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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA 
PT. EBAD WISATA TOUR DAN TRAVEL 

 
Oleh 

Meita Aninditya Jati 
 
 

ABSTRAK 
 

 Perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dagang dan manufaktur 
memerlukan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk menjalankan usahanya 
terutama pada era globalisasi seperti sekarang ini, dimana informasi merupakan 
suatu hal yang penting didalam memutuskan langkah organisasi guna 
memenangkan persaingan, dan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap 
kinerja perusahaan. Kemampuan Teknik Personal Pemakai  Sistem Informasi 
berperan penting dalam pengembangan sistem informasi untuk dapat 
menghasilkan informasi guna menciptakan laporan perencanaan yang akurat. 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa 
narasumber pada PT. Ebad Wisata Tour & Travel, terdapat beberapa 
permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, diantaranya pemakaian sistem 
informasi akuntansi yang tidak sistematis yaitu adanya “by pass information, 
kurang akuratnya perencanaan perolehan, karena adanya kesalahan informasi 
yaitu dari narasumber yang tidak tepat, dan sebaran pegawai untuk bidang-bidang 
pekerjaan tertentu di beberapa wilayah tidak merata, sehingga informasi yang 
masuk ke jajaran staf/divisi tidak tercover atau terjangkau semuanya. 

 PT. Ebad Wisata Tour & Travel merupakan populasi dalam penelitian ini 
dengan sampel seluruh manajer dan staf yang ada di PT. Ebad Wisata Tour & 
Travel yang berjumlah 20 orang. Teknik penarikan sampel yang digunakan 
adalah sampel jenuh atau sensus. Variabel penelitian yang digunakan yaitu 
Partisipasi Pemakai (X1), Dukungan Manajemen Puncak (X2), Kemampuan 
Teknik Personal (X3) sebagai variabel bebas sedangkan Kinerja Sistem Informasi 
Akuntansi (Y) sebagai variabel terikat. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda dengan menggunakan uji hipotesis. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah menguji secara empiris adanya pengaruh Partisipasi 
Pemakai, Dukungan Manajemen Puncak, Kemampuan Teknik Personal terhadap 
Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. 

 Berdasarkan hasil pengujian diatas, Partisipasi Pemakai (X1), 
Kemampuan Teknik Personal (X3) berpengaruh secara positif signifikan terhadap 
Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Y). Dukungan Manajemen Puncak (X2) 
berpengaruh negatif tidak signifikan Terhadap Kinerja Sistem Informasi 
Akuntansi (Y). 

 
Kata Kunci:Partisipasi Pemakai, Dukungan Manajemen Puncak , Kemampuan Teknik 

Personal, Kinerja Sistem Informasi Akuntansi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dagang dan manufaktur 

memerlukan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk menjalankan 

usahanya terutama pada era globalisasi seperti sekarang ini, dimana 

informasi merupakan suatu hal yang penting didalam memutuskan langkah 

organisasi guna memenangkan persaingan, dan teknologi juga sangat 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sistem informasi akuntansi 

dapat menambah nilai bagi suatu perusahaan dengan menghasilkan 

informasi yang akurat dan tepat waktu (Fitri, 2011). 

Sistem informasi akuntansi dapat dinilai kinerjanya, agar tidak 

membawa kegagalan dalam perusahaan.Kinerja sistem informasi 

akuntansi dapat dilihat melalui kepuasan pemakai sistem informasi 

akuntansi dan pemakaian dari sistem akuntansi itu sendiri.Beberapa 

peneliti seperti  Septriani (2010) telah menggunakan kepuasan pemakai 

sistem informasi dan penggunaan dari sistem informasi itu sendiri sebagai 

tolak ukur keberhasilan kinerja sistem informasi akuntansi. Ada beberapa 

faktor yang berpengaruh pada kinerja sistem informasi akuntansi, faktor 

tersebut antara lain: keterlibatan pengguna, kapabilitas personal sistem 

informasi, ukuran organisasi, dukungan top management, formalisasi 

pengembangan sistem, pelatihan dan pendidikan pengguna, komite 
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pengendalian sistem informasi, lokasi departemen sistem informasi, dan 

kepuasan pengguna akhir (End User Computing Satisfaction). 

Manajemen menggunakan informasi sebagai alat komunikasi, dan 

alat berfikir dalam bisnis.Sebagai alat komunikasi, manajemen 

menggunakan akuntansi sebagai alat untuk menyampaikan keputusan-

keputusannya kepada segenap pihak yang terkait.Sebagai alat berfikir, 

manajemen menggunakan akuntansi sebagai alat untuk membuat 

perencanaan dan pengendalian perusahaan agar dapat berfungsi dengan 

efektif dan efisien, informasi akuntansi harus relevan dan dapat 

diandalkan.Untuk menghasilkan informasi yang memenuhi kualitas 

relevan dan dapat diandalkan diperlukan suatu sistem yang mengatur dan 

mengelola data akuntansi serta menghasilkan informasi akuntansi yang 

disebut sistem informasi akuntansi. 

Akhir-akhir ini dengan kemajuan teknologi yaitu dengan 

ditemukannya sistem komputerisasi, pemrosesan data dilakukan dengan 

mudah dan dengan hasil yang lebih akurat, serta dalam waktu yang relatif 

singkat daripada dilakukan secara manual. 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2006:22) Pengembangan sistem 

biasanya terdiri dari tiga tahap umum: analisis sistem, perancangan sistem, 

dan implementasi sistem. Untuk menghindari penolakan terhadap  sistem 

yang dikembangkan, maka diperlukan partisipasi dari pemakai.Partisipasi 

pemakai berpengaruh pada  tiap tahap pengembangan sistem informasi 

tentunya akan berpengaruh pada tingkat kepuasan pemakai atas sistem 
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yang dikembangkan. 

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: relevan, tepat waktu, 

akurat, dan lengkap, dan merupakan rangkuman. Oleh karena itu, apabila 

terdapat adanya keusangan atau ketidak cocokan dari sistem informasi 

(khususnya informasi akuntansi), maka harus segera diadakan modifikasi, 

dan pengembangan sistem informasi.Tahapan Pengembangan Sistem 

secara umum dimulai dengan perencanaan, analisis, desain, pemilihan, 

implementasi, dan diakhiri dengan pengoperasian sistem (Husein, 

2004:248). 

Dalam tahap perancang dan analis sistem informasi dapat 

mendesain sistem yang mampu bekerja sama dengan pemakai sistem 

informasi (user). Agar tidak ada hambatan dalam pemakaian sistem 

informasi, maka diusahakan agar sistem tersebut mudah digunakan dan 

lebih fleksibel. Karena secanggih apapun sistem yang dibuat, namun 

seandainya dalam perencanaan sistemnya tidak memperhatikan faktor 

manusia sebagai pemakainya, maka dapat dipastikan akan terjadi 

hambatan-hambatan yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara 

teknologi yang digunakan pemakainya. Untuk itu, dalam perancangan 

sistem, sebaiknya pemakai dapat terlibat aktif, demikian juga sampai pada 

proses pengujiannya. 
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Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi adalah sebagai berikut keterlibatan pemakai dalam proses 

pengembangan sistem, kemampuan teknik personal sistem informasi, 

ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi 

pengembangan sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan 

pemakai, dan keberadaan dewan pengarah sistem informasi. 

Partisipasi pemakai sangat dibutuhkan dalam proses 

pengembangan sistem informasi. Partisipasi yang dipakai adalah bentuk 

keterlibatan individu yang nyata atau kegiatan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi mulai tahap perencanaan, pengembangan, 

sampai tahap implementasi informasi.Dengan adanya sistem informasi itu 

diharapkan dapat memperbaiki kualitas sistem informasi yang dihasilkan. 

Manajer puncak suatu perusahaan adalah para eksekutif pada 

puncak organisasi yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan 

kesuksesan karyawan.Dukungan manajemen dan keterlibatan manajemen 

puncak ini memegang peran penting dalam tahap siklus pengembangan 

sistem, dan dalam keberhasilan implementasi sistem informasi. Selain itu, 

manajemen puncak melalui kekuatan, dan pengaruh untuk 

mensosialisasikan pengembangan sistem informasi yang memungkinkan 

pemakai untuk berpartisispasi dalam setiap tahap pengembangan sistem, 

dan akan berpengaruh pada kinerja sistem informasi akuntansi. Oleh 

karena itu, partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem akan 
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meningkat dengan adanya dukungan dari manajemen puncak. 

 Kemampuan Teknik Personal Pemakai Sistem Informasi berperan 

penting dalam pengembangan sistem informasi untuk dapat menghasilkan 

informasi guna menciptakan laporan perencanaan yang akurat. Oleh 

karena itu setiap karyawan harus dapat menguasai penggunaan sistem 

informasi berbasis komputer agar dapat memproses sejumlah transaksi 

dengan cepat dan terintegrasi dapat menyimpan data dan mengambildata 

dalam jumlah yang besar, dapat mengurangi kesalahan matematik, 

menghasilkan laporan tepat waktu dalam berbagai bentuk, serta dapat 

menjadi alat bantu dalam mengambil keputusan. 

Kinerja Sistem Informasi Akuntansi dapat dikatakan baik jika 

informasi yang diterima memenuhi harapan pemakai informasi oleh 

faktor-faktor yang meliputi Partisipasi Pemakai, Dukungan Manajemen 

Puncak, dan Kemampuan Teknik Personal Sistem Informasi. 

Untuk  mengetahui Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada PT. 

EBAD WISATA, maka dibawah ini dapat dilihat hasil kinerja PT. EBAD 

WISATA selama bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012. 
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Tabel 1.1. Data Pencapaian Rencana Perolehan Tiket  

dan Realisasi Perolehan Tiket 

Tahun 2012 (dalam rupiah) 

No Bulan 
Rencana 

Perolehan Tiket 

Realisasi 
Perolehan Tiket Selisih 

1 Januari 775.000.000 835.778.200 60.778.200 

2 Februari 825.500.000 596.563.000 (228.937.000) 

3 Maret 650.000.000 765.996.000 115.996.000 

4 April 805.550.000 667.194.800 (138.355.200) 

5 Mei 710.950.000 732.994.000 22.044.000 

6 Juni 800.150.000 812.976.600 12.826.600 

7 Juli 885.464.000 871.834.900 (13.629.100) 

8 Agustus 950.775.000 647.279.800 (303.495.200) 

9 September 805.930.000 993.447.800 187.517.800 

10 Oktober 850.393.000 877.391.600 26.998.600 

11 November 890.785.000 887.270.700 (3.514.300) 

12 Desember 955.875.000 922.293.500 (33.581.500) 

Sumber: PT Ebad Wisata 

 Berdasarkan Tabel 1.1. tampak terjadi fluktuasi dalam data pencapaian 

realisasi perolehan.Dapat kita lihat pada tabel diatas data realisasi perolehan tiket 

lebih dari rencana perolehan tiket yang menyebabkan ada kelebihan terjadi pada 

bulan sebagai berikut:Bulan Januari : 60.778.200, Bulan Maret :115.996.000 , 

Bulan Mei:22.044.000, Bulan Juni:12.826.600, Bulan September:187.517.800 dan 

Bulan Oktober: 26.998.600, 
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 Sedangkan terjadinya realisasi perolehan tiket kurang dari rencana 

perolehan tiket yang menyebabkan terjadinya selisih terjadi pada bulan sebagai 

berikut:bulan Februari:(228.937.000), bulan April:(138.355.200), bulan Juli 

:(13.629.100), bulan Agustus:(303.495.200), bulan November:(3.514.300), dan 

bulan Desember:(33.581.500). 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa 

narasumber pada PT. EBAD WISATA, terdapat beberapa permasalahan yang 

dihadapi oleh perusahaan, diantaranya pemakaian sistem informasi akuntansi 

yang tidak sistematis yaitu adanya “by pass information, kurang akuratnya 

perencanaan perolehan, karena adanya kesalahan informasi yaitu dari narasumber 

yang tidak tepat, dan sebaran pegawai untuk bidang-bidang pekerjaan tertentu di 

beberapa wilayah tidak merata, sehingga informasi yang masuk ke jajaran 

staf/divisi tidak tercover atau terjangkau semuanya. 

Dari latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA PT. EBAD WISATA 

TOUR AND TRAVEL DIVISI TIKET”. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 

Apakah terdapat pengaruh Partisipasi Pemakai, Dukungan 

Manajemen Puncak, dan Kemampuan Teknik Personal Sistem Informasi, 
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terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada PT. EBAD WISATA 

TOUR AND TRAVEL  

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang 

diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk menganalisa dan menguji secara empiris adanya pengaruh 

Partisipasi Pemakai, Dukungan Manajemen Puncak, dan Kemampuan 

Teknik Personal terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada 

Perusahaan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi beberapa 

pihak, antara lain sebagai berikut: 

  1. Bagi Praktisi 

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan 

untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem 

informasi akuntansi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

  2. Bagi Akademisi 

   Hasi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

perbendaharaan kepustakaan Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jawa Timur, khususnya Fakultas Ekonomi sehingga dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis, 

khususnya yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. 
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  3. Bagi Peneliti 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk 

membandingkan antara teori dan praktek, sehingga dapat menambah 

wawasan berfikir tentang kondisi perusahaan dan menjadi pengalaman 

yang berharga bagi penulis di masa yang akan datang. 
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