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PENGARUH KUALITAS SISTEM, KUALITAS INFORMASI, DAN 

PERCEIVED EASE OF USE TERHADAP KEPUASAN KERJA PENGGUNA 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS KOMPUTER PADA  

PT. PUTRAMATARAM COATING INTERNATIONAL 

 

 

Tety Indah Aprianti 

 

 

Abstrak 

 

Sistem informasi akuntansi terkomputerisasi merupakan salah satu sistem yang 

diperlukan dalam dunia bisnis. Pengolahan data secara elektronik dengan menggunakan 

komputer diharapkan mampu mengurangi kesalahan dalam pengolahan data dan data 

dapat disajikan dengan cepat dan sehingga dapat digunakan setiap saat oleh pihak 

manajemen dalam pengambilan keputusan. Kepuasan pengguna sistem dikatakan telah 

tercapai jika sistem informasi tersebut dapat memenuhi harapan dan kebutuhan 

pengguna dan mampu meningkatkan kinerja pengguna secara optimal. Atas dasar 

pemikiran tersebut  penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 

kualitas sistem, kualitas informasi, dan perceived ease of use terhadap kepuasan kerja 

pengguna SIA berbasis komputer. 

Penilitian ini menggunakan data primer yang di peroleh dari penyebaran 

kuesioner dan dokumentasi. Untuk memenuhi tujuan penelitian, hipotesis diuji dengan 

Partial Least Square (PLS).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi 

berpengaruh terhadap prestasi belajar, sedangkan perceieved ease of use tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja pengguna SIA berbasis komputer. 

 

Keyword : Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Perceived Ease of Use, Kepuasan Kerja 

Pengguna SIA Berbasis Komputer 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

  Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, 

hampir seluruh pengelola bisnis dituntut melakukan perubahan guna menghadapi 

setiap masalah yang timbul sehingga dapat bertahan dan berkembang di tengah 

persaingan pasar yang semakin ketat. Teknologi informasi kini telah mampu 

merubah cara pemasaran, proses produksi, dan pengelolaan data – data informasi 

dalam suatu perusahaan. Sistem informasi yang baik di dalam perusahaan juga 

berguna bagi pihak manajemen atau pimpinan serta pihak eksternal untuk 

melakukan perencanaan, pengawasan, dan memudahkan dalam pengambilan 

keputusan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan 

perusahaan. 

  Dengan memanfaatkan penggunaan komputer dalam bidang bisnis maka 

diperlukan pula sebuah sistem yang dapat menghasilkan informasi yang handal. 

Perkembangan suatu sistem berkaitan erat dengan kemampuan dan ketersediaan 

fasilitas yang dimiliki untuk menghasilkan informasi tersebut. Untuk setiap 

organisasi, infomasi mengenai pelaporan keuangan sangatlah penting karena 

dengan informasi tersebut dapat dilihat kinerja organisasi tersebut. Kumpulan 

sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data 
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keuangan dan data lainnya ke dalam informasi disebut sebagai sistem informasi 

akuntansi (Bodnar dan Hopwood,2006:3). 

  Keterlibatan komputer dalam roda kehidupan perusahaan memang 

bermacam, tergantung pada tingkat kebutuhan dan kemampuan perusahaan. 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 komputer dalam jumlah banyak. 

Tetapi tidak sedikit juga perusahaan yang menggunakan jaringan komputer yang 

sederhana dengan beberapa unit saja, tanpa menggunakan teknologi komunikasi 

yang terlalu rumit. Dewasa ini perkembangan teknologi di bidang komputer sudah 

semakin berkembang dengan semakin banyak inovasi yang terjadi baik dalam hal 

pengembangan perangkat keras maupun lunak. Oleh karena itu perkembangan 

teknologi di bidang komputer ini akan membawa dampak yang cukup berarti 

dalam perkembangan sistem informasi akuntansi.  

   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, sehingga informasi yang 

dibutuhkan oleh pihak manajemen dapat disajikan dengan cepat dan tepat waktu. 

Gagasan sebuah sistem informasi akuntansi yang berdasarkan komputer tidak 

berarti otomatisasi total. Konsep sistem dan mesin mengisyaratkan bahwa 
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sebagian tugas sebaiknya dilaksanakan oleh manusia dan tugas lainnya lebih baik 

dilakukan oleh mesin. 

Persepsi kemudahaan penggunaan (perceived ease of use) merupakan 

persepsi dimana seseorang mempunyai anggapan bahwa suatu sistem informasi 

atau teknologi informasi itu mudah digunakan dan cenderung akan terus 

menggunakan sistem tersebut. Hal tersebut berlaku pula pada PT. Putramataram 

Coating International yang bergerak dalam bidang industri manufaktur cat dan 

coating. Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, PT. 

Putramataram Coating International mengolah berbagai transaksi yang sebagian 

besar menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer, dengan 

menggunakan sistem tersebut diharapkan dapat membantu karyawan dalam 

menjalankan dan menyelesaikan tugas – tugas yang diberikan. Dengan 

penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer maka mau tidak mau 

karyawan harus membiasakan diri bekerja di depan komputer. Pengalaman 

pengguna selama memakai sistem informasi akuntansi membuat persepsi 

kemudahan akan sistem tersebut menjadi tidak sama antara satu karyawan 

dengan yang lain. Sebagian karyawan berpikir sistem informasi akuntansi 

terkomputerisasi sangat sulit untuk dipelajari tetapi sebagian karyawan lainnya 

beranggapan bahwa sistem tersebut mudah untuk dipelajari. Dari pengamatan 

yang dilakukan diketahui sebanyak 5 karyawan dari 30 karyawan yang 

menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer merasa belum puas 

dengan sistem informasi akuntansi yang ada di perusahaan. Hal ini disebabkan 
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karena perbedaan persepsi kemudahan yang diberikan oleh sistem informasi 

akuntansi antara satu karyawan dengan yang lainnya serta kurangnya 

pemahaman dan pengarahan mengenai sistem informasi akuntansi yang 

diterapkan oleh perusahaan. 

  Kualitas sistem, kualitas informasi, persepsi kemudahan penggunaan 

sistem informasi akuntansi berbasis komputer dapat menjadi suatu faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi PT. Putramataram 

Coating International dalam mengolah data keuangan. Kepuasan pengguna sistem 

dapat dikatakan telah tercapai jika sistem informasi tersebut dapat memenuhi 

harapan dan kebutuhan pengguna sistem informasi serta mampu meningkatkan 

kinerja mereka secara optimal. Dengan kondisi kemampuan penggunaan 

komputer yang berbeda antara satu karyawan dengan yang lain maka persepsi 

kemudahan penggunaan sistem informasi akuntansi juga berbeda. Dan apabila 

sistem dan informasi yang dihasilkan dapat mudah untuk dipelajari dan digunakan 

maka harapan mereka akan terpenuhi. Namun jika pengguna sistem beranggapan 

sistem dan informasi yang dihadapkan kepada mereka sulit untuk digunakan maka 

kepuasan yang mereka rasakan juga akan berkurang.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kualitas Sistem,  

Kualitas Informasi,  dan Perceived ease of use Terhadap Kepuasan Kerja 

Pengguna Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer pada PT. 

Putramataram Coating International. 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH 

   Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya 

dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :  

“Apakah terdapat pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi dan perceived ease 

of use terhadap kepuasan kerja pengguna sistem informasi akuntansi berbasis 

komputer?” 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan 

masalah adalah untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas sistem,  kualitas 

informasi  dan perceived ease of use (persepsi kemudahan penggunaan) terhadap 

kepuasan kerja pengguna sistem informasi akuntansi berbasis komputer 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Dari penelitian ini diharapkan agar pihak – pihak yang berkepentingan dapat 

mengambil manfaat manfaat antara lain: 

a. Bagi peneliti 

Penulis dapat mengembangkan pengetahuan serta wawasan sebagai sarana 

untuk untuk mengetahui secara lebih luas tentang teori dan kenyataan yang 

ada di lapangan, serta dapat menambah pengetahuan tentang kondisi 

perusahaan yang dihadapinya, sehingga dapat menarik kesimpulan. 
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b. Bagi Praktisi 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pedoman untuk 

perusahaan untuk melakukan evaluasi kepuasan kerja pengguna Sistem 

Informasi Akuntansi yang telah diterapkan saat ini dan digunakan untuk 

meningkatkan kepuasan kerja pengguna Sistem Informasi Akuntansi di masa 

yang akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan. 

c. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

perbendaharaan kepustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jawa Timur, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis sehingga dapat 

digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang lain. 
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