  (Davis  et  al.1989).  Menurut  model  TAM  sikap 

terhadap penggunaan suatu sistem dihipotesiskan menjadi penentu actual sistem use 

yang  berlandaskan  pada  kepercayaan  (belief),  sikap,  minat,  dan  hubungan  perilaku 

pengguna.  Berdasarkan tinjauan penelitian yang dilakukan oleh; Handayani (2007), 

Davis  et  al.  (1998);  Thompson  dkk.  (1991)  yang  menunjukkan  ketidakkonsistenan 

hasil maka cukup beralasan jika peneliti ingin mengkonfirmasi ulang penelitian yang 

sama berdasarkan pendekatan TAM. 
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Perceives  usefulnessmerupakan  tingkat  persepsi  atau  keyakinan  individu 

bahwa penggunaan SI tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Konsep ini menjelaskan 

manfaat sistem bagi pemakainya yang berkaitan dengan produktivitas, kinerja, tugas, 

pentingnya suatu tugas dan overall usefulness (Davis 1989). Sedangkan perceived ease 

of use merupakan tingkat kemudahan penggunaan SI dalam benak seseorang. Konsep 

ini  mencakup  kejelasan  tujuan  penggunaan  SI  dan  kemudahan  penggunaan  sistem 

untuk tujuan sesuai dengan keinginan pemakai (Davis 1989). 

Ekspektasi  kinerja  didefinisikan  sebagai  tingkat  dimana  seorang  individu 

meyakini bahwa dengan menggunakan sistem akan membantu meningkatkan 

kinerjanya. Konsep ini menggambarkan manfaat sistem bagi pemakainya (Venkatesh 

et al. 2003). 

Penelitian  yang  berkaitan  dengan  ekspektasi  kinerja  terhadap  minat  sistem 

informasi  dilakukan  oleh  Handayani  (2007)  berpendapat  bahwa  ekspektasi  kinerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap minat pemanfaatan SI. Hal tersebut diperkuat 

dengan penelitian Taylor dan Todd (1995) menunjukkan hasil yang mendukung bahwa 

perceived usefulness merupakan faktor penentu yang signifikan terhadap penggunaan 

sistem  informasi.  Venkatesh  et  al.  (2003)  menyatakan  bahwa  konstruk  ekspektasi 

kinerja merupakan predictor yang kuat dari minat pemanfaatan SI baik secara sukarela 

maupun wajib, dan hal itu konsistem dengan penelitian yang dilakukan : Campeou dan 

Higgin (1995), Davis et al. (1989), Venkatesh dan Davis (2000).  

Sebuah sistem yang mudah digunakan selalu diminati oleh seorang individu 

ketika harus menyelesaikan pekerjaannya. Tiga konstruk yang membentuk konsep ini 
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adalah penggunaan persepsian, kemudahan penggunaan, dan kompleksitas (Venkatesh 

et al. 2003). 

Penelitian  yang  berkaitan  dengan  ekspektasi  usaha  terhadap  minat  sistem 

informasi  dilakukan  oleh  Venkatesh  dan  Morris  (2000)  yang  mengidentifikasikan 

bahwa  ekspektasi  usaha  menjadi  determinan  terhadap  minat  pemanfaatan  sistem. 

Venatesh et al (2003), ekspektasi usaha mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

minat pemanfaatan SI hanya selama periode pasca pelatihan tetapi kemudian menjadi 

tidak signifikan pada periode implementasi. Hal ini konsisten dengan penelitian Davis 

et al (1989). 

Fasilitas  sangat  menunjang  terhadap  manfaat  maupun  minat  menggunakan 

sistem sebagai sarana pelaksanaan fungsi sistem. Tanpa ada fasilitas untuk menunjang 

pemanfaatan  sistem  informasi  diyakini  akan  sulit  untuk  mewujudkan  pelaksanaan 

sistem informasi tersebut. Kondisi yang memfasilitasi penggunaan SI adalah “faktor-

faktor obyektif” yang dapat mempermudah melakukan suatu tindakan. 

Penelitian yang berkaitan dengan kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai 

terhadap  penggunaan  sistem  informasi  dilakukan  oleh  Schultz  dan  Slevien  (1991) 

dalam jurnal Handayani (2007) yang menemukan bukti bahwa kondisi-kondisi yang 

mendukung pemanfaatan SI merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pemanfaatan SI.Perilaku seorang merupakan ekspresi dari keinginan atau minat 

seseorang (intention), dimana keinginan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, 

perasaan (affect), dan konsekuensi-konsekuensi yang dirasakan (perceived 

consequences). 
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Penelitian yang berkaitan dengan minat pemanfaatan sistem informasi 

terhadap penggunaan sistem informasi dilakukan oleh Thompson et al. (1991) 

menyatakan bahwa keyakinan seseorang akan kegunaan SI akan meningkatkan minat 

mereka  dan  pada  akhirnya  individu  tersebut  menggunakan  sistem  informasi  dalam 

pekerjaannya. Benkatesh et al., (2003) menyatakan bahwa terdapat hubungan langsung 

atau signifikan antara minat pemanfaatan SI terhadap penggunaan SI. 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji teori pada objek yang berbeda. Jurnal, 

teori,  metode  penelitian,  akurasi  perhitungan,  dan  sumber  informasi  penelitian  ini 

berfokus pada faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sistem serta penggunaan sistem 

informasi yang didalamnya termasuk faktor kinerja, usaha, eksternal atau sosial dan 

fasilitas  yang  menunjang  penggunaan  sistem  tersebut  dan  hal-hal  yang  menunjang 

dapat ditemukan dalam jurnal Handayani (2007) secara mudah, detail dan akurat baik 

secara teori, ilmu pengetahuan, metode penelitian. Perbedaan pertama pada penelitian 

ini yakitu pada sampel yang digunakan adalah studi pada pasar swalyan yang berada 

di  wilayah  kota  Blora  dan  sekitarnya.  Penelitian  ini  menggunakan  pasar  swalayan 

sebagai sampel dikarenakan pasar swalayan telah menggunakan atau memanfaatkan 

sistem  informasi  untuk  menunjang  kegiatan  usaha  mereka,  serta  pasar  swalayan 

biasanya  telah  memiliki  kantor  pusat  dan  kantor  cabang  yang  telah  menggunakan 

sistem informasi yang terintegrasi secara baik. Selain itu pasar swalayan juga 

berhubungan dengan masyarakat secara umum untuk melaksanakan bisnisnya dan hal 

tersebut akan sangat mempengaruhi sebagai faktor sosial yang menunjang pemakaian 

sistem dalam pasar swalayan itu sendiri.  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji lebih lanjut apakah ekspektasi 

kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, kondisi yang  memfasilitasi serta minat 

pemanfaatan  mempengaruhi  minat  pemanfaatan  sistem  informasi  dan  penggunaan 

sistem informasi. 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka judul dari penelitian ini adalah: 

“ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi dan 

Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pasar Swalayan di Kota Blora “ 

 

1.2.Rumusan Masalah  

1. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan ekspektasi kinerja, ekspektasi 

usaha dan faktor social terhadap minat pemanfaatan sistem informasi ? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan kondisi-kondisi yang 

memfasilitasi pemakai dan minat pemanfaatan sistem informasi terhadap 

penggunaan sistem informasi ? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

1. Menguji  pengaruh  ekspektasi  kinerja,  ekspektasi  usaha  dan  faktor  social 

terhadap minat pemanfaatan sistem informasi. 

2. Menguji pengaruh kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai dan minat 

pemanfaatan sistem informasi terhadap penggunaan sistem informasi.  
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1.4.Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Untuk  menambah  pengetahuan  dan  wawasan  yang  lebih  luas  dalam 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemanfaatan 

sistem informasi dan penggunaan sistem informasi akuntansi. 

b. Bagi Universitas 

Hasil  penelitian  ini  akan  memberikan  tambahan  bukti  empiris  dan 

memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi  minat  pemanfaatan  sistem  informasi  dan  penggunaan 

sistem informasi akuntansi. 

c. Bagi Perusahaan 

Dapat berguna dan bermanfaat bagi perusahaan serta dapat mengetahui 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemanfaatan sistem 

informasi dan penggunaan sistem informasi akuntansi. 
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1.5.Penelitian Terdahulu  

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama 

Peneliti 
Judul Sampel Hasil 

1. Rini 
Handayani 
(2007) 

Analisis Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi 
Minat Pemanfaatan 
Sistem Informasi dan 
Penggunaan Sistem 
Informasi (Studi 
Empiris Pada 
Perusahaan 
Manufaktur di Bursa 
Efek Jakarta) 

Industry 
manufaktur 
yang terdaftar 
di Bursa Efek 
Jakarta 

Ekspektasi 
kinerja 
mempunyai 
pengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap minat 
pemanfaatan 
sistem 
informasi 
artinya 
responden 
yakin bahwa 
dengan 
menggunakan 
sistem akan 
membantu 
dalam 
meningkatkan 
kinerjanya. 

2. Elen (2016) Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Minat 
Pemanfaatan dan 
Penggunaan Sistem 
Informasi Akuntansi 
pada Perusahaan 
Dagang di Kota 
Semarang 

Perusahaan 
dagang di 
Kota 
Semarang. 

Ekspektasi 
Kinerja, 
Ekspektasi 
Usaha, Faktor 
Sosial 
mempunyai 
pengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap minat 
pemanfaatan 
sistem 
informasi 
akuntansi serta 
kondisi yang 
memfasilitasi 
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berpengaruh 
positif terhadap 
penggunaan 
sistem 
informasi 
akuntansi yang 
dimoderasi 
oleh jenis 
kelamin, usia, 
pengalaman. 

3.  Martinus 
Satriya 
Perdana 
(2014) 

Analisis Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi 
Minat Pemanfaatan 
informasi dan 
Penggunaan Sistem 
Informasi  

Bank 
Perkreditan 
Rakyat (BPR) 
di wilayah 
Semarang, 
Mranggen, 
Ungaran, 
Kendal. 

Ekspektasi 
kinerja, 
ekspektasi 
usaha dan 
faktor sosial 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap minat 
pemanfaatan 
sistem 
informasi. 
Kondisi-
kondisi yang 
mempengaruhi 
hubungan-
hubungan 
ekspektasi 
kinerja, 
ekspektasi 
usaha, faktor 
sosial 
mempunyai 
pengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap 
penggunaan 
sistem 
informasi. Dan 
minat 
pemanfaatan 
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sistem 
informasi 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap 
penggunaan 
sistem 
informasi.  

 

1.6.Kerangka Pikir Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

  

Ekspektasi 
Kinerja 

Faktor Sosial 

Ekspektasi 
Usaha 

Minat Pemanfaatan Sistem 
Informasi 

Kondisi yang memfasilitasi 
pemakai 

Penggunaan 
Sistem 

Informasi 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76



