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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling 

berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama (Hall, 2009:6).  Menurut 

Mardi (2014) sistem juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang memiliki 

tujuan bersama dan memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama 

lainnya. Menurut Krismiaji (2015) sebuah sistem memiliki tiga karakteristik yaitu: 

a. Komponen. Sesuatu yang dapat dilihat, didengar dan dirasakan. 

b. Proses. Kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen-komponen yang 

terlibat dalam sebuah sistem. 

c. Tujuan. Sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi 

komponen tersebut. 

       Menurut Mardi (2014) informasi adalah hasil proses atau hasil pengolahan 

data, meliputi hasil, gabungan, analisis, penyimpulan, dan pengolahan sistem 

informasi akuntansi komputerisasi. Sedangkan menurut Susanto (2013:38) 

informasi adalah hasil dari pengolahan data akan tetapi tidak semua hasil dari 

pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak 

memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah 

merupakan informasi bagi orang tersebut. 
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       Definisi sistem informasi akuntansi menurut Susanto (2013) adalah kumpulan 

(integrasi) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling 

berhubungan dan bekerja satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data 

transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. 

Menurut Rahmawati (2013) Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan 

dari beberapa komponen yang melibatkan unsur-unsur sumber daya seperti 

manusia dan peralatan yang diatur kedalam serangkaian prosedur/langkah untuk 

mengubah data menjadi informasi, informasi ini dikomunikasikan kepada 

beragam bagian pengambil keputusan yang berguna bagi penggunanya.  

       Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem yang memproses 

data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 

merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan kegiatan organisasi 

(krismiaji, 2015:4). Menurut Hall (2009:10) dalam bukunya yang berjudul Sistem 

Informasi Akuntansi menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi memproses 

berbagai transaksi keuangan dan transaksi non keuangan yang secara langsung 

mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Sistem informasi akuntansi terdiri 

dari tiga subsistem yakni: 

1. Sistem pemrosesan transaksi yang mendukung operasi bisnis harian 

melalui berbagai dokumen serta pesan untuk para pengguna sistem. 

2. Sistem buku besar/pelaporan keuangan (general ledger/finacial reporting 

system) yang menghasilkan laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, 

neraca, arus kas, pengembalian pajak, serta berbagai hal lainnya yang 

diisyaratkan oleh hukum. 
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3. Sistem pelaporan manajemen (management reporting system) yang 

menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan 

bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan 

keputusan seperti anggaran, laporan kinerja, serta laporan 

pertanggungjawaban. 

       Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendukung operasi 

organisasi harian atau kegiatan operasional pemerintahan baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah untuk mengolah data yang masih berupa formulir, 

catatan dan dokumen yang kemudian menjadi sebuah informasi informasi 

keuangan yang berbentuk laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus 

kas serta berbagai hal lainnya yang dapat digunakan oleh pihak internal untuk 

mengambil keputusan seperti pengambilan keputusan anggaran, laporan kinerja, 

serta laporan pertanggungjawaban. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terdiri dari 

lima komponen yang saling terhubung yaitu:  

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan 

berbagai fungsi pada organisasi. 

2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi yang 

dilibatkan dalam mengumpulkan data, memproses data, dan menyimpan 

data tentang aktivitas organisasi tersebut. 

3. Data tentang proses keuangan daerah tersebut. 

4. Sistem atau software yang digunakan untuk memproses data tersebut. 

5. Infrastruktur teknologi informasi yang digunakan. 
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       Dengan kelima komponen ini, memungkinkan SIA dalam suatu pemerintahan 

daerah untuk memenuhi fungsi pentingnya, diantaranya yaitu: 

a. Berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-

altivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah; 

b. Berfungsi untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi 

pihak internal dalam pengambilan keputusan; 

c. Berfungsi sebagai penyedia pengendalian, maksudnya adalah dengan 

adanya SIA pemerintah daerah akan mampu untuk menjaga aset-aset 

organisasi atau aset-aset daerahnya, termasuk data pemerintahan daerah 

untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, 

dan andal (www.bursanom.com). 

       Ketika fungsi sistem informasi akuntansi telah berjalan dengan maksimal 

sesuai dengan fungsi yang telah dipaparkan maka kinerja yang dihasilkan juga 

akan ikut maksimal. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa fungsi dari sistem 

informasi akuntansi adalah untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah atau 

aktivitas dinas sehari-hari, mendukung proses pengambilan keputusan, dan 

membantu pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemakai sistem 

yang bekerja di pemerintahan daerah dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada 

pihak internal. 
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2.1.2 Kinerja Sistem Informasi Akuntansi 

Kinerja adalah hasil dari pekerjaan organisasi yang dikerjakan oleh karyawan 

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk (manual), arahan yang diberikan 

oleh pimpinan, kompetensi dan kemampuan karyawan dalam mengembangkan 

nalar dalam bekerja (Abdullah, 2013:331). Menurut Sedamaryanti (2011:260) 

kinerja merupakan hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau 

suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat 

ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan 

standar yang telah ditentukan). Menurut Nordiawan (2010: 158) pengukuran 

kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/ 

kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana 

tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang 

telah ditargetkan pada saat perencanaan. Kinerja yang lebih baik dapat berarti 

terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas atau kualitas yang lebih tinggi dari 

penyelesaian tugas yang diberikan kepada pemakai dalam dinas tersebut. 

       Berdasarkan penjabaran tentang kinerja, kinerja merupakan hal yang krusial 

dalam organisasi, maupun entitas. Kinerja akan dikatakan baik bila tujuan dari 

organisasi tercapai. Kinerja sistem berarti penilaian terhadap pelaksanaan sistem 

tersebut, apakah sistem informasi akuntansi tersebut sudah sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan dinas tersebut atau belum. Menurut Nordiawan (2010:158) 

pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang 

memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor 

publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome 
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terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja adalah instrumen yang digunakan untuk 

menilai hasil pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Baik buruknya kinerja sebuah sistem informasi akuntansi 

dapat dilihat dari kualitas informasi dan kualitas sistem itu sendiri.  

       Kualitas informasi yang baik adalah sistem yang mampu menyediakan 

informasi berkualitas tentang kegiatan organisasi maupun tentang kegiatan 

pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Informasi 

tersebut digunakan untuk membuat keputusan yang rasional, pengarahan dan 

pengendalian serta untuk kegiatan operasional. Menurut Hartono (2013:17-18) 

terdapat delapan kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan nilai dari 

informasi atau kualitas informasi: 

1. Relevansi. Informasi disediakan atau disajikan untuk digunakan. Oleh 

karena itu, informasi yang bernilai tinggi adalah yang relevan dengan 

kebutuhan, yaitu untuk apa informasi itu digunakan. 

2. Kelengkapan dan keluasan. Informasi akan bernilai semakin tinggi jika 

tersaji secara lengkap dalam cakupan yang luas. Informasi yang sepotong-

sepotong, apalagi tidak sistematis tentu tidak akan banyak artinya. 

Demikian pula bila informasi itu hanya mencakup area yang sempit dari 

suatu permasalahan. 

3. Kebenaran. Kebenaran informasi ditentukan oleh validitas atau dapat 

dibuktikan informasi berasal dari data dan fakta. Informasi yang bernilai 

tinggi adalah informasi yang benar-benar berasal dari fakta, bukan opini 

atau ilusi. 
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4. Terukur. Informasi berasal dari data atau hasil pengukuran dan pencatatan 

terhadap fakta. Jadi, informasi yang bernilai tinggi adalah informasi yang 

jika dilacak kembali kepada datanya, data tersebut dapat diukur sesuai 

dengan faktanya. 

5. Keakuratan. Informasi berasal dari data atau hasil pengukuran dan 

pencatatan terhadap fakta. Oleh karena itu, kecermatan dalam mengukur 

dan mencatat fakta akan menentukan keakuratan data dan nilai dari 

informasi yang dihasilkan. 

6. Kejelasan. Informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk teks, tabel, 

grafik, chart, dan lain-lain. Namun, apapun bentuk yang dipilih yang 

penting adalah menjadikan pemakai mudah memahami maknanya. Oleh 

sebab itu, selain bentuk penyajiannya harus benar, juga harus diperhatikan 

kemampuan pemakai dalam memahaminya. 

7. Keluwesan. Informasi yang baik adalah yang mudah diubah-ubah bentuk 

penyajiannya sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi. 

8. Ketepatan waktu. Informasi yang baik adalah ingormasi yang disajikan 

tepat pada saat dibutuhkan. informasi yang terlambat datang menjadi 

informasi basi yang tidak ada lagi nilainya (misalnya untuk pengambilan 

keputusan). 

       Informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem sangatlah penting, karena 

informasi adalah output dari sistem tersebut yang digunakan oleh berbagai pihak 

untuk pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan harus akurat dan dapat 
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dipercaya, relevan, tepat waktu serta detail dan benar sehingga senakin berkualitas 

suatu informasi kinerja yang dihasilkan pun meningkat. 

       Penggunaan software yang bagus dan mudah digunakan dapat diukur dari 

seberapa cepat sistem dapat mengakses data dan mengolah data dan informasi 

sehingga dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Kualitas sistem juga 

harus mempunyai security untuk keamanan data supaya data yang diolah dalam 

sistem tetap aman dan fungsi help untuk menolong si pemakai apabila salah 

memasukan data atau yang lainnya. Semakin baik sistem yang digunakan maka 

semakin meningkat juga kinerja sistem informasi akuntansi. 

       Untuk menilai kinerja SIA terdapat pengembangan konsep penilaian 6 

indikator, diantaranya: 

1) Akurat dan dapat dipercaya, apakah sistem informasi akuntansi dapat 

memudahkan para pihak dalam organisasi untuk pengambilan keputusan. 

2) Informasi relevan dan tepat waktu, apakah sistem informasi akuntansi 

dapat menyediakan informasi yang tepat waktu dan relevan. 

3) Pekerjaan mudah dan detail, apakah sistem informasi akuntansi 

memudahkan para pihak dalam organisasi untuk pengambilan keputusan. 

4) Security fungsi help, Apakah sistem informasi akuntansi memiliki sistem 

security sehingga pemakai yang tidak berhak mengakses data tersebut 

tidak bisa mengakses data tersebut dan apakah sistem memiliki fasilitas 

fungsi help yang dapat memudahkan dalam mengkoreksi kesalahan input 

data. 
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5) Cepat mengakses dan memproses data, yaitu apakah software untuk 

mendukung sistem informasi akuntansi mampu mengakses dan 

memprosess data dengan baik dan cepat. 

6) Mudah dipelajari, yaitu apakah software untuk mendukung sistem 

informasi akuntansi mudah dipelajari oleh orang yang baru pertama kali 

menggunakannya. 

       Menurut Artanaya (2015) rujuan kinerja sistem informasi akuntansi adalah 

untuk memberikan gambaran apakah suatu sistem telah memberikan hasil yang 

sesuai dengan yang dibutuhkan serta sesuai dengan tujuan. Selain itu kinerja 

bertujuan untuk evaluasi pengembangan yang menekankan perubahan-perubahan 

pada periode tertentu, pemeliharaan sistem, serta untuk dokumentasi keputusan-

keputusan bila terjadi peningkatan. 

2.1.3 Sistem Informasi Keuangan Daerah 

Menurut Budiriyanto (2013), menyatakan Peraturan Pemerintah no. 56 tahun 

2005 pasal 1 angka 15, SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, 

mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data 

terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai 

bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. SIKD memiliki tujuan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 11 yaitu: 

a. Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan 

pengelolaan keuangan daerah; 

b. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah; 
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c. Membantu kepala daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan 

evaluasi keuangan daerah; 

d. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah; 

e. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat; 

dan 

f. Mendukung penyediaan informasi akuntansi keuangan daerah yang 

dibutuhkan dalam SIKD secara nasional. 

       Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 pasal 13 huruf a, 

dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah (SIPKD) adalah serangkaian proses dan prosedur yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyusunan anggaran, 

pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Informasi keuangan daerah 

yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu neraca, 

laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan 

catatan atas laporan keuangan. Dari dua pengertian diatas maka dapat diartikan 

bahwa SIPKD adalah bagian/sub sistem dari SIKD. Selain menggunakan SIPKD, 

Pemerintah Kota Tangerang juga menggunakan SP3TRA dan SIEVLAP. 

SP3KTRA merupakan fasilitasi proses kerja tata kelola keuangan daerah Kota 

Tangerang yang terwujud dalam sistem aplikasi cloud berteknologi tinggi dan 

mencerminkan integrasi proses serta integrasi data dari keseluruhan 

penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah (www.sp3ktra.com). Sedangkan, 

SIEVLAP adalah media yang digunakan untuk pelaporan dari tiap-tiap PPTK 

terhadap proses realisasi belanja daerah (www.tangerangkota.go.id). 
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       SIKD dalam kaitannya dengan keuangan Negara seperti yang ditetapkan oleh 

peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 pasal 180 dinyatakan bahwa: 

1. Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN, Menteri 

Keuangan menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Negara yang 

terintegrasi; 

2. Sistem informasi keuangan negara yang terintegrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 meliputi sistem informasi pada Kementrian 

Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

3. Sistem informasi pada kementrian negara/lembaga sebagaimana dimaksud 

pada ayat 2 merupakan sistem informasi yang berkaitan dengan keuangan 

negara; 

4. Sistem informasi pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat 2 merupakan sistem informasi keuangan daerah; 

5. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem informasi keuangan negara 

yang terintegrasi diatur dengan peraturan menteri keuangan. 

       Atas ketentuan dalam peraturan pemerintah ini, maka dapat diartikan bahwa 

SIKD merupakan bagian/subsistem dari Sistem Informasi Keuangan Negara 

(SIKN) dan SIPKD merupakan bagian/subsistem dari SIPKD. Aplikasi SIPKD ini 

diimplementasikan dengan harapan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas 

kerja serta meningkatkan proses dalam pengelolaan Keuangan Daerah. 

       Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam 
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peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas 

umum dan struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penyusunan 

rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi 

daerah yang belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 

pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan 

daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan 

pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan 

perencanaan atau penyusunan APBD yang disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan 

APBD sebagaimana berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk 

tercapainya tujuan Negara. 

       Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, 

perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah daerah telah 

mengalami perubahan dari yang bersifat inkramental menjadi anggaran berbasis 

kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi. 

       Anggaran berbasis kinerja dikenal dalam pengelolaan keuangan daerah sejak 

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pasal 8 yang 

menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun 
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dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi 

pemerintah di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan UU nomor 17 tahun 

2003 tentang keuangan negara dan diterapkan bertahap mulai tahun anggaran 

2005. Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan 

masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi 

Pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam 

menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Dilihat dari sisi pengelolaan 

keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kontribusi 

terhadap APBD meningkat tiap tahun anggaran, hal ini didukung pula dengan 

tingkat efektivitas dari penerimaan daerah secara keseluruhan sehingga adanya 

kemauan dari masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada pemerintah 

daerah dalam bentuk pajak retribusi. 

       Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, menyebutkan bahwa prinsip-

prinsip pengelolaan keuangan daerah adalahh sebagai berikut: 

a. Tanggung jawab 

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada 

lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu 

termasuk pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah dan masyarakat umum. 

Ada unsur-unsur penting dalam tanggung jawab yang mencakup 

keabsahan setiap transaksi keuangan yang berpangkal pada wewenang 

hukum tertentu dan pengawasan tata cara yang efektif untuk menjaga 

kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan 
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penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar 

terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya. 

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan 

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga 

mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka 

pendek, jangka panjang, maupun pinjaman jangka panjang pada waktu 

yang telah ditentukan. 

c. Kejujuran 

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya 

harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat 

dipercaya. 

d. Hasil guna (efektif) dan daya guna (efisien) 

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa 

sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-

rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. 

e. Pengendalian 

Para aparat pengelolaan keuangan daerah, DPRD dan tugas pengawasan 

harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai 

       Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 101 dan PP 56 

tahun 2005 pasal 9 (bagian e, f, g, h), pemerintah menyelenggarakan sistem 

informasi keuangan daerah secara nasional, dengan tujuan: 

e. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional; 
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f.  Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional; 

g. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan, 

pinjaman daerah, dan pengendalian defisit anggaran; dan 

h. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan 

desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan 

defisit anggaran daerah. 

Terdapat sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari 4 bagian, yakni: 

1. Pendapatan asli daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 

hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatann daerah yang sah; 

2. Dana perimbangan; 

3. Pinjaman daerah; dan 

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

2.1.4 Partisipasi Pemakai 

Menurut Davis (2002:187) partisipasi pemakai merupakan keterlibatan pemakai 

secara mental dan emosional orang-orang dalam situasi-situasi kelompok yang 

mendorong mereka untuk memberikan kontribusi terhadap tujuan kelompok. 

Apabila pemakai diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam 

penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah maka pemakai akan 

merasa bahwa sistem informasi tersebut merupakan tanggung jawabnya, sehingga 

diharapkan kinerja sistem informasi akuntansi akan meningkat. Partisipasi yang 

dilakukan oleh pemakai berupa aktivitas pemakai dalam penggunaan sistem 

informasi akuntansi tersebut. Pemakai sistem informasi adalah siapa saja yang 

membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan (Sahusilawane, 2014). 
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Sistem dianggap berhasil apabila pemakai merasa dapat ikut ambil bagian dalam 

menggunakan sistem tersebut karena sistem tersebut dapat mempermudah 

pekerjaannya. Adanya partisipasi pemakai sistem informasi pengelolaan keuangan 

daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem informasi, karena suatu 

sistem infomasi tidak akan efektif dalam membantu pekerjaan apabila tidak 

melibatkan pemakai sistem informasi akuntansi. Partisipasi pemakai menjadi 

penting bagi dinas dalam penerapan sistem informasi akuntansi tersebut sehingga 

dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Partisipasi 

pemakai juga menjadi penting untuk menentukan perencanaan sistem informasi 

akuntansi seperti penetapan sasaran sistem informasi akuntansi yang kemudian 

menghasilkan informasi yang relevan dan andal serta untuk mengetahui masalah 

apa yang terjadi pada sistem dan dapat memperbaikinya sehingga kualitas sistem 

menjadi cepat dalam mengakses data sehingga dapat menghasilkan informasi 

yang dibutuhkan dan memberitahu keunggulan dan kelemahan dari sistem 

informasi pengelolaan keuangan daerah yang sedang berjalan sehingga dapat 

sistem dapat diperbaiki menjadi lebih baik dan handal dalam menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan oleh dinas. 

       Menurut Susanto (2017:370) tidak semua keterlibatan atau partisipasi 

pemakai ini membawa keberhasilan, ada beberapa alasan yang menyebabkan 

terjadinya kegagalan diantaranya: 

1. Tidak tepatnya pengetahuan yang dimiliki pemakai sehingga tidak 

bersedia membuat keputusan atau memberikan pandangannya, karena 

pemakai kurang memahami dampak dari keputusan yang diambilnya. 
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2. Kurangnya pengalaman dalam menentukan keputusan karena kultur 

lingkungan yang tidak mendukung dan kurangnya dukungan dari 

organisasi dalam berpartisipasi untuk mengambil keputusan. 

3. Pengambilan keputusan terbatas pada tahapan-tahapan yang 

memungkinkan pemakai atau karyawan terlibat dalam pengambilan 

keputusan. 

4. Kurangnya kesempatan untuk melakukan uji coba dan kurangnya 

kesempatan untuk belajar, hal ini muncul karena ketakutan akan tingginya 

biaya yang perlu dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. 

       Agar keterlibatan atau partisipasi pemakai dalam pemakaian sistem informasi 

menjadi efektif perlu persiapan dan pelatihan dalam penyusunan prosedur yang 

mendukung proses penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 

tersebut. Hasil penelitian Ferdianti (2017) dan Lestari (2017) menunjukkan bahwa 

partisipasi pemakai berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

Sedangkan hasil penelitian Anggraini (2012) dan Widhiyani (2013) menunjukkan 

bahwa partisipasi pemakai tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan 

hipotesis alternatif yaitu: 

   : Partisipasi pemakai sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi. 
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2.1.5 Pelatihan 

Menurut Yusuf (2015:69) pelatihan merupakan bagian dari pendidikan. Pelatihan 

bersifat spesifik, praktis dan segera. Spesifik berarti pelatihan berhubungan 

dengan bidang pekerjaan yang dilakukan, praktis dan segera berarti yang sudah 

dilatihkan dapat dipraktikkan. Umumnya pelatihan yang dimaksudkan untuk 

memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan kerja dalam waktu relative 

singkat. Kinerja SIA akan meningkat apabila program pelatihan ini diperkenalkan 

ke pemakai dan diadakan di dinas atau Pemerintahan Daerah agar pemakai dapat 

dengan mudah menggunakan sistemnya. pelatihan ini diadakan juga untuk 

mendekatkan pemakai dengan sistem dengan cara memberikan program pelatihan 

menggunakan sistem informasi akuntansi dengan disediakannya instruktur untuk 

membantu pemakai dalam memakai sistem informasi pengelolaan keuangan 

daerah yang digunakan dinas, dibutuhkan juga pendidikan pelatihan secara 

singkat tentang pemakaian sistem informasi akuntansi yang berkualitas dan 

bagaimana cara-cara penerapannya. 

       Menurut Notoatmodjo (2009:22) menyatakan bahwa terdapat dua macam 

tujuan pelatihan, yakni tujuan umum merupakan rumusan tentang kemampuan 

umum yang akan dicapai oleh pelatihan tersebut dan tujuan khusus merupakan 

rincian kemampuan yang dirumuskan dalam kemampuan khusus. Lebih jelasnya 

tujuan utama dari pelatihan dan pendidikan ini menyebutkan bahwa: 

1. Agar masing-masing pengikut pendidikan dan pelatihan dapat melakukan 

pekerjaannya kelak dengan efisien. 

2. Agar pengawasannya lebih sedikit. 
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3. Agar pengikut pendidikan dan pelatihan dapat cepat berkembang. 

4. Untuk menstabilitasi pegawai. 

Sedangkan, sasaran yang diterapkan dengan adanya pendidikan dan pelatihan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pekerjaan diharapkan lebih cepat dan lebih baik 

2. Penggunaan bahan dapat lebih hemat. 

3. Penggunaan peralatan dan mesin diharapkan lebih tahan lama. 

4. Angka kecelakaan diharapkan lebih kecil. 

5. Biaya produksi diharapkan lebih rendah. 

6. Kelangsungan hidup perusahaan diharapkan lebih terjamin. 

       Jenis dan metode pelatihan ini ada 2 yaitu yang pertama Pre-Service Training 

dan yang kedua adalah In-Service Training. Pre-Service Training atau biasa 

disebut pra jabatan ini didedikasikan untuk pegawai baru, tujuannya untuk 

memberikan wawasan kepada pegawai baru tentang organisasi tempat ia bekerja, 

agar pegawai baru lebih mengenal organisasi barunya sehingga didalam pekerjaan 

ia akan lebih loyal dan lebih baik. Untuk In-Service Training diberikan pada 

karyawan yang telah bekerja tujuannya untuk meningkatkan kinerja karyawan 

tersebut. Pelatihannya meliputi: 

1. Pelatihan diluar tugas yaitu karyawan menjadi peserta keluar sementara 

kegiatan bekerja mereka ditinggalkan, kemudian mengikuti pelatihan 

dengan teknik presentasi informasi seperti ceramah biasa, teknik diskusi, 

teknik pemodelan perilaku dan teknik magang, lalu menggunakan metode 
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simulasi yang mencakup simulator alat-alat, studi kasus serta permainan 

peran. 

2. Pelatihan dalam pekerjaan yaitu penugasan karyawan dibawah supervisor 

yang telah berpengalaman, pegawai senior sebagai trainer diharapkan 

memperlihatkan contoh bekerja yang baik, keuntungannya adalah sangat 

ekonomis, para trainee sekaligus dalam situasi yang konkret, memberikan 

praktek aktif bagi para trainee terhadap pengetahuan yang dipelajarinya 

serta para trainee dapat belajar sambil membuat dan segera dapat 

mengetahui apakah yang dibekerjakan itu benar atau salah. 

       Dengan adanya pelatihan dapat membantu pemakai dengan lebih mudah 

dapat mengoperasikan sistem dengan baik sehingga dapat menghasilkan informasi 

yang akurat, tepat waktu, relevan dan handal. Hasil penelitian Sujana (2017) dan 

Suardikha (2016) menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi. Sedangkan hasil penelitian Ferdianti (2017) dan 

Halimatusadiah (2015) menunjukkan bahwa pelatihan tidak berpengaruh terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi. Berdasarkan kerangka teori yang telah 

dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif yaitu: 

   : Pelatihan berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

2.1.6 Kepuasan Pemakai 

Kepuasan pengguna menunjukkan seberapa jauh pemakai puas dan percaya 

terhadap sistem informasi yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan mereka 

(Ives, et al. 1984, dalam Rahmawati, 2013). Semakin tinggi tingkat kepuasan 

pemakai terhadap sistem informasi akuntansi yang dioperasikan dalam organisasi 

Pengaruh Partisipasi Pemakai..., Diana Oktavia Wibowo, FB UMN, 2018



35 
 

maka semakin tinggi kinerja dari sistem informasi akuntansi tersebut. Pegawai 

yang puas memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi, memiliki sikap 

positif terhadap pekerjaan dan organisasi, mau membantu rekan kerja, serta 

memiliki keinginan yang lebih tinggi untuk melaporkan perilaku yang tidak etis 

(Wilson dalam Setiawan, 2006:158). Kepuasan pemakai ini menentukan sistem 

informasi akuntansi yang dioperasikan oleh pemakai dapat membantu pemakai 

atau tidak dalam menyelesaikan tugasnya, seperti sistem yang digunakan 

mendukung kapasitas pemrosesan data atau tidak, pemakai juga akan merasa puas 

jika software untuk mendukung sistem informasi tersebut memiliki menu security 

data sehingga terjaga kerahasiaan datanya dan memiliki menu help jika terjadi 

salah memasukan data pada sistem informasi akuntansi. Pemakai akan merasa 

puas dengan adanya sistem yang dapat membantu pekerjaannya menjadi lebih 

mudah dan praktis sehingga dalam mengerjakan tugasnya pemakai akan dengan 

semangat menggunakan sistem informasi akuntansi sehingga informasi yang 

dihasilkan oleh sistem menjadi akurat, andal, tepat dan terjaga kerahasiaannya 

sehingga kinerja meningkat. Hasil penelitian Rahmawati (2013) menunjukkan 

bahwa kepuasan pemakai berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi. Sedangkan hasil penelitian Komara (2006) menunjukkan bahwa 

kepuasan pemakai tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis 

alternatif yaitu: 

   : Kepuasan pemakai berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 
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2.1.7 Dukungan Atasan 

Dukungan Atasan adalah penentu kebijakan terhadap sumber daya yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan strategi yang sudah direncanakan 

(sahusilawane, 2014). Dukungan kepala dinas ini menunjukkan bagaimana 

dukungan kepala dinas secara aktif terlibat dalam terlaksananya pemakaian sistem 

informasi akuntansi yang dioperasikan dengan bentuk penyediaan sumberdaya 

dan pendanaan untuk penyediaan sistem informasi akuntansi yang nantinya akan 

digunakan oleh dinas dan memberikan fasilitas kepada pemakai untuk kebutuhan 

terkait penggunaan sistem informasi akuntansi pada dinas tersebut serta secara 

aktif menggunakan sistem informasi akuntansi untuk memberikan perhatian yang 

tinggi terhadap evaluasi kinerja sistem informasi akuntansi sehingga dapat 

meningkatkan partisipasi pemakai dalam melakukan pelatihan untuk 

mengoperasikan sistem informasi akuntansi tersebut sehingga meningkatkan pula 

kepuasan pemakai dalam menggunakan sistem tersebut sehingga sistem akan 

menghasilkan informasi yang berkualitas, akurat, relevan dan tepat waktu serta 

kinerja yang meningkat. Dukungan Atasan yang diberikan kepada sistem 

informasi akuntansi merupakan faktor yang penting dalam mencapai kesuksesan 

sistem informasi yang berkaitan dengan aktivitas (Biwi, dkk., 2015). Hasil 

penelitian Lestari (2017) dan Saebani (2016) menunjukkan bahwa dukungan 

atasan berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Sedangkan hasil 

penelitian Murtini (2014) dan Ferdianti (2017) menunjukkan bahwa dukungan 

atasan tidak berpengaruh positif. Berdasarkan kerangka teori yang telah 

dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif yaitu: 
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   : Dukungan atasan berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

2.1.8 Pengaruh Partisipasi Pemakai, Pelatihan, Kepuasan 

Pemakai, dan Dukungan Atasan terhadap kinerja Sistem 

Informasi Akuntansi 

Menurut Davis (2002:187) partisipasi pemakai merupakan keterlibatan pemakai 

secara mental dan emosional orang-orang dalam situasi-situasi kelompok yang 

mendorong mereka untuk memberikan kontribusi terhadap tujuan kelompok. Agar 

keterlibatan atau partisipasi pemakai dalam pemakaian sistem informasi menjadi 

efektif perlu persiapan dan pelatihan dalam penyusunan prosedur yang 

mendukung proses penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 

tersebut. Dalam penelitian Sujana (2017) dan Ferdianti (2017) telah membuktikan 

bahwa partisipasi pemakai dan pelatihan berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi. 

       kepuasan pemakai ini menentukan sistem informasi akuntansi yang 

dioperasikan oleh pemakai dapat membantu pemakai atau tidak dalam 

menyelesaikan tugasnya, seperti sistem yang digunakan mendukung kapasitas 

pemrosesan data atau tidak. Dukungan Atasan yang diberikan kepada sistem 

informasi akuntansi merupakan faktor yang penting dalam mencapai kesuksesan 

sistem informasi yang berkaitan dengan aktivitas (Biwi, dkk., 2015). Karena 

apabila tidak ada dukungan dari kepala dinas pemakai akan kesulitan untuk 

beradaptasi dengan sistem sehingga aktivitas dinas akan terganggu. Dukungan 

kepala dinas ini menunjukkan bagaimana dukungan kepala dinas secara aktif 

terlibat dalam terlaksananya pemakaian sistem informasi akuntansi yang 

dioperasikan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pemakai dalam 
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menggunakan sistem tersebut. Dalam penelitian Rahmawati (2013), Lestari 

(2017) dan Saebani (2016) telah membuktikan bahwa kepuasan pemakai dan 

dukungan atasan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan 

hipotesis alternatif yaitu: 

   : Partisipasi pemakai, pelatihan, kepuasan pemakai, dan dukungan atasan 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

 

2.2 Model Penelitian 

Model penelitian dalam penelitian ini yaitu: 

Gambar 2.2 

Model Penelitian 

 

Partisipasi Pemakai (PP) 

Pelatihan (P) 

Kepuasan Pemakai (KP) 

Dukungan Atasan (DA) 

Kinerja Sistem 

Informasi Akuntansi 

(KSIA) 
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