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SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  

PADA PT. KARYA ANUGERAH MANDIRI SURABAYA 
 
 

Oleh: 
 

Oriana Hayu Anggraeni 
 
 

ABSTRAK 
 

Kinerja Sistem Informasi Akuntansi sangat berpengaruh terhadap 
kualitas informasi yang dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang 
membutuhkan informasi dan penentu kesuksesan perusahaan. Kinerja sistem 
informasi dapat dikatakan baik jika informasi yang diterima memenuhi harapan 
pemakai informasi. Fenomena di lapangan Pengenalan program baru tersebut 
membuat para pemakai merasa kesulitan dalam mengoperasikan sistem informasi 
yang baru yang diterapkan perusahaan, karena sistem baru tersebut kurang 
disosialisasikan terlebih dahulu kepada karyawan, dan juga kurangnya pelatihan 
terhadap karyawan. Hal tersebut dapat berpengaruh dalam kinerja karyawan yang 
kurang maksimal dan informasi yang dihasilkan kurang akurat, relevan dan tepat 
waktu.. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menguji secara empiris 
adanya pengaruh partisipasi pemakai, kemampuan teknik personal, dukungan 
manajemen puncak, program pelatihan dan pendidikan terhadap kinerja Sistem 
Informasi Akuntansi pada PT. Karya Anugerah Mandiri Surabaya. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Responden penelitian adalah direktur, 
manajer dan para staf PT. Karya Anugerah Mandiri Surabaya yang berjumlah 18 
orang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis diperoleh 
kesimpulan bahwa Kinerja Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh secara positif 
signifikan dengan variabel partisipasi pemakai, tetapi kemampuan teknik 
personal, dukungan manajemen puncak, dan program pelatihan dan pendidikan 
tidak berpengaruh secara signifikan. 
 
Key Word : Partisipasi Pemakai, Kemampuan Teknik Personal, Dukungan 

Manajemen Puncak, Program Pelatihan dan Pendidikan, Kinerja 
Sistem Informasi Akuntansi 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Era globalisasi seperti sekarang ini menuntut setiap perusahan 

untuk berubah dengan cepat, misalnya sistem informasi di suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan kinerja sistem informasi 

akuntansi tersebut. Suatu informasi akan berkembang salama masa hidup 

suatu perusahaan, artinya suatu informasi yang baru (atau paling tidak telah 

ditingkatkan mutu secara besar – besaran) akan menggantikan sistem yang 

sedang digunakan jika tidak memadai. Karena setiap sistem informasi 

akuntansi mempunyai siklus hidup tertentu, maka pengembangan 

memerlukan suatu kegiatan bersiklus yang terdiri dari beberapa tahap 

dimulai dengan perencanaan sistem, implementasi sistem dan diakhiri 

dengan pengoperasian sistem.   

Penggunaan sistem informasi diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang besar dalam dunia bisnis, dalam upaya ini faktor-faktor yang 

mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan juga 

sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi yang dijadikan sebagai 

dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang membutuhkan informasi dan 

penentu kesuksesan perusahaan.  

Kesuksesan pengembangan sistem informasi sangat tergantung 

pada kesesuaian harapan antara sistem analisis, pemakai (user), sponsor dan 

customer. Pengembangan sistem informasi memerlukan suatu perencanaan 
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 2 

dan implementasi yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan 

terhadap sistem yang dikembangkan (resistance to change). Bodnar dan 

Hopwood (1995) dalam Setianingsih (1998) karena perubahan dari sistem 

manual ke sistem komputerisasi tidak hanya menyangkut perubahan 

teknologi tetapi juga perubahan perilaku dan organisasional. 

Sebagai akibat dari perubahan lingkungan ekstern organisasi 

perusahaan, sistem informasi baru yang diperlukan harus mampu 

menangkap permintaan-permintaan informasi baru yang diperlukan oleh 

manajemen dengan kriteria-kriteria tertentu yaitu: dapat dipercaya 

(reliable), akurat (accuracy) dan tepat waktu (timely). Oleh karena itu, 

apabila terdapat adanya keusangan dari sistem informasi (khusunya 

informasi akuntansi), maka harus segera diadakan modifikasi atau 

pengembangan terhadap sistem informasi tersebut. Pada prinsipnya 

modifikasi dan pengembangan sistem informasi secara umum dicapai 

melalui beberapa tahap dimulai dengan analisis sistem, perancangan sistem, 

seleksi dan implementasi sistem dan diakhiri dengan pengoperasian sistem 

(Baridwan, 1995:5-6).      

Suatu sistem belum dapat dikatakan berhasil jika pemakai sistem 

tidak menerimanya atau bahkan jika sistem tersebut dapat menurunkan 

semangat kerja pemakainya Alter (1996) dalam Setianingsih (1998). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya sistem informasi 

yang dikembangkan dapat diukur dari seberapa besar tingkat penerimaan 

dan tingkat kepuasan pemakai atas sistem. Jika pemakai sistem merasa 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



 3 

kurang puas dan bahkan tidak dapat menerima sistem yang dikembangkan 

maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kegagalan bagi sistem 

informasi yang dikembangkan. 

Dukungan dan keterlibatan manajemen puncak memegang 

peranan yang penting dalam setiap siklus pengembangan sistem dan 

keberhasilan implementasi sistem informasi. Dukungan tersebut penting 

tidak hanya alokasi sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan 

tersebut. Namun penting bagi karyawan strong signal bahwa perubahan 

yang dilakukan merupakan suatu yang penting (Raghunathan dan 

Raghunathan, 1988 dikutip oleh Komara, 2005). Kemampuan teknik 

personal pemakai yang baik akan mendorong pemakai untuk menggunakan 

sistem informasi, sehingga kinerja sistem informasi akuntansi akan lebih 

meningkat Choe (1996) dalam Jen (2002). Keterlibatan pemakai pada setiap 

tahap pengembangan sistem informasi akan berpengaruh pada tingkat 

kepuasan pemakai atas sistem yang dikembangkan (Ives dan Olson, 1984 

dikutip oleh Komara, 2005). Oleh karena itu, partisipasi pemakai dalam 

pengembangan sistem akan  meningkat dengan adanya dukungan dari 

manajemen puncak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih 

(1998) menyebutkan bahwa partisipasi pemakai mempunyai hubungan yang 

positif dan signifikan  terhadap kepuasan pemakai dalam pengembangan 

sistem informasi. 

Untuk mengikuti dan mengembangkan Sistem Informasi 

Akuntansi perusahaan harus mengusahakan keberadaan program pelatihan 
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 4 

dan pendidikan bagi pemakai sistem informasi akuntansi. Karena dengan 

pelatihan dan pendidikan, pengguna bisa mendapatkan kemampuan untuk 

mengidentifikasikan persyaratan informasi mereka dan kesungguhan serta 

keterbatasan Sistem Informasi dan kemampuan ini dapat mengarah pada 

peningkatan kinerja (Montazemi, 1988 dikutip oleh Komara, 2005). 

Program pelatihan dan pendidikan memiliki hubungan yang positif dalam 

proses pengembangan sistem informasi akuntansi (Jen, 2002). 

Kinerja sistem informasi dapat dikatakan baik jika informasi yang 

diterima memenuhi harapan pemakai informasi oleh faktor-faktor yang 

meliputi Dukungan Manajemen Puncak, Kemampuan Teknik Personal 

Sistem Informasi, Keterlibatan Pemakai Dalam Pengembangan Sistem 

Informasi Akuntansi, Program Pelatihan dan Pendidikan Pemakai, Ukuran 

Organisasi, Formalisasi Pengembangan Sistem Informasi, Keberadaan 

Dewan Pengarah Sistem Informasi, Lokasi dari Departemen Sistem 

Informasi (Almilia, 2006).  

Dengan adanya sistem informasi akuntansi tersebut diharapkan 

informasi yang dihasilkan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dari 

pemakai informasi. Serta mampu meningkatkan kinerja sistem informasi 

akuntansi, dimana kinerja sistem informasi akuntansi dapat diukur dengan 

kepuasan pemakai atas pemakaian sistem informasi akuntansi.  
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Kenyataan yang ada di dalam PT. Karya Anugerah Mandiri yaitu 

pada akhir tahun 2009, perusahaan memperkenalkan program baru yaitu 

sistem ERP (Enterprise Resource Planning). Sistem ERP adalah sistem 

komputer yang dirancang untuk mengendalikan seluruh aspek dalam 

perusahaan. Pengenalan program baru tersebut membuat para pemakai 

merasa kesulitan dalam mengoperasikan sistem informasi yang baru yang 

diterapkan perusahaan, karena sistem baru tersebut kurang disosialisasikan 

terlebih dahulu kepada karyawan, dan juga kurangnya pelatihan terhadap 

karyawan (Sumber : Rinna Dwi Rahayu, Divisi Operasional). Hal tersebut 

dapat berpengaruh dalam kinerja karyawan yang kurang maksimal dan 

informasi yang dihasilkan kurang akurat, relevan dan tepat waktu. Kinerja 

tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi partisipasi 

pemakai, kemampuan teknik personal, dukungan manajemen puncak, serta 

pelatihan dan pendidikan pemakai.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan fenomena 

yang terjadi pada lingkungan perusahaan, maka hal ini menarik peneliti 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

PADA PT. KARYA ANUGERAH MANDIRI SURABAYA”.  
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas dapat 

dirumuskaan suatu masalah yang diteliti yaitu : 

“Apakah faktor Partisipasi pemakai, Kemampuan teknik personal, 

Dukungan manajemen puncak, Program pelatihan dan pendidikan 

berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi Pada PT. 

Karya Anugerah Mandiri Surabaya”. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan suatu objek dalam usaha untuk memperoleh 

sesuatu yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari penelitian yaitu : 

Untuk mengetahui dan menguji secara empiris adanya pengaruh partisipasi 

pemakai, kemampuan teknik personal, dukungan manajemen puncak, 

program pelatihan dan pendidikan berpengaruh terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi Pada PT. Karya Anugerah Mandiri Surabaya”. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi beberpa 

pihak antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada manajer beserta karyawan dalam pengembangan sistem informasi 

serta sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan untuk 
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menelaah lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi dalam rangka mencapai tujuan 

perusahaan.  

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

perbendaharaan kepustakaan Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jawa Timur, khususnya Fakultas Ekonomi sehingga dapat 

digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang lain. 

3. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk 

membandingkan antara teori dan praktek, sehingga dapat menambah 

wawasan berpikir tentang kondisi perusahaan dan menjadi pengalaman 

yang berharga bagi penulis di masa mendatang. 

4. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi bagi 

pembaca yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut dan dapat menjadi 

acuan bagi penelitian sistem informasi di masa yang akan datang. 
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