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BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1. Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi

2.1.1 Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (systêma) dan bahasa Yunani (sustêma) yang

artinya suatu kesatuan komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk

memudahkan aliran informasi, materi, atau energy (Mardi, 2014). Sistem

merupakan suatu kesatuan yang memiliki tujuan bersama dan memiliki bagian-

bagian yang saling berhubungan satu sama lain (Mardi, 2014). Hall (2016)

mengartikan sistem adalah kumpulan dua atau lebih komponen komponen yang

saling berkaitan, komponen tersebut berhubungan erat satu sama lain dan tidak

dapat berdiri sendiri, mereka saling beinteraksi dan saling membentuk satu

kesatuan sehingga tujuan atau sasaran suatu sistem dapat tercapai.

Menurut Romney dan Steinbart (2018) sistem adalah kumpulan dua atau

lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (Interrelated) dan berinteraksi

untuk mencapai tujuan. Sebuah sistem biasanya terdiri dari subsistem-subsistem

yang saling berhubungan untuk mendukung sistem besar. Komponen- komponen

yang terdapat dalam sistem yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak

(software), prosedur (procedure), sumber daya manusia (brainware), dan

informasi (information). Selain itu sistem mempunyai fungsi dalam teknologi

untuk meng-input, memproses, meng-output, melakukan penyimpanan, dan

mengkomunikasikannya.
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2.1.2 Informasi

Romney dan Steinbart (2018) menyebutkan bahwa informasi merupakan data

yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki

pengambilan keputusan. Menurut Mardi (2014) informasi adalah hasil proses atau

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

pengolahan sistem informasi komputerisasi. Hall (2016), berpendapat bahwa

informasi merupakan data yang telah diolah atau diproses ke dalam suatu bentuk

yang berguna bagi penerimanya. Ciri-Ciri informasi yang berguna bagi aktivitas

bis nis perusahaan adalah (Hall, 2016):

1. Relevan

Informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian, memperbaiki

kemampuan pengambil keputusan untuk membuat prediksi,

mengkonfirmasikan atau memperbaiki ekspektasi mereka sebelumnya.

2. Andal

Informasi itu andal jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan, dan secara

akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi.

3. Lengkap

Informasi itu lengkap jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari

kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang

diukurnya.
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4. Tepat waktu

Informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang tepat untuk

memungkinkan pengambil keputusan menggunakannyadalam membuat

keputusan.

5. Dapat dipahami

Informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai

dan jelas.

2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Menurut Romney dan Steinbart (2018) sistem informasi akuntansi merupakan

suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data

untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi

orang, prosedur, dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi

informasi serta pengambilan internal dan ukuran keamanan. Definisi sistem

informasi akuntansi (SIA) menurut Hurt (2016) adalah serangkaian kegiatan,

dokumen, dan teknologi yang saling terkait yang dirancang untuk mengumpulkan

data dan memprosesnya kemudian membagikan informasi kepada pembuat

keputusan, baik pihak internal atau pihak eksternal di sebuah organisasi. Mardi

(2014) mengartikan sistem informasi akuntansi adalah suatu kegiatan yang

terintegrasi yang menghasilkan laporan dari data transaksi bisnis yang diolah dan

disajikan sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang memiliki arti bagi

pihak yang membutuhkannya. Menurut Hurt (2016), Sistem informasi akuntansi

yang baik mempunyai struktur berupa data yang di-input, dilanjutkan dengan
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pemrosesan data, dan menghasilkan output pada tahap akhir, serta disimpan

(documentation) dengan tujuanpengendalian internal dari tahap awal hingga

akhir. Terdapat enam komponen dari sistem informasi akuntansi menurut Romney

dan Steinbart (2018) yaitu:

1. Orang yang menggunakan sistem

2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses,

dan menyimpan data

3. Data organisasi dan aktivitas bisnis

4. Software yang digunakan untuk memproses data

5. Teknologi informasi infrastruktur, meliputi komputer, jaringan komunikasi

yang digunakan SIA (Hardware)

6. Internal control yang dapat menjaga keamanan data pada SIA

Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) dalam Romney

dan Steinbart (2018) pengendalian internal terdiri lima komponen yang saling

berhubungan yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian merupakan landasan andasan untuk semua

komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur.

Terdapat lima prinsip yang harus ditegakkan atau dijalankan dalam

organisasi untuk mendukung lingkungan pengendalian agar dapat terwujud

dengan baik:
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a. Organisasi yang terdiri dari dewan direksi, manajemen, dan

personil lainnya menunjukkan komitmen terhadap integritas dan

nilai-nilai etika.

b. Dewan direksi menunjukkan indenpendensi dari manajemen dan

dalam mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian

internal.

c. Manajemen dengan pengawasan dewan direksi menetapkan

struktur, jalur pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung

jawab dalam mengejar tujuan.

d. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik,

mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompetensi

sejalan dengan tujuan.

e. Organisasi meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan

tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar

tujuan.

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk

mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Prinsip-

prinsip yang mendukung penilaian risiko adalah sebagai berikut:

a. Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk

memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan

dengan tujuan.
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b. Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di

seluruh entitas dan analis risiko sebagai dasar untuk menentukan

bagaimana risiko harus dikelola.

c. Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai

risiko terhadap pencapaian tujuan.

d. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan

dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui

kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan

bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian

tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat

entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan

teknologi. prinsip prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas

pengendalian yaitu sebagai berikut:

a. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian

yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran

pada tahap yang dapat diterima.

b. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian

umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.

c. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan

kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-
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prosedur yang menempatkan kebijakan kebijakan ke dalam

tindakan.

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung

jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-

tujuannya. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses

komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara

terus- menerus, berulang, dan berbagi. Ada 3 prinsip yang mendukung

komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal yaitu:

a. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan

informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung

fungsi pengendalian internal.

b. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk

tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam

rangka mendukung fungsi pengendalian internal.

c. Organisasi berkomunikasi dengan pihak internal mengenai hal-hal

yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

5. Aktivitas Pemantauan (Monitoring)

Aktivitas pemantauan menurut COSO merupakan kegiatan evaluasi

dengan beberapa bentuk apakah sifatnya berkelanjutan, terpisah, maupun

kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-

masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi
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fungsi dalam setiap komponen. Prinsip prinsip dalam organisasi yang

mendukung aktivitas pemantauan yaitu sebagai berikut:

a. Evaluasi berkesinambungan, (terus menerus) dibangun ke dalam

proses bisnis pada tingkat yang berbeda dari entitas menyajikan

informasi yang tepat waktu.

b. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam

lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektifitas

evaluasi yang sedang berlangsung, bahan pertimbangan manajemen

lainnya. Temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang

ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pembuat

standar yang diakui atau manajemen dan dewan direksi, dan

kekurangan kekurangan yang ditemukan dikomunikasikan kepada

manajemen dan dewan direksi.

Romney dan Steinbart (2018) menyatakan fungsi sistem informasi

akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas, sumber daya, dan

anggota dalam organisasi. Organisasi memiliki berbagai macam proses

bisnis, seperti melakukan penjualan dan membeli bahan produksi yang

dilakukan berulang kali.

2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen

untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi.
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3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset

organisasi, termasuk data organisasi untuk memastikan bahwa data

tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan handal.

Melalui informasi yang dihasilkan, sistem informasi akuntansi mempunyai

tiga tujuan utama menurut Hall (2016), yaitu:

1. Untuk mendukung operasi sehari-hari (to support the firm’s day-to-day

operations).

Pengguna sistem informasi akuntansi menggunakan informasi yang

dihasilkan untuk melaksanakan tugas sehari-hari mereka secara efisien dan

efektif.

2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen (to support decision

making by internal decision makers).

Informasi yang diperoleh dari sistem informasi akuntansi juga diperlukan

oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan keputusan yang

menjadi tanggung jawabnya.

3. Untuk mendukung fungsi pengelolaan dari manajemen (to support the

stewardship function of management).

Manajemen perusahaan perlu melaporkan kegiatannya kepada stakeholders.

Stakeholders dapat berupa pemegang saham, kreditur, serikat pekerja

otoritas pasar modal dan lain sebagainya. Informasi akuntansi yang

dibutuhkan oleh stakeholders adalah informasi tentang laporan keuangan

yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan arus kas.
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Mardi (2014) berpendapat bahwa tujuan dari sistem informasi akuntansi

adalah sebagai berikut:

1. Guna memenuhi setiap kewajiban sesuai dengan otoritas yang diberikan

kepada seseorang (to fulfill obligation relating to stewardship). Pengelolaan

perusahaan mengacu kepada tanggung jawab manajemen guna menata

secara jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya yang

dimiliki perusahaan. Keberadaan sistem informasi membantu ketersediaan

informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal melalui laporan keuangan

tradisional dan laporan yang diminta lainnya, demikian pula ketersediaan

laporan internal yang dibutuhkan oleh seluruh jajaran dalam bentuk laporan

pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan.

2. Setiap informasi yang dihasilkan merupakan bahan yang berharga bagi

pengambilan keputusan manajemen (to support decision making by internal

decision makers). Sistem informasi menyediakan informasi guna

mendukung setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan sesuai dengan

pertanggungjawaban yang ditetapkan.

3. Sistem informasi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional

perusahaan sehari-hari (to support the day-to-day operations). Sistem

informasi menyediakan informasi bagi setiap satuan tugas dalam berbagai

level manajemen, sehingga mereka dapat lebih produktif.

Saat perusahaan mampu mengimplementasikan sistem informasi akuntansi,

maka perusahaan akan mendapatkan nilai tambah. Menurut Romney dan Steinbart
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(2018) terdapat enam alasan mengapa sistem informasi akuntansi dapat

memberikan nilai tambah bagi perusahaan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya dari produk atau jasa. Sistem

Informasi Akuntansi dapat menjaga konsistensi kualitas produk pada saat

melakukan proses produksi, sehingga dapat mengurangi jumlah material

yang terbuang akibat dari kesalahan proses produksi.

2. Meningkatkan efisiensi. Pada saat melakukan proses pengolahan material

untuk produksi, sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi

kepada pengguna sistem informasi kapan stok persediaan material akan

menipis sehingga harus melakukan pembelian.

3. Membagi pengetahuan. Perusahaan yang menggunakan sistem informasi

akuntansi akan mempermudah untuk membagi pengetahuan dan keahlian

kepada karyawan lain yang berada di lokasi berbeda sehingga peningkatan

efisiensi dan efektifnya kegiatan operasional dapat terjadi secara merata di

seluruh wilayah kerja.

4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari rantai persediaan (supply chain).

Sistem Informasi Akuntansi dapat mengurangi biaya penjualan dan aktivitas

pemasaran dengan konsumen dapat mengakses langsung persediaan yang

tersedia kemudian melakukan pemesanan dengan mengisi form sales order

yang telah tersedia.

5. Meningkatkan struktur dari pengendalian internal. sistem informasi

akuntansi dengan struktur pengendalian internal yang tepat dapat melindungi

sistem dari kecurangan, errors, dan kesalahan sistem.
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6. Meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Dengan menggunakan

sistem informasi data yang diolah menjadi lebih cepat sehingga identifikasi

masalah yang terjadi juga dapat dilakukan dengan cepat untuk dievaluasi

dan dibahas bersama-sama oleh manajemen untuk menentukan kebijakan

perusahaan.

Dalam penerapannya, sistem informasi akuntansi dibagi menjadi beberapa

siklus pemprosesan transaksi. Menurut Romney dan Steinbart (2018) siklus

pemprosesan transaksi pada sistem informasi akuntansi adalah suatu rangkaian

aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam melakukan bisnisnya, mulai dari

proses pembelian, produksi, hingga penjualan barang dan jasa. Siklus transaksi

pada perusahaan dapat dibagi ke dalam lima subsistem, yaitu:

1. Revenue cycle, terdiri dari transaksi penjualan dan penerimaan kas.

2. Expenditure cycle, terdiri dari peristiwa pembelian dan pengeluaran kas.

3. Human resource/payroll cycle, terdiri dari peristiwa yang berhubungan

dengan perekrutan dan pembayaran atas tenaga kerja.

4. Production cycle, terdiri dari peristiwa yang berhubungan dengan

pengubahan bahan mentah menjadi produk/jasa yang siap dipasarkan.

5. Financing cycle, terdiri dari peristiwa yang berhubungan dengan

penerimaan modal dari investor dan kreditur.

2.1.4 Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Efektivitas

berasal dari kata efektif yang merupakan pencapaian tujuan yang tepat dengan
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melakukan sebuah pilihan yang tepat dari serangkaian alternatif untuk

pengambilan sebuah keputusan, sedangkan efektivitas memiliki pengertian

berhasil atau tepat guna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Antasari,

2015). Menurut Pratama (2013), Efektivitas sistem informasi akuntansi adalah

sistem yang bertugas mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data

untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, dapat dipercaya, lengkap,

mudah dipahami, dan relevan bagi pengambil keputusan sehingga dapat

meningkatkan kinerja karyawan dan menjaga keamanan data yang dimiliki

perusahaan. Sedangkan menurut Sierrawati dan Damayanthi (2012) dalam Safitri

(2017), efektivitas sistem informasi akuntansi adalah suatu ukuran yang

memberikan gambaran sejauh mana target dapat dicapai dari suatu kumpulan

sumber daya yang diatur untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data

elektronik, kemudian mengubahnya menjadi sebuah informasi yang berguna serta

menyediakan laporan formal yang dibutuhkan dengan baik secara kualitas

maupun waktu. Efektivitas sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang

positif bagi sebuah perusahaan karena hal tersebut menyatakan terjadinya

kesesuaian dalam suatu kegiatan antara orang yang melaksanakan tugas dengan

sasaran yang dituju.

Menurut Putra (2014) memiliki perkembangan yang pesat bahkan mampu

menghasilkan beraneka ragam teknologi sistem yang dirancang untuk membantu

pekerjaan manusia dalam menghasilkan kualitas informasi terbaik.

Keanekaragaman teknologi tersebut memberikan kemudahan bagi para pengguna

teknologi dalam implementasi. Dalam Pratama (2013), efektivitas sistem
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informasi akuntansi dijabarkan ke dalam sepuluh pernyataan yang mencakup,

dengan sistem informasi yang digunakan dapat menyediakan informasi yang

akurat bagi perusahaan, tepat waktu, lengkap, mudah dipahami, dapat

meningkatkan produktifitas perusahaan, dapat menjamin keamanan data

perusahaan, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan perusahaan, memberikan

informasi yang relevan, memberikan keuntungan dan meningkatkan kinerja

karyawan, dan menguntungkan bagi pengambilan keputusan.

2.1.5 Kecanggihan Teknologi Informasi

Teknologi informasi digunakan untuk mengubah data mentah menjadi suatu

informasi yang diperlukan oleh pihak internal dan eksternal. Informasi akuntansi

dapat membantu manajemen untuk memperjelas tugas-tugas mereka sebelum

mengambil keputusan (Ratnaningsih, 2014). Hussin et al. (2012) dalam

Ratnaningsih (2014) menjelaskan bahwa kecanggihan teknologi mencerminkan

keanekaragaman jumlah teknologi yang digunakan sedangkan kecanggihan

informasi ditandai oleh sifat portofolio penerapannya.

Menurut Safitri (2017) kecanggihan teknologi informasi merupakan sebuah

perkembangan dalam informasi dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan,

pengolahan, dan penyimpanan informasi sehingga dapat digunakan oleh pihak

terkait untuk pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan. Kecanggihan

teknologi di masa kini memiliki perkembangan yang pesat bahkan mampu

menghasilkan beraneka ragam teknologi sistem yang dirancang untuk membantu

pekerjaan manusia dalam menghasilkan kualitas informasi terbaik. Teknologi
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tersebut memberikan kemudahan bagi para pengguna teknologi dalam

implementasi (Ratnaningsih, 2014). Menurut Ratnaningsih (2014) kecanggihan

teknologi informasi dibagi menjadi dua indikator, yaitu kecanggihan teknologi

dan kecanggihan informasi. Kecanggihan teknologi dapat diukur dengan tiga

penyataan antara lain, sistem informasi terkomputerisasi, sistem informasi

terintegrasi, dan teknologi canggih pendukung aktivitas departemen seperti

internet, sistem pendukung keputusan, aplikasi akuntansi, sedangkan kecanggihan

informasi diukur atas lima pernyataan yaitu, sistem akuntansi utama seperti

general ledger, sistem akuntansi penjualan seperti account receivable, sistem

akuntansi pembelian seperti account payable, sistem akuntansi penggajian seperti

payroll, sistem produksi dan biaya produksi seperti cost accounting.  Perusahaan

yang memiliki teknologi informasi yang canggih (terkomputerisasi dan

terintegrasi) serta didukung oleh aplikasi pendukung teknologi modern (internet,

sistem pendukung keputusan, aplikasi akuntansi) dapat memberikan dampak

positif bagi kelangsungan kinerja perusahaan dengan menghasilkan informasi

akuntansi yang tepat waktu, lengkap, dan relevan. Kecanggihan teknologi

informasi perlu dijadikan bahan pertimbangan bagi setiap perusahaan dalam

pengembangan sistem informasinya, karena semakin tinggi kecanggihan teknologi

informasi yang digunakan maka efektivitas sistem informasi akuntansi pun

meningkat. Penelitian yang dilakukan Ratnaningsih (2014), menunjukan terdapat

pengaruh positif dan signifikan antara kecanggihan teknologi informasi terhadap

efektivitas sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian Safitri, (2017) berpendapat

bahwa kecanggihan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan
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terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Berdasarkan uraian diatas, maka

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Kecanggihan teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas

sistem informasi akuntansi.

2.1.6 Kemampuan Teknik Personal

Kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam

tugas dalam suatu pekerjaan (Lumenta, 2016). Kemampuan tidak harus mengerti

secara mendetil melainkan hanya terbatas pada mampu dalam menggunakan,

melakukan, mengoperasikan, menjalankan tugas, untuk mencapai tujuan yang

diinginkan. Kemampuan teknik personal adalah kemampuan pengguna

mengoperasikan sistem informasi dalam hal ini (SIA) untuk mengolah data yang

ada menjadi informasi yang berkualitas (Lumenta, 2016). Menurut (Adisanjaya,

2017) kemampuan teknik personal sangat dibutuhkan, dimana kemampuan teknik

personal akan menunjukkan sejauh mana kualitas pribadi seseorang dalam

menguasai teknik pengelolaan sistem akuntansi yang dikembangkan.

Kinerja (SIA) akan berjalan dengan baik apabila para pemakai dapat

memahami, menggunakan, dan mengaplikasikan sebuah teknologi menjadi sebuah

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan sehingga tujuan perusahaan

dapat terpenuhi (Lestari, 2017). Kemampuan teknik personal sangatlah penting

dalam rangka menciptakan sistem informasi akuntansi yang efektif. Dimana,

semakin lama pemakai menggunakan sebuah sistem maka akan meningkatkan

kepuasan pemakai karena akan meningkatkan pula kemampuannya dalam
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memanfaatkan sistem informasi yang ada. Menurut Lestari (2017), kemampuan

teknik personal dapat diukur dengan 6 pernyataan, yaitu selama ini saya paham

tentang pengetahuan sistem informasi, mampu menjalankan sistem informasi

akuntansi yang telah ditetapkan, mampu mengoperasikan sistem informasi yang

ada, mampu menyelaraskan pekerjaan dengan tugasnya, mampu mengerjakan

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab, ahli dalam pekerjaan yang menjadi

tanggung jawab. Dengan user mampu menjalankan sistem informasi akuntansi

yang telah ditetapkan, mampu mengoperasikan sistem informasi yanga ada,

mampu menyelaraskan pekerjaan dengan tugasnya, dan ahli dalam pekerjaan yang

menjadi tanggung jawabnya, maka dipercaya dapat meningkatkan produktivitas

perusahaan, serta hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan.

Semakin tinggi kemampuan teknik personal pengguna SIA, maka efektivitas

sistem informasi akuntansi pun meningkat, karena SIA dapat beroperasi dengan

baik, tepat waktu, dan hasil yang maksimal, apabila setiap user yang

menggunakan SIA memiliki kemampuan teknik yang cukup dalam

megoperasikan sistem tersebut. Penelitian yang dilakukan Lestari (2017),

menunjukan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemampuan teknik

personal terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian

Adisanjaya, (2017) berpendapat bahwa kemampuan teknik personal berpengaruh

positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Berdasarkan

uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha2: Kemampuan teknik personal berpengaruh terhadap efektivitas sistem

informasi akuntansi.
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2.1.7 Pengetahuan Karyawan Bagian Akuntansi

Pengetahuan karyawan bagian akuntansi terhadap sistem informasi merupakan

faktor yang tidak kalah penting dalam aplikasi serta pengembangan sistem

informasi akuntansi (Putra, 2014). Menurut Hurt, (2016) menyebutkan

pengetahuan karyawan adalah bentuk pemikiran dari karyawan yang di dapat dari

pengalaman, pelatihan dan pendidikan yang digunakan untuk mengambil

keputusan.

Tingkat pengetahuan seorang karyawan akuntansi akan memberikan

pengaruh yang kuat terhadap kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem

informasi akuntansi. Karyawan bagian akuntansi dengan pengetahuan yang tinggi

terhadap teknik akuntansi dan teknik sistem informasi akuntansi dapat membantu

perusahaan menghasilkan informasi yang tepat waktu dan akurat sehingga tujuan

perusahaan dapat tercapai. Menurut Putra, (2014) pengetahuan karyawan bagian

akuntansi dibagi menjadi tiga indikator ,yaitu pengalaman, pelatihan, pendidikan.

Pengalaman dapat diukur dengan tiga pernyataan antara lain, lama bekerja

dibidang SIA, staf yang memiliki pengalaman dibidang SIA, pentingnya

pengalaman di bidang SIA, untuk pelatihan dapat diukur dengan tiga pernyataan

yaitu, banyaknya training SIA, training staf dibidang SIA, pentingnya training

bidang SIA, dan pendidikan dapat diukur dengan tiga pernyataan yaitu,

pendidikan dibidang SIA, peningkatan pendidikan staf di bidang SIA, pentingnya

pendidikan bidang SIA. Pengalaman akan memudahkan karyawan dalam

menyajikan informasi yang lebih tepat waktu, sehingga memberikan keuntungan

dalam meningkatkan kinerja karyawan. Pelatihan dapat mendukung karyawan
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meningkatkan pengetahuan SIA untuk menyediakan informasi yang akurat bagi

perusahaan. Pendidikan secara rutin akan menunjang karyawan dalam

penggunaan sistem informasi akuntansi perusahaan dalam menyajikan informasi

yang lengkap, relevan, dan mudah dipahami. Karyawan yang memiliki

pengalaman di bidang SIA, pelatihan di bidang SIA, dan pendidikan di bidang

SIA diharapkan mampu menyajikan informasi yang akurat, lengkap, relevan,

mudah dipahami, dan dapat memberikan keuntungan dalam meningkatkan kinerja

karyawan perusahaan. Semakin tinggi pengetahuan karyawan bagian akuntansi,

maka efektivitas sistem informasi akuntansi pun meningkat. Penelitian yang

dilakukan Putra (2014), menunjukan terdapat pengaruh positif dan signifikan

antara pengetahuan karyawan bagian akuntansi terhadap efektivitas sistem

informasi akuntansi. Hasil penelitian Efendi, (2016) berpendapat bahwa

pengetahuan karyawan bagian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Berdasarkan uraian diatas, maka

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha3: Pengetahuan karyawan bagian akuntansi berpengaruh terhadap

efektivitas sistem informasi akuntansi.

2.1.8 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi selalu dikaitkan dengan

penggunaan teknologi komputer (Lestari, 2017). Menurut Putra, (2014) teknologi

informasi merupakan sebuah rangkaian perangkat keras dan lunak yang dirancang

untuk mentransformasi data menjadi informasi yang berguna. Dengan
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ditransformasikannya data maka akan mempermudah dalam pengambilan

keputusan yang akan diambil. Pemanfaatan teknologi secara umum dapat

digunakan untuk mengolah data, memproses, menyimpan, mendapatkan,

menampilkan, dan mengirimkan dalam berbagai bentuk dan cara yang digunakan

untuk menghasilkan manfaat yang dapat berguna bagi pemakainya (Febrianingsih,

2015).

Informasi yang didapatkan diharapkan dapat membantu pihak yang

berkepentingan dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah,

dan mengevaluasinya, sehingga informasi yang didapat harus yang berkualitas.

Menurut Febrianingsih, (2015) informasi yang berkualitas haruslah akurat,

relevan, tepat waktu. Akurat berarti bebas dari suatu kesalahan, tidak bias karena

apabila suatu informasi yang bias dapat menyesatkan penerima atau pengguna

informasi tersebut. Pemanfaatan teknologi yang ada sangatlah penting dalam

rangka menunjang sistem informasi akuntansi yang efektif, karena keefektifan

sistem informasi akuntansi dapat mengukur keunggulan daya saing yang

diciptakan oleh perusahaan (Adisanjaya, 2017). Menurut Febrianingsih (2015),

pemanfaatan teknologi informasi dibagi menjadi 6 indikator antara lain,

fleksibilitas, kemudahan pengguna, keandalan sistem, ketepatan (akurat),

ketepatan waktu, relevan. Fleksibilitas dapat diukur dengan dua pernyataan antara

lain, software akuntansi dapat digunakan dalam lingkungan organisasi lain tanpa

harus dimodifikasi, dapat digunakan di perusahaan yang karakteristiknya berbeda,

untuk kemudahan pengguna dapat diukur dengan dua pernyataan yaitu, tersedia

data untuk mengoreksi data akuntansi, kesalahan eror dapat diidentifikasi dan
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dikoreksi pada software akuntansi, untuk keandalan sistem dapat diukur dengan

dua pernyataan yaitu, meskipun pemakai telah lama menggunakan software

akuntansi, akan mudah menggunakannya lagi, mudah dipelajari, untuk ketepatan

(akurat) dapat diukur dengan dua pernyataan yaitu, informasi yang dihasilkan

akurat , dapat dipercaya, untuk ketepatan waktu dapat diukur dengan satu

pernyataan yaitu, software akuntansi tersebut tepat waktu, untuk relevan dapat

diukur dengan satu pernyataan yaitu, software akuntansi tersebut relevan.

Software akuntansi yang mudah digunakan, mudah mengidentikasi kesalahan

(eror), akurat, relevan, tepat waktu akan menghasilkan kualitas informasi yang

menguntungkan bagi pengambilan keputusan, menjamin keamanan data

perusahaan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Semakin tinggi

pemanfaatan teknologi informasi, maka efektivitas sistem informasi akuntansi pun

meningkat. Penelitian yang dilakukan Febrianingsih (2015), menunjukan terdapat

pengaruh positif dan signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap

efektivitas sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian Putra, (2014) berpendapat

bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Berdasarkan uraian diatas, maka

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha4: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas

sistem informasi akuntansi.
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2.2. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1

Model Penelitian

Kecanggihan Teknologi
Informasi (KTI)

Kemampuan Teknik
Personal (KTP)

Pengetahuan Karyawan
Bagian Akuntansi

(PKBA)

Pemanfaatan Teknologi
Informasi (PTI)

Efektivitas Sistem
Informasi Akuntansi

(ESIA)
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