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Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada 

PT. Gaseka Surabaya 

 

 

 

ABSTRAK 
Risky Poppy Jayanthy  

 

PT GASEKA merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang teknik 

dan bangunan dengan jumlah jenis barang teknik dan bangunan + 150.000 jenis yang 

diantaranya adalah semen, besi beton, cat, baut, paku, mur, alat pemotong grenda, batu 

resibon dan alat-alat teknik serta bangunan lainnya. Akan tetapi, dikarenakan PT. 

GASEKA mempunyai banyak data barang dagangan sehingga memerlukan 

pengaturan terhadap jenis barang yang ada dan stok barang yang ada pada gudangnya, 

maka memerlukan suatu system pencatatan yang dapat memudahkan pengecekan 

barang dagang yang ada di gudang GASEKA. 

Hal ini mendorong PT. GASEKA untuk membuat sistem informasi akuntansi 

online yang dapat memberikan kemudahan dalam pencatatan pemesanan, pengolahan 

data stok bahan dan pembuatan laporan laba rugi sehingga dapat meminimalkan 

kesalahan yang dapat terjadi. 

Pada pembangunan sistem informasi akuntansi  online ini penulis mengamati 

system informasi akuntansi yang ada pada PT. GASEKA apakah sudah sejalan dengan 

kebutuhan perusahaan. Sehingga user tidak perlu lagi melakukannya dengan cara 

manual yang dapat menimbulkan kesalahan pencatatan dalam penulisannya, karena 

hal tersebut sudah dapat ditangani melalui sistem informasi akuntansi. 

 

Kata Kunci: PT. GASEKA, informasi, Akuntansi, Sistem. 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem Informasi tidak akan pernah berkembang dengan sendirinya, tetapi 

perlu didukung banyak faktor yang mampu mendukung efektifitas sistem. Salah 

satu faktor tersebut yang banyak diteliti sebelumnya adalah partisipasi pemakai 

dalam pengembangan sistem informasi yang dapat memberikan efektivitas dari 

sistem informasi itu sendiri yang tercermin melalui kepuasan pemakai dan kualitas 

jasa sistem informasi. 

Seperti masa sekarang ini, setiap perusahaan harus bergerak cepat dalam 

menangani masalah yang timbul akibat kurang baiknya sistem informasi akuntansi. 

Sistem informasi akuntansi akan berkembang baik pada suatu perusahaan jika 

manajer teliti dalam melihat kesalahan dalam suatu perusahaan dan mengganti 

sistem lama yang salah dengan sistem yang baru yang dapat mengatasi kesalahan 

pada sistem yang sama (Indirantoro:2000). 

Sistem informasi akuntansi adalah suatu kerangka kerja dengan nama sumber 

daya (manusia, computer) dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) 

menjadi keluaran (informasi) untuk mencapai sasaran perusahaan dan fungsi 

sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi adalah sebagai alat bantu 

pencapai tujuan melalui penyediaan informasi (Moscove, 1994:4). 

Sebagian besar manajer saat ini menyadari bahwa mereka membutuhkan 

informasi yang relevan dan tepat waktu untuk mengambil suatu keputusan yang 

tepat, namun dibeberapa perusahaan merasa suatu informasi keuangan yang 

disediakan oleh sistem informasi akuntansi perusahaannya tidak lagi memadai 
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untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.Hal ini membuktikan bahwa suatu sistem 

informasi akuntansi adalah komoditas vital yang harus dimiliki oleh perusahaan. 

Objek dalam penelitian ini adalah PT. GASEKA yang berlokasi di 

Surabaya.PT. GASEKA adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang alat-

alat teknik dan bangunan.Dari hasil observasi diketahui bahwa sistem informasi 

yang ada pada PT. GASEKA sudah terkomputerisasi, namun dalam aktivitas 

sehari-hari masih menggunakan manual belum terpusat (LAN) sehingga kepuasan 

pemakai sistem informasi akuntansi tidak terwujud. 

Informasi yang dihasilkan sistem informasi akuntansi pada PT. GASEKA 

digunakan oleh para pemakai sebagai dasar pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan penyusunan strategi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

perusahaan.Pada kenyataannya para pemakai sistem informasi akuntansi pada PT. 

GASEKA sebagian dari mereka ada yang kurang puas atas informasi yang 

dihasilkan, karena informasi yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan mereka untuk pengambilan keputusan. Ini terbukti dari 

beberapa keluhan yang peneliti temukan pada saat peneliti melakukan observasi 

ditempat tersebut.Hal ini sangat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh para 

pengambil keputusan (pengurus, Manajer dan kepala bagian), salah satu hal yang 

akan terjadi adalah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat 

berakibat pada penurunan pendapatan.  

Ketidakpuasan pemakai yang ada pada PT. GASEKA tersebut dapat 

disebabkan karena pemakai kurang berpartisipasi dalam pengembangan sistem 

informasi akuntansi selain faktor dukungan manajemen dan komunikasi antara 
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pemakai-pengembang masih belum dapat meningkatkan partisipasi pemakai untuk 

memberikan masukan yang terbaik dalam pengembangan sistem informasi 

akuntansi sehingga berakibat pada menurunnya kepuasan para pengguna sistem 

informasi akuntansi di PT. GASEKA Surabaya. 

Adanya komunikasi dan partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem 

informasi akuntansi diharapkan dapat mendesain suatu sistem yang mampu 

bekerjasama dengan pemakai sistem informasi akuntansi (user), selain itu suatu 

sistem informasi akuntansi yang dipakai harus sesuai struktur organisasi suatu 

perusahaan, kesesuaian tersebut dapat mengurangi kompleksitas sistem sehingga 

tidak terjadi hambatan dalam pemakaian sistem informasi akuntansi, maka 

diusakan agar sistem tersebut mudah digunakan dan lebih fleksibel. 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dan fenomena 

yang terjadi pada lingkungan perusahaan, maka hal tersebut menarik peneliti untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA 

PT. GASEKA” SURABAYA. 

 

 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang dikemukakan diatas, 

maka rumusan masalah adalah sebagai berikut : 
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a. Apakah keterlibatan pemakai dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi 

berpengaruh terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi ?” 

b. Apakah kemampuan teknik personal Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh 

terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi ?” 

c. Dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja Sistem Informasi 

Akuntansi ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk membuktikan secara parsial bahwa: 

a. keterlibatan pemakai dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi 

(X1)berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan oleh Sistem Informasi 

Akuntansi (Y) untuk mencapai keberhasilan perusahaan. 

b. Kemampuan teknik personal Sistem Informasi Akuntansi (X2) berpengaruh 

terhadap kinerja yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi (Y) untuk 

mencapai keberhasilan perusahaan. 

c. Dukungan manajemen puncak (X3) berpengaruh terhadap kinerja yang 

dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi (Y) untuk mencapai keberhasilan 

perusahaan. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

a. Bagi Perusahaan 
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk 

lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi 

dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan bagi peneliti secara 

lebih mendalam mengenai berbagai hal yang menyangkut persepsi pemakai 

sistem informasi keuangan.Sehingga meningkatkan daya penalaran dan daya 

analisis sebagai hasil dari ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. 

c. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan 

pada Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur. 
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