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ABSTRAK  

 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yaitu di fokuskan pada dukungan 
manajemen puncak, partisipasi pemakai dan kemampuan teknik personal terhadap 
kinerja sistem informasi akuntansi pada CV.Abadi di Sidoarjo.  

Populasi dalam penelitian ini adalah adalah seluruh manajer dan para staf 
CV. Rizki Abadi Sidoarjo yang terlibat dalam penggunaan Sistem Informasi 
Akuntansi tahun 2012. Data yang digunakan adalah data primer dan diperoleh 
melalui penyebaran kuesioner. Model analisis data yang digunakan adalah regresi 
linear berganda. Pengujian kualitas data yang digunakan adalah uji validitas  dan 
uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji 
multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis yang digunakan 
adalah uji signifikan simultan (uji – F), uji signifikan parsial (uji – t), dan adjusted 
R square.  

Hasil penelitian menunjukkan dukungan manajemen puncak, partisipasi 
pemakai dan kemampuan teknik personal berpengaruh signifikan secara simultan 
terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, tetapi secara parsial, hanya 
kemampuan teknik personal yang berpengaruh positif terhadap kinerja sistem 
informasi akuntansi sedangkan dukungan manajemen puncak dan partisipasi  
berpengaruh negatif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.  

 
 

Kata Kunci : kinerja sistem informasi, dukungan manajemen puncak, 
partisipasi pemakai dan kemampuan teknik personal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di era globalisasi seperti saat ini, perubahan dan ketidakpastian mewarnai 

kehidupan lingkungan bisnis. Dengan demikian persaingan bisnis yang terjadi 

menjadi sangat kompetitif. Dalam hal ini, untuk terus dapat bertahan ditengah 

kondisi yang ada, maka perusahaan harus memiliki strategi – strategi jitu dalam 

menyikapi perubahan tersebut. Bagi perusahaan, globalisasi merupakan suatu 

tantangan bagaimana agar dapat bersaing dengan perusahaan lain dalam 

memperkenalkan produk maupun jasa yang dimilikinya. Untuk itu pihak 

manajemen diharapkan mampu mendeteksi secara efektif kapan perubahan 

kondisi membutuhkan tanggapan strategis, maka sangat dibutuhkan suatu sistem 

informasi yang mampu menangkap mencipta danmemanipulasi informasi internal 

dan eksternal secara efektif. 

Organisasi tergantung pada sistem informasi untuk dapat berdaya saing 

(Bodnar dan Hopwood, 2004 : 3). Informasi merupakan suatu data yang 

diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambil keputusan dan sistem 

informasi merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait untuk 

mencapai tujuan.  

Informasi juga harus dipahami (understandability). Mudah dipahami 

disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan 

sumber daya manusia yang menggunakannya. Mengenai informasi yang 

dihasilkan, maka informasi tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak 
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terlalu rumit, tidak menggunakan istilah yang kabur serta menggunakan 

klasifikasi yang lazim. Kemudian mengenai sumber daya manusia pakai sistem, 

yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian informasi yang memadai atau 

paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah 

kemampuannya (Wahyono, 2004 : 12). 

Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang memproses data keuangan 

menjadi suatu informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan keuangan. 

Pada perkembangan selanjutnya, akuntansi didefinisikan sebagai suatu ilmu yang 

menghasilnya informasi keuangan dan non-keuangan bagi manajemen untuk 

merumuskan strategi perusahaan. Sistem informasi sudah menjadi satu kesatuan 

dari proses akuntansi, mulai dari akuntansi keuangan,audit dan saat ini sampai 

pada sistem pengendalian manajemen. Untuk menghasilkan informasi yang 

memnuhi kualitas relevan dan dapat diandalkan diperlukan suatu sistem yang 

mengatur dan mengelola data akuntansi serta menghasilkan informasi akuntansi 

yang disebut siste informasi akuntansi. 

Perkembangan teknologi informasi telah banyak membantu meningkatkan 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam bidang Akuntansi. Peningkatan 

penggunaan teknologi komputer sebagai salah satu bentuk teknologi informasi 

yang telah mengubah pemrosesan data akuntansi dari secara manual menjadi 

secara otomatis. Penggunaan sistem informasi diharapkan dapat memberikan 

maanfat 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 
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pengambilan keputusan oleh pihak yang membutuhkan informasi dan penentu 

kesuksesan perusahaan. Karena pentingnya kebutuhan sebuah sistem informasi 

maka perusahaan perlu mempertimbangkan sistem yang telah digunakan dan yang 

akan dikembangkan agar kedepannya menjadi sebuah sistem yang efektif dalam 

mendukung apa yang menjadi visi dan misi perusahaan. Baik buruknya kinerja 

dari sebuah Sistem Informasi, dapat dilihat dari kepuasaan pemakai Sistem 

Informasi itu sendiri. Perusahaan yang menyadari pentingnya peningkatan kinerja 

sistem informasi akuntansi akan selalu memperhatikan faktor – faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi kinerja dari Sistem Informasi Akuntansi tersebut. 

Organisasi memerlukan pengembangan sistem, dan setidaknya terdapat 3 

alasan  pokok mengapa organisasi mebutuhkan pengembangan sistem. Pertama, 

lingkungan bisnis bersifat dinamis dancepat berubah, misalnya dalam hal 

kemajuan teknologi, intensitas persaingan,perubahan perilaku konsumen, 

perubahan sosial – budaya, dan seterusnya. Kedua, sistem itu sendiri juga 

mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Alasan ketiga, 

proses kerja dan pengelolaan bisnis, baik organisasi profit maupun nirlaba, jelas 

membutuhkan sistem tertentu yang memudahkan pelaksanaan aktivitas, mulai 

dari perencanaan hngga pengevaluasian. 

Menurut Bodnar dan Hapwood (2004 : 22-23) sebuah proyek 

pengembangan sistem biasanya terdiri dari tiga fase : analisis sistem, desain 

sistem, dan implementasi sistem. Pendekatan sistem merupakan prosedur umum 

untuk mengadministrasikan suatu proyek sistem. Tujuan pendekatan ini adalah 

untuk membantu tertatanya pengembangan sistem yang efektif dan teratur. 
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Tujuan pengembangan sistem itu sendiri adalah untuk mengembangkan 

sistem informasi yang memuaskan kebutuhan operasional (fokus pada hasil) dan 

kebutuhan akan suatu organisasi dan mengembangkan sistem informasi dengan 

cara yang efisien dan efektif (fokus pada proses) (Diana &Setiawati, 2010 : 39 ). 

Proses pengembangan sistem yang tidak efisien akan menyebabkan biaya 

pengembangan sistem menjadi lebih besar. Sedangkan, proses pengembangan 

sistem yang tidak efektif mengakibatkan sistem yang telah dibuat tidak akan 

dipakai karena tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oleh sebab itu 

pengembangan sistem harus diselaraskan dengan strategi bisnis dan tujuan 

organisasi. Pengembangan sistem juga harus disesuaikan dengan lingkungan 

teknologi informasi organisasi. 

Kecanggihan teknologi yang ada tidak akan ada artinya jika dalam 

perencanaan sistemnya tidak memperhatikan faktor manusia sebagai pemakainya, 

maka dapat dipastikan akan terjadi banyak hambatan yang disebabkan adanya 

ketidaksesuaian antara teknologi yang digunakan dengan pemakainya. Untukitu, 

dalam perancagan sistem, sebaiknya pemakai dapat terlibat aktif, demikian juga 

sampai pada proses pengujiannya. 

Untuk menunjang pencapaian tujuan perusahaan terhadap sistem 

informasiakuntansi yang dikembangkan, maka dalam pelaksanaannya manajemen 

harusmemperhatikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tjhai Fung Jen (2002) dalam 

Luciana dan Irmaya (2006),  mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang 
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berpengaruh pada kinerja sistem informasi akuntansi antara lain keterlibatan 

pemakai dalam pengembangan sistem, kemampuan teknik personal sistem 

informasi, ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi 

pengembangan sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan pemakai, 

keberadaan dewan pengarah sistem informasi dan lokasi departemen sistem 

informasi. 

Partisipasi pemakai sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan sistem 

informasi, sebab suatu sistem akan tidak efektif dalam membantu perkerjaan 

apabila ketika penentuannya tidak melibatkan pemakai sistem informasi 

akuntansi. 

Dukungan Manajemen Puncak juga memiliki pengaruh terhadap 

penggunaan sistem informasi akuntansi, karena sistem yang dipilih oleh 

manajemen puncak pasti bertujuan untuk memajukan perusahaan. 

Kemampuan Teknik personal Pemakai Sistem Informasi sangat 

bermanfaat dan berperan penting dalam pengembangan sistem informasi untuk 

dapat menghasilkan informasi guna menciptakan laporan perencanaan yang 

akurat. Selain itu suatu sistem informasi akan lebih bermanfaat dalam membantu 

aktivitas apabila personel yang menggunakan sistem informasi tersebut, memiliki 

kemampuan untuk mengoperasikan sistem informasi tersebut. 

CV. Rizki Abadi Sidoarjo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pengadaan barang dan jasa. Semakin eratnya teknologi informasi bagi 

keberhasilan perusahaan secara keseluruhan memperluas peranan suatu sistem 

informasi. sistem informasi akuntansi merupakan penyedia informasi, khususnya  
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informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak – pihak yang berkepentingan. 

Didorong oleh kompleksnya laporan keuangan dan kemajuan teknologi, hal ini 

memacu kebutuhan suatu sistem informasi yang handal agar proses pencatatan 

aktivitas CV. Rizki Abadi Sidoarjo dapat seefisien dan seefektif mungkin 

sehingga pengoperasiannya akan lebih mudah. Dengan menggunakan sebuah 

sistem informasi akuntansi yaitu program miscrosoft office excel dan microsoft 

office word, CV. Rizki Abadi Sidoarjo diharapkan sistem ini dapat menjadi 

sebuah alat perubahan dari sistem manual dalam pencatatan, ke dalam sistem 

yang terkomputerisasi yang terintegrasi dengan baik. 

Kinerja Sistem Informasi Akuntansi dapat dikatakan baik jika informasi 

yang diterima memenuhi harapan pemakai oleh faktor-faktor yang meliputi 

Dukungan Manajemen Puncak,Partisipasi Pemakai, dan kemampuan Teknik 

Personal. Akan tetapi pada kenyataan yang ada dalam perusahaan, terdapat 

beberapa permasalahan, yaitu pertama, sering terjadi human error seperti terjadi 

kesalahan staf dalam menyalin dan mengisi data. Berdasarkan wawancara yang 

telah dilakukan  terhadap narasumber pada CV. Rizki Abadi Sidoarjo yaitu Antika 

wulan yang merupakan staf accounting, bahwa sering kali terjadi kesalahan dalam 

menjalankan sistem informasi yang berakibat pada  keakurasian suatu laporan. 

Kesalahan yang biasa terjadi adalah para pemakai masih sering kesulitan dalam 

menggunakanprogram tersebut sehingga para pemakai masih sering melakukan 

pencatatan secara manual, dan hasilnya kualitas sistem informasi yang dihasilkan 

kurang relevan dan tidak tepat waktu. 
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Dari latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “ PENTINGNYA DUKUNGAN MANAJEMEN 

PUNCAK, PARTISIPASI PEMAKAI DAN KEMAMPUAN TEKNIK 

PERSONAL TERHADAP KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

PADA CV. RIZKI ABADI  SIDOARJO” 

 

1.2. Perumusan  Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Partisipasi 

Pemakai, danKemampuan Teknik Personal Pemakai Sistem Informasi 

terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi padapada CV. Rizki Abadi 

Sidoarjo? 

2. Manakah diantara variabel Dukungan Manajemen Puncak,Partisipasi 

Pemakai, dan Kemampuan Teknik Personal Pemakai Sistem Informasi 

yang mempunyai pengaruh dominan terhadap Kinerja Sistem Informasi 

Akuntansi pada CV. Rizki Abadi Sidoarjo? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan suatu objek dalam usaha untuk memperoleh sesuatu 

yang telah ditetapkan. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini 

yaitu:  
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1. Untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh Dukungan Manajemen 

Puncak, Partisipasi Pemakai, dan Kemampuan Teknik Personal 

Pemakai Sistem Informasi terhadap kinerja Sistem Informasi 

Akuntansi. 

2. Untuk membuktikan variable mana sajadiantara Dukungan 

Manajemen Puncak, Partisipasi Pemakai, dan Kemampuan Teknik 

Personal yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja 

Sistem Informasi Akuntansi. 

  

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penyusunan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak  

antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi perusahaan untuk lebih mengetahui faktor – faktor 

yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi dalam rangka 

mecapai tujuan perusahaan. 

2. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai  

pembendaharaan perpustakaanuntuk kepentingan umum dan  dapat 

digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. 

3. Penulis 
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Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori 

yang telah diperoleh selama masa studi, maupun yang didapat dari 

sumber  - sumber lain. 
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