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PENGARUH KUALITAS SISTEM, KUALITAS INFORMASI DAN 

AMBIGUITAS PERAN TERHADAP KEPUASAN KERJA PENGGUNA 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS KOMPUTER 

PADA PT. CAHAYA DEPARTEMEN STORE-BG JUNCTION 

SURABAYA 
 

Oleh : 

Leanda Annisa Masius 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini yang berjudul “ Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, 
dan Ambiguitas peran terhadap Kepuasan Kerja Pengguna Sistem Informasi 
Akuntansi (SIA) Berbasis Komputer “ yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 
yang dapat meningkatkan kinerja SIA dalam perusahaan dan membuktikan secara 
empiris bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 
dependen yang saling mempengaruhi. Penelitian ini juga fokus terhadap variabel 
kualitas sistem, kualitas informasi, ambiguitas peran dan kepuasan kerja pengguna 
sistem informasi akuntansi berbasis komputer. 

Penelitian dilakukan di perusahaan ritel terbesar kedua di indonesia  dan 
penelitian ini mengambil sampel karyawan di perusahaan tersebut yang menggunakan 
sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari kuesioner. Dari 75 kuesioner 
yang dibuat dan disebarkan, hanya 30 kuesioner yang kembali kepada penulis untuk 
dapat diolah dan menggunakan sampel jenuh. Pengujian dilakukan dengan program 
SPSS versi 16.0. 

Variabel independen maupun dependen yang tercantum dalam skripsi ini 
akan saling berkaitan jika korelasi antara satu dengan lainya saling didukung oleh 
pengguna SIA berbasis komputer dalam perusahaan tersebut. Dan hasilnya adalah 
salah satu hipotesis yang ada berpengaruh terhadap kepuasan kerja pengguna SIA 
berbasis komputer adalah kualitas informasi, sedangkan kualitas sistem dan 
ambiguitas peran tidak terbukti berpengaruh terhadap kepuasan kerja pengguna SIA 
berbasis komputer.  
Keyword : Sistem Informasi Akuntansi, Ambiguitas Peran, Kualitas Sistem, 
Kepuasan Pengguna Sistem Informasi, Pemakaian Sistem Informasi, Pengguna 
Komputer. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Dalam melaksanakan kegiatan operasional, suatu perusahaan atau 

organisasi pasti sangat memerlukan sistem informasi. Yang disebut sistem itu 

memiliki tiga tahapan yaitu input, proses, dan output. Input merupakan tahap 

operasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang memasuki 

sistem itu sah, lengkap dan bebas dari kesalahan. Proses adalah data diolah 

untuk menghasilkan suatu informasi. Output merupakan proses 

mengumpulkan, mengatur, memformat dan menyajikan informasi untuk para 

pemakai. 

  Berbicara tentang sistem informasi yang manual, ternyata banyak 

ditemukan kualitas informasi yang tidak seimbang dengan kebutuhan 

manajemen karena sistem itu memiliki banyak keterbatasan. Bisa disebutkan 

anatara lain : memakan waktu yang cukup lama dalam pemrosesan data, beban 

tenaga kerja dengan waktu yang mereka punya dalam bekerja tidak seimbang, 

ketidakmampuan memasok seluruh informasi yang didapat dengan 

keterbatasan waktu yang dimiliki. Adanya keterbatasan dari sistem manual, 

menjadikan suatu perusahaan memutuskan untuk segera beralih ke teknologi 

sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer bagi para pengguna untuk 

mencapai nilai ekonomis. 

1 
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  Teknologi telah tersedia dan tidak pernah ada habisnya untuk 

dikupas. Perangkat keras maupun perangkat lunak selalu berkembang dengan 

pesat hanya dalam hitungan bulan, bahkan hitungan minggu teknologi terus 

berkembang dan mengikuti jaman. Perangkat keras yang didukung dengan 

perangkat lunak yang semakin banyak, itu menjadi satu kesatuan dalam 

pengoperasian sistem. Bisa disebut, hubungan antara keduanya merupakan 

hubungan yang saling berkaitan. Dan para pengguna sangat membutuhkan di 

skala prioritas operasional dunia usaha. 

  Dunia usahapun berbicara bahwa mereka membutuhkan sistem 

yang dapat menunjang serta membangun usaha yang mereka miliki dengan 

sebaik mungkin, mengingat persaingan kini semakin ketat. Selain itu, dunia 

usaha juga menuntut para manajer untuk menyerahkan informasi tentang 

segala sesuatu yang terjadi didalam perusahaan dengan cukup cermat dan 

efisien. Tujuan dari setiap sistem informasi akuntansi adalah menyediakan 

informasi akuntansi bagi para pemakai dan pengguna. Pemakai ini mungkin 

dari internal seperti manajer atau dari eksternal seperti pelanggan. Secara lebih 

khusus tujuanya adalah : untuk mendukung operasi harian, untuk mendukung 

pembuatan keputusan oleh pembuat keputusan intern perusahaan, dan 

memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan. 

  Perusahaan yang menggunakan sistem informasi akuntansi 

berbasis komputer juga didukung dengan teknologi yang ada. Sistem 

informasi akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu 

sistem informasi perusahaan. Dalam suatu sistem informasi yang lebih banyak 
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menghubungkan dengan data keuangan. Menurut Widjajanto ( 2002:14 ), 

Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mencakup kegiatan 

mengidentifikasi, menghimpun, memproses dan mengkomunikasikan 

informasi ekonomi mengenai suatu organisasi ke berbagai pihak. Sedangkan 

keterlibatan teknologi komputer dalam roda kehidupan perusahaan memang 

bermacam-macam, tergantung pada tingkat kebutuhan dan kemampuan 

perusahaan. 

  Pada dasarnya perusahaan dapat mengoperasikan sistem informasi 

akuntansi tanpa menggunakan komputer, akan tetapi kemampuan komputer 

untuk menangani tugas-tugas manusia dalam suatu sistem memiliki peran 

yang sangat besar dalam menunjang kelancaran sebuah sistem. Karena 

informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dapat disajikan cepat dan tepat 

waktu. Bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan teknologi 

komputerisasi pada perusahaan yang sudah terbiasa dengan cara manual. 

Dibutuhkan penyesuaian berkala dari hal yang paling ringan, hingga hal yang 

paling rumit serta dibutuhkan seorang tenaga ahli dalam bidang komputerisasi 

untuk menunjukkan cara-cara pengoperasianya. Peran manajer disini sangat 

penting dalam memberikan pelatihan secara maksimal dan bimbingan serta 

pengevaluasian setelah menjalankan kegiatan. Karena suatu perusahaan tidak 

akan mau rugi ketika teknologi yang disediakan terbuang percuma. 

  Bagi perusahaan besar, yang memiliki sistem yang rumit dan 

kompleks, komputer akan dipergunakan secara maksimal dengan cara 

membangun suatu jaringan yang integral dan rumit dengan mengoperasikan 
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komputer dalam jumlah yang cukup besar. Tetapi, tidak jarang pula suatu 

perusahaan menggunakan jaringan komputer yang sederhana dengan beberapa 

unit saja, tanpa menggunakan teknologi komunikasi terlalu rumit. 

Perkembangan teknologi semakin pesat di bidang komputerisasi ini dapat 

memberikan banyak inovasi yang terjadi baik dalam hal pengembangan 

perangkat keras maupun lunak. Oleh karena itu perkembangan teknologi 

dibidang komputer ini akan membawa dampak yang cukup berarti dalam 

perkembangan sistem informasi di dalam suatu perusahaan. 

 PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk. ( CAHAYA 

DEPARTEMENT STORE – BG JUNCTION SURABAYA )  Adalah 

sebuah jaringan toserba yang menjual berbagai perlengkapan seperti baju dan 

perlengkapan lainya. Jaringan toko ini sudah menyebar di seluruh Indonesia. 

Sebagai jaringan toko, Cahaya Departement Store yang merupakan anak 

cabang dari Ramayana Department Store adalah salah satu perusahaan ritel 

yang menjadi pilihan dan cukup dikenal di kalangan masyarakat Indonesia 

karena harganya lebih terjangkau bila dibandingkan Sogo atau Centro. 

  Penggabungan dari teknologi komunikasi dan teknologi komputer, 

bersama-sama dengan otomasi kantor selanjutnya dikenal dengan teknologi 

informasi ( Indriantoro dalam Utami 2008:1 ). Istilah teknologi informasi (TI ) 

berbeda dengan sistem informasi ( SI ). Sistem informasi mempunyai 

pengertian yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan perangkat keras dan 

perangkat lunak, tetapi meliputi perpaduan antara pengetahuan, metode, dan 

teknik penggunaan informasi dalam dunia bisnis. Sistem informasi yang 
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didukung teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan 

jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif. 

 PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk. ( CAHAYA 

DEPARTEMENT STORE – BG JUNCTION SURABAYA )   

  Mempunyai jaringan kerja yang sangat luas. Setiap bagian 

memiliki perbedaan baik dalam karakteristik, individu, pendidikan, sikap, 

maupun cara berfikir dalam hal penggunaan komputer. Perbedaan tersebut 

menimbulkan suatu kelemahan pada sistem informasi akuntansi yang ada, 

sehingga informasi yang dihasilkan kurang sesuai dengan keinginan, salah 

satunya terbatas penggunaan program kerja, sehingga karyawan hanya 

melaksanakan program komputer yang tetap setiap bekerja. 

  Sistem yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sistem 

informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yang efektif penting bagi 

keberhasilan jangka panjang organisasi manapun. Tanpa perangkat untuk 

mengawasi aktivitas-aktivitas yang terjadi, maka tidak ada cara untuk 

memutuskan seberapa baik kinerja perusahaan. Menurut informasi yang 

didapatkan, kelemahan yang menjadi permasalahan dari perusahaan ini adalah 

tentang pemahaman sistem dan komputer untuk menunjang kinerja para 

karyawan. Berdasarkan kotak suara yang disediakan oleh PT. Cahaya 

Department Store, pada periode Januari 2012 diketahui bahwa dari 85 suara 

customer, 55 diantaranya banyak yang mengeluh tentang pelayanan dari 

perusahaan ini yang kurang cekatan karena masih sering ada kesalahan teknis 

saat terjadinya transaksi pembayaran.  Sehingga sangat menghambat ketepatan 
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dan kecepatan yang diinginkan oleh para customer. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya penyuluhan yang tepat. Hal ini mengangakat kesimpulan bawha 

terdapat struktur yang lemah yang menyebabkan terjadinya ambiguitas peran 

karyawan yang tidak mampu mendeskripsikan secara jelas tugas dan 

kewajiban yang harus diselesaikan setiap personilnya. Sehingga karyawan 

tidak cukup puas dengan pekerjaan mereka karena kesulitan memahami sistem 

dan pengoperasian komputer yang akhirnya berakibat komplain tegas dari 

customer. Karena Setiap organisasi juga perlu menelusuri pengaruh-pengaruh 

berbagai aktivitas atas sumber daya yang berada dibawah pengawasanya. 

Informasi tentang para pelaku yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas tersebut 

penting untuk menetapkan tanggung jawab dari tindakan yang diambil. Sistem 

informasi akuntansi berbasis komputer mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam bisnis ritel terutama dengan kondisi persaingan yang ketat, dan 

dalam rangka implementasi strategi bisnis yakni dengan membuka cabang di 

berbagai tempat yang berbeda. Menerapkan sistem informasi akuntansi 

berbasis komputer akan dapat dihasilkan informasi yang berkaitan dengan 

operasi perusahaan secara cepat dan akurat, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan kecepatan pelatanan pada konsumenya. 

  Latar belakang itulah yang membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian secara empiris dengan judul “ Pengaruh kualitas sistem, 

kalitas informasi dan ambiguitas peran terhadap kepuasan kerja pengguna 

sistem informasi akuntansi berbasis komputer “ 
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1.2 Rumusah Masalah 

  Pokok permasalahan yang timbul dalam penelitian ini secara garis besar 

dapat dirumuskan sebagai berikut: “ Apakah terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kualitas sitem, kualitas informasi dan ambiguitas peran terhadap kepuasan 

kerja pengguna sistem informasi akuntansi berbasis komputer ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan bukti nyata dan menganalisis 

secara empiris bahwa terdapat pengaruh yang yang signifikan antara kualitas 

sistem, kualitas informasi dan ambiguitas peran dengan kepuasan kerja pengguna 

sistem informasi akuntansi berbasis komputer. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberika manfaat 

bagi para pembaca dan pihak yang berkepentingan antar lain : 

1. Memperjelas konsep sistem demografi dan personality end-user computing 

serta pengaruhnya terhadap sistem informasi akuntansi berbasis komputer 

2. Bagi para manajer dalam berbagai fungsi pada suatu perusahaan atau 

organisasi dapat memahami kriteria informasi yang akurat dan berkualitas 

agar segala sesatu hasil yang diperoleh dapat dijadikan pengambilan 

keputusan yang tepat. 

3. Dapat digunakan sebagai wacana dan tambahan pengetahuam bagi mereka 

yang ingin mengetahui tentang sistem informasi yang ada pada perusahaan, 

hal-hal yang mempengaruhi terlibat didalamnya, serta dampak positif dan 

negative terhadap pengguna informasi tersebut. 
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