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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Di masa sekarang, perubahaan berada di lingkungan bisnis yang semakin ketat khususnya 

negara Indonesia, hal ini mengharuskan perusahaan untuk mengembangkan kualitas untuk dapat 

bersaing dengan perusahaan lain. Perusahaan yang ada di Indonesia bersaing untuk 

mengoptimalkan kinerja dan performa di setiap unit bisnisnya agar dapat diperoleh hasil terbaik 

sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat. Salah satu cara agar dapat meningkatkan performa 

atau kinerja perusahaan adalah dengan cara meningkatkan kinerja karyawannya.  

 Di setiap aktivitas yang dilakukan dan terjadi didalam perusahaan, sumber daya manusia 

merupakan peran penting dan yang utama dalam keberhasilan yang diperoleh oleh perusahaan. 

Karena karyawan merupakan aset penting dalam berjalannya suatu perusahaan, semua aktivitas di 

perusahaan berjalan dengan baik berkat karyawan yang membuat rencana untuk kedepannya, 

merealisasikan rencana yang sudah dirancang, dan dapat mengendalikan semua yang sudah 

dirancang di awal. Salah satu faktor yang dapat memperlihatkan jika perusahaan tersebut dapat 

dikatakan berhasil adalah dengan menunjukkan bagaimana kinerja dari perusahaan tersebut, baik 

atau buruk kinerja yang dihasilkan oleh karyawan perusahaan. Dengan demikian, kualitas kinerja 

yang baik sangat dibutuhkan dalam diri setiap karyawan agar kinerja perusahaan dapat meningkat. 

 Setiap perusahaan membutuhkan sistem pengendalian internal sebagai elemen penting 

guna menjadi dasar dalam mengelola kegiatan operasional yang aman dan dapat mengembangkan 

perusahaan. Menurut Naibaho (2013) pengertian dari pengendalian internal adalah rencana dan 
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prosedur yang dapat menjaga aktiva dari adanya penyalahgunaan yang dilakukan, meyakinkan 

bahwa informasi akurat, dan meyakinkan bahwa peraturan dan undang-undang yang ada dipatuhi. 

Karena dengan terciptanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik didalam perusahaan, 

maka harapannya segala aktivitas yang sudah diterapkan dalam kegiatan operasional akan berjalan 

lancar sesuai dengan rancangan agar dapat terciptanya peningkatan profit bagi perusahaan. 

 Di zaman sekarang ini, banyak organisasi yang menggunakan teknologi informasi 

akuntansi untuk mengoptimalkan kinerja karyawan. Pengertian sistem informasi akuntansi yang 

dikemukakan oleh Zaki Baridwan dalam Widiana (2015) informasi akuntansi merupakan sebuah 

pengelompokan dalam pengambilan keputusan terkait dengan manajemen. Sistem informasi 

akuntansi juga merupakan bagian penting terkait dengan penerimaan laporan keuangan dan 

menjadikannya sebagai informasi penting bagi perusahaan. Sistem informasi akuntansi adalah 

kegiatan pembantu yang berperan penting dalam jalannya aktivitas utama agar menjadi lebih 

efektif dan efisien (Ismail & Sudarmadi, 2019). Maka dari itu untuk meningkatkan kinerja 

karyawan sangat dibutuhkan adanya sistem informasi akuntansi 

 Setiap orang memerlukan suatu dorongan dalam melakukan suatu kegiatan, dorongan 

tersebutlah yang diartikan sebagai sebuah motivasi. Di dalam suatu perusahaan, motivasi yang 

dimiliki dalam diri setiap karyawan dapat menjadi hal yang positif dan dapat juga menjadi 

penyebab timbulnya suatu masalah. Menurut Safitri (2017) motivasi kerja adalah suatu dorongan 

yang berada dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara maksimal agar dapat 

meraih prestasi diri. Motivasi kerja merupakan hal penting dalam menumbuhkan kinerja 

karyawan, hal tersebut dikarenakan adanya motivasi yang berperan menjadi daya dorong dalam 

diri setiap karyawan yang menimbulkan rasa senang atas hasil kerja yang sudah dilakukan (Farhah 
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et al., 2020). Maka dari itu dengan adanya motivasi pada diri karyawan saat bekerja akan 

meningkatkan kinerja karyawan. 

 Pada penelitian ini replikasi yang dilakukan oleh Swahyuni & Adnantara (2020) yang 

berjudul “ Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Motivasi Kinerja 

Pada Karyawan PT. BPR Adiartha Udiana”. Dalam penelitian sebelumnya  peneliti menggunakan 

metode kuesioner yang dibagikan kepada 46 karyawan PT. BPR Adiartha Udiana. Dan dari hasil 

penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Swahyuni & Adnantara (2020), mendapatkan hasil 

bahwa sistem informasi akuntansi serta pengendalian internal , dan motivasi kinerja pada 

karyawan PT. BPR Adiartha Udiana. 

 Hal yang berbeda pada penelitian ini menurut Swahyuni & Adnantara (2020) yaitu subjek 

dan objek pada penelitian. Objek penelitian yang digunakan pada perusahaan leasing di Kota 

Semarang, objek dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian yang berbeda menurut 

Swahyuni & Adnantara (2020). Dalam penelitian peneliti menggunakan perusahaan leasing di 

Kota Semarang sebagai objek penelitian karena berdasarkan pada Persatuan Industri Kendaraan 

Bermotor di Indonesia yang menjual mobil pada tahun 2021 mencapai hingga 700.000 sampai 

775.000 unit kendaraan roda dua versi Perkumpulan Industi Sepeda Motor Indonesia yang 

memproyeksi dengan pertumbuhan hingga mencapai 11% tahun 2021 (Rahardyan, 2020).  

Perusahaan leasing di Indonesia memenuhi kebutuhan cicilan pembayaran pada kendaraan 

bermotor industri alat berat, serta rumah. Berdasarkan hasil pra survey terhadap 7 perusahaan 

leasing di kota Semarang yang mengatakan bahwa sistem pembelian di perusahaan leasing 

menjadi sangat kompleks karena menggunakan sistem pembayaran cicilan dalam jangka waktu 

yang relatif lama, dan biasanya konsumen membutuhkan beberapa tahun untuk melunasi cicilan 

tersebut. Sehingga dibutuhkannya sistem transformasi yang mendukung berupa sistem informasi 
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yang kompleks dan mampu menyediakan semua kebutuhan informasi dari perusahaan leasing. 

Dengan banyaknya pertumbuhan  populasi di Indonesia, kebutuhan akan kendaraan bermotor 

meningkat dan mengakibatkan perusahaan leasing mulai berkembang. Serta adanya peningkatan 

setiap tahunnya, perusahaan leasing membutuhkan suatu sistem yang capable untuk mendata data 

konsumen dan menanggung semua kebutuhan lain yang ada. Hal inilah yang menyebabkan 

mengapa perusahaan leasing menjadi objek penelitian ini. 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jabarkan diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Pengendalian Internal, Sistem Informasi 

Akuntansi, dan Motivasi Kinerja Terhadap Karyawan  Perusahaan Leasing di Kota Semarang “.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Untuk mengetahui motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

 Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

     1.  Untuk Peneliti 

  Diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan terkait dengan pengendalian 

 internal, sistem informasi pada akuntansi, serta motivasi kinerja terhadap karyawan. 

      2. Untuk Teoritis 

  Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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