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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang  

Persaingan yang ketat menuntut suatu perusahaan untuk mampu bersaing 

dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, terutama dalam era 

globalisasi ini. Dalam hal ini teknologi informasi berpengaruh penting untuk 

membantu kinerja perusahaan dengan perkembangan teknologi yang semakin lama 

semakin pesat, menuntut para manajer untuk mengedepankan perkembangan 

teknologi dalamperusahaan. Pemrosesan informasi yang terkomputerisasi sangat 

membantu kinerja perusahaan, apalagi pada saat ini sudah banyak tersedia software 

yang digunakan untuk mengolah data yang sangat mempermudah para karyawan 

untuk menghasilkan informasi akuntansi. 

Peran mendasar sistem informasi akuntansi dalam organisasi sebagai 

penampung dan pengolah data akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi 

yang berkualitas untuk mendukung aktivitas internal perusahaan yang dilakukan 

oleh para manajer dan karyawan serta aktivitas perusahaan dengan pihak luar 

seperti dengan konsumen, pemasok pemerintah dan lainlain (Susanto, 2013: 374). 

Informasi akuntansi hasil dari sistem informasi akuntansi yang berkualitas menjadi 

salah satu keunggulan kompetitif organisasi (Baltzan, 2012: 14). Informasi 

akuntansi yang berkualitas berguna untuk membantu para pemakai informasi dalam 

membuat keputusan yang bermanfaat. Menurut Srimindarti dan Puspitasari (2012) 

keberhasilan atau kinerja sistem informasi akuntansi (SIA) ditentukan oleh orang-
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orang yang mengoperasikan sistem dan melaksanakan berbagai fungsi, selain itu 

juga ditentukan oleh prosedur, data, software (perangkat lunak), dan infrastruktur 

TI. 

Informasi akuntansi tidak hanya diperlukan oleh pihak internal perusahaan, 

informasi akuntansi juga diperlukan oleh pihak eksternal perusahaan, seperti 

investor dan pemerintah yang berwenang untuk membuat keputusan tentang 

perusahaan. Hal ini menuntut perusahaan untuk menghasilkan informasi yang 

berkualitas. Informasi akuntansi yang baik adalah informasi yang mencerminkan 

keadaan yang sebenarnya dan diinterpretasikan dalam bentuk laporan keuangan 

dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Menurut (Bodnar, 2003:1) 

kualitas informasi merupakan tingkat sebuah data yang telah diproses oleh sistem 

informasi menjadi memiliki arti bagi penggunanya, yang bisa berupa fakta dan 

suatu nilai yang bermanfaat serta penyajiannya tepat waktu. Kualitas informasi 

adalah tingkat dimana informasi memiliki karakteristik isi, bentuk, dan waktu, 

yangh memberikannya nilai buat para pemakai akhir tertentu (O’Briens, 2005:703). 

Baik buruknya kinerja dari sebuah sistem informasi akuntansi dapat dinilai 

dari kepuasan dan tingkat pemakaian sistem informasi dan suatu sisteminformasi 

akan sukses apabila didukung oleh beberapa faktor pendukungnya. Hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Komara (2005); Hendra dkk (2014); Mardiana 

dkk, (2014); dan Sahusilawane (2014) menunjukkan bahwa kinerja SIA dapat 

dipengaruhi oleh tiga faktor: (1) kemampuan pengguna SI, (2) keterlibatan 

pengguna SI, dan (3) dukungan manajemen puncak. Hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Tumarni (2010) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
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mempengaruhi kinerja Sistem Informasi Akuntansi yaitu kualitas sistem informasi 

dan kualitas informasi. 

Suatu sistem dinilai berjalan secara efektif apabila mampu memenuhi 

kebutuhan dan keinginan informasiyang berkualitas kepada pengguna yang ada 

dalam perusahaan baik secara individual maupun secara kelompok. Informasi 

tersebut berkualitas apabilaakurat, tepat waktu, lengkap dan ringkas (Hall, 

2007:27). Bodnar (2003:29) menyatakan bahwa suatu keberhasilan sistem dalam 

menghasilkan informasi akuntansi sangat ditentukan pada penguasaan teknik. 

Faktor perilaku yang mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi meliputi: 

penggunaan teknologi informasi, keahlian pemakai, keterlibatan pemakai, 

pelatihan, dukungan manajer puncak dan konflik pemakai. Namun peneliti hanya 

meneliti 2 faktor dari faktor-faktor yang telah disebutkan, yaitu: dukungan 

manajemen puncak dan keahlian pemakai yang di penelitian ini disebutkan dengan 

kemampuan teknik operator SIA. 

Salah satu bentuk dukungan manajemen adalah menyediakan fasilitas. 

Fasilitas tersebut dapat berupa pelatihan dan memberikan bantuan kepada pemakai 

sistem ketika menghadapi permasalahanpermasalahan yang terkait dengan sistem 

(Jogiyanto, 2007:242). Dengan adanya fasilitas yang membantupemakai sistem, 

akan meningkatkan kemampuan dan memudahkan pemakai sistem untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas.  

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional 

bertujuan untuk percepatan transfer data serta efisiensi penghimpunan data 

keuangan daerah. Perkembangan dunia, telah mengubah cara Pemerintah Daerah 
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dalam pengelolaan sistem keuangan daerah yang banyak mengakibatkan hal-hal 

baru terjadi. Hal ini terlihat dari reaksi setiap pengguna yang beraneka ragam baik 

dari sikap maupun perilaku dalam penggunaan sistem informasi. Perasaan 

pengguna menerima atau menolak sistem menjadi dimensi sikap terhadap 

penggunaan sistem informasi. Untuk menghindari adanya penolakan maka 

diperlukan adanya partisipasi, pendampingan dan pelatihan bagi pengguna menjadi 

faktor penting pencapaian keberhasilan penerapan sistem informasi.  

Penelitian yang dilakukan Ikhsan dan Bustaman (2016) menyatakan bahwa 

dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi, 

kemampuan teknik operator SIA berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntasi 

hal ini berarti dalam bekerja, setiap karyawan harus mempunyai kemampuan yang 

baik agar segala tugas dapat terselesaikan. Perusahaan juga harus memberikan 

dukungan untuk karyawan berupa pelatihan dan intensif yang dapat menunjang 

kinerja karyawannya. Karyawan harus mampu menggunakan SIA sehingga 

kegiatan, serta dukungan manajemen puncak dan kemampuan teknik personal SIA 

berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi akuntansi. 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan Dewi 

dan  Dwirandra (2013) yang menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak, 

kualitas informasi dan kepuasan pengguna berpengaruh pada implementasi sistem 

informasi keuangan daerah. Kualitas sistem dan pengguna aktual secara signifikan 

tidak berpengaruh pada implementasi sistem informasi keuangan daerah.  

Jadi karena inkonsistensi atau perbedaan hasil dari penelitian terdahulu 

tersebut, maka penelitian ini akan meneliti ulang pengaruh dukungan manajemen 
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puncak, kualitas sistem, kualitas informasi, pengguna aktual terhadap kepuasan 

pengguna dan dampaknya keberhasilan implementasi sistem informasi dengan 

menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur di Semarang. 

Penelitian ini menarik untuk era saat ini karena saat ini persaingan yang semakin 

kompetitif menjadikan implementasi sistem informasi penting. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul: 

"PENGARUH DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK,  KUALITAS 

SISTEM, KUALITAS INFORMASI, PENGGUNA AKTUAL TERHADAP 

KEPUASAN PENGGUNA DAN DAMPAKNYA TERHADAP 

KEBERHASILAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI SEMARANG" 

 

1.2.   Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka diambil perumusan masalah:  

a. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi pada perusahaan manufaktur di Semarang? 

b. Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap implementasi sistem 

informasi pada kepuasan pengguna sistem informasi pada perusahaan 

manufaktur di Semarang? 

c. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi pada perusahaan manufaktur di Semarang? 

d. Apakah pengguna aktual berpengaruh terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi pada perusahaan manufaktur di Semarang? 
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e. Apakah kepuasan pengguna berpengaruh terhadap keberhasilan 

implementasi sistem informasi pada perusahaan manufaktur di 

Semarang? 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap 

kepuasan pengguna pada perusahaan manufaktur di Semarang. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan 

pengguna pada perusahaan manufaktur di Semarang. 

c. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan 

pengguna pada perusahaan manufaktur di Semarang. 

d. Untuk mengetahui pengaruh pengguna aktual terhadap kepuasan 

pengguna pada perusahaan manufaktur di Semarang. 

e. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan pengguna terhadap keberhasilan 

implementasi sistem informasi pada perusahaan manufaktur di 

Semarang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Kontribusi Teori 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah teori tentang pengaruh 

dukungan manajemen puncak, kualitas sistem, kualitas informasi, 

pengguna aktual terhadap kepuasan pengguna, dan pengaruh kepuasan 
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pengguna terhadap keberhasilan implementasi sistem informasi  pada 

perusahaan manufaktur di Semarang. 

b. Kontribusi Praktek 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan 

manufaktur di Semarang dalam meningkatkan kepuasan pengguna dan 

implementasi sistem informasi keuangan. 

c. Kontribusi Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian serupa 

di masa mendatang. 

 

1.5. Kerangka Pikir 
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