
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang begitu pesat beberapa tahun terakhir ini 

mendorong perkembangan bisnis juga menjadi pesat. Berbagai penemuan 

untuk membantu manusia dalam mendapatkan informasi dengan mudah dan 

cepat merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mendorong 

perkembangan bisnis, sehingga kini batasan-batasan yang dahulu menjadi 

penghalang dalam dunis bisnis kini mulai hilang. Contoh penemuan terbesar 

dalam dunia teknologi yang masih terus digunakan hingga sekarang adalah 

komputer. Komputer pada awalnya dikenal berupa mesin yang disebut 

Electronic Numerical Integrator and Calculator (ENIAC), yang diciptakan 

John W. Mauchly dan J. Presper Eckert. Penerus dari ENIAC adalah 

Remington Rand UNIVAC I, yang merupakan komputer otomatis yang 

pertama kali dipasarkan secara luas. Pada masa itu, UNIVAC I hanya 

mampu memproses kurang dari 2000 kalkulasi per detik. Dengan 

perkembangan teknologi yang terus meningkat pesat selama beberapa tahun 

terakhir ini, sebuah microcomputer yang umum digunakan saat ini dapat 

memproses hingga 2 milyar instruksi per detik, bahkan lebih tergantung dari 

kapasitas hardware yang digunakan. (McLeod, 2007) 
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Salah satu fokus yang menjadi perhatian dalam perkembangan dunia 

teknologi adalah informasi. Masalah informasi ini begitu kompleks, mulai 

dari pemilahan data-data, pengolahan data tersebut menjadi sebuah 

informasi, penulisan informasi tersebut dalam sebuah laporan, hingga 

distribusi informasi tersebut ke orang yang tepat. Oleh karenanya 

dibutuhkan sebuah sistem berbasis teknologi untuk mengelola seluruh data 

dan informasi tersebut, yang dikenal dengan istilah sistem informasi.  

Sistem informasi sendiri terdiri dari komponen-komponen saling 

berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, 

menyimpan dan mendistribusikan informasi baik kepada pihak internal 

maupun pihak eksternal untuk mendukung pengambilan keputusan, 

koordinasi, kontrol, analisa dan visualisasi dalam suatu organisasi (Chen, 

2010). Penggunaan sistem informasi dalam perusahaan memiliki 6 tujuan 

utama, yaitu operational excellence, new products, services and business 

models, customer/supplier intimacy, improved decision making, competitive 

advantages, dan day to day survival (Laudon, 2015). 

Perkembangan kegiatan bisnis, dalam penelitian ini perkembangan 

kegiatan perbankan, diikuti dengan perkembangan teknologi informasi 

menyebabkan tugas dan tanggung jawab pihak manajemen perusahaan 

semakin berat, dikarenakan informasi yang ada semakin banyak dan sulit 

untuk di proses. Oleh karenanya, dikembangkan sebuah sistem informasi 

yang membantu pelaporan keuangan di perusahaan yang dikenal menjadi 

sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang terintegrasi untuk 
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membantu pengguna laporan keuangan agar dapat melihat laporan keuangan 

setiap saat dengan lebih cepat dan akurat, agar dapat membuat keputusan 

yang tepat dan cepat sesuai kebutuhan manajemen. Selain itu, sistem 

informasi akuntansi akan membantu memproses pemilihan informasi yang 

berkualitas dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna akhir dari seluruh 

divisi yang bersangkutan dengan informasi tersebut. Dalam penelitian ini, 

penulis membatasi ruang lingkup sistem informasi akuntansi sebatas 

software yang digunakan dalam perusahaan. Contoh perusahaan yang sudah 

menggunakan software sistem informasi akuntansi seperti software SAP 

adalah PT Bank Central Asia, Tbk. 

Agar sistem informasi akuntansi, dalam penelitian ini berupa 

software yang dikembangkan oleh perusahaan dapat berfungsi secara 

maksimal, perusahaan perlu memastikan bahwa pengguna akhir software 

yang dikembangkan oleh perusahaan merasa puas dengan software tersebut. 

Pengukuran tingkat kepuasan pengguna akhir software menggunakan model 

end user computing satisfaction (EUCS) yang dikembangkan oleh Doll dan 

Torkzadeh (1988). Model ini membantu manajemen perusahaan untuk 

mengukur keberhasilan atau kegagalan software yang dikembangkan 

tersebut dengan melihat beberapa faktor, seperti content (isi), accuracy 

(akurasi), format (format), timeliness (ketepatan waktu), dan ease of use 

(kemudahan untuk digunakan). 

Untuk memastikan seluruh tujuan perusahaan mengimplementasi 

software tersebut tercapai, perusahaan perlu menyesuaikan dengan 
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kebutuhan pengguna. Kebutuhan tersebut meliputi kualitas dari software itu 

sendiri, kualitas informasi yang dihasilkan oleh software yang digunakan, 

dan kemampuan untuk dapat mengoperasikan software tersebut dengan baik 

dan benar. 

Kualitas sistem informasi menurut Chen (2010) adalah kualitas 

sistem merupakan suatu ukuran pengolahan sistem informasi itu sendiri. 

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Iranto dan Januarti (2012) 

menjelaskan bahwa kualitas sistem merupakan ciri karakteristik kualitas 

yang diinginkan dari sistem informasi itu sendiri dan kualitas informasi 

karakteristik produk. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas sistem adalah 

ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas suatu sistem dapat dilihat 

dari kemampuan sistem informasi untuk dapat menghasilkan informasi atau 

output yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengguna. Menurut Romney 

(2013) sistem informasi dapat dikatakan berfungsi jika memiliki unsur-

unsur seperti manusia, software, dan hardware. Kualitas sistem yang 

dimaksud didalam penelitian ini merupakan kualitas dari sebuah software. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fendini, Kertahadi dan Riyadi (2013) 

mengungkapkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kualitas sistem 

dengan kepuasan pengguna sistem. Begitupula dengan penelitian Tananjaya 

(2012) dan Prasojo (2015) yang menyatakan bahwa kualitas sistem memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna software sistem 

informasi akuntansi.  
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Lain halnya dengan mengukur kualitas sistem, kualitas informasi 

memiliki pengukuran tersendiri. Kualitas Informasi dapat di simpulkan dari 

beberapa para ahli menjadi suatu pengukuran yang berfokus pada hasil 

output yang diproduksi oleh sistem serta value output-nya. Menurut 

Jogiyanto (2008), informasi yang berkualitas memiliki tiga unsur utama 

yaitu akurat (accuracy), tepat waktu (timeliness) dan relevan (relevant). 

Akurat, berarti informasi yang diberikan harus bebas dari kesalahan-

kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi yang akurat 

harus bisa dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan. Relevan, 

berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Tepat 

pada waktunya, berarti informasi yang datang ke penerima tidak boleh 

terlambat. Informasi yang sudah usang tidak ada nilainya lagi, karena 

informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Fendini, Kertahadi dan Riyadi (2013), 

kualitas informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pengguna. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Iranto dan 

Januarti (2012) mendapat kesimpulan bahwa kualitas informasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi 

akuntansi. Prasojo (2015) juga mendapat kesimpulan bahwa kualitas 

informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna 

sistem. 

Kemampuan personil sistem informasi menurut Rusdi dan Megawati 

(2011) merupakan pemakai sistem informasi yang memiliki kemampuan, 
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dimana kemampuan tersebut diperoleh dari pendidikan dan pengalamannya 

akan meningkatkan kepuasan dalam menggunakan sistem informasi 

akuntansi dan akan terus menggunakannya dalam membantu pekerjaannya. 

Pendapat lain dari Suwira dan Dewi (2014) mengemukakan bahwa 

kemampuan personal sistem informasi merupakan keahlian, kapabilitas, dan 

tingkat pengalaman dari seorang pengguna sistem informasi dalam 

mengoperasikan suatu program guna memenuhi tugas dan kewajibannya. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan pengguna sistem informasi 

adalah pengguna sistem informasi yang memiliki kemampuan yang 

diperoleh dari pendidikan dan pengalaman untuk menggunakan sistem 

informasi, dan dengan demikian akan meningkatkan kepuasan bagi 

pengguna sistem informasi untuk terus menggunakan sistem tersebut dalam 

membantu pengguna menyelesaikan pekerjaannya. Penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Rusdi dan Megawati (2011) mendapat kesimpulan 

bahwa kapabilitas personal sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Hasil serupa juga 

didapat pada penelitian Perbarini (2012) dimana variabel kapabilitas 

personal sistem informasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepuasan pengguna. Namun penelitian Rusmiati (2012) mendapat 

kesimpulan bahwa kapabilitas personal sistem informasi berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pemakai sistem informasi akuntansi. 

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian yang dibuat oleh Fendini, 

Kertahadi dan Riyadi dkk (2013) yang meneliti pengaruh kualitas sistem 
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informasi akuntansi dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna. 

Perbedaan dengan penelitian yang diacu adalah sebagai berikut: 

a. Variabel independen. Pada penelitian Fendini, Kertahadi dan Riyadi 

(2013) menggunakan kualitas sistem informasi dan kualitas 

informasi sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini 

menggunakan kualitas software sistem informasi, kualitas informasi, 

dan kemampuan pengguna sistem informasi sebagai variabel 

independen. 

b. Objek penelitian Fendini, Kertahadi dan Riyadi (2013) 

menggunakan karyawan pengguna Aplikasi Pelayanan Pelanggan 

Terpusat (AP2T) di PT PLN (Persero) Area Malang sebagai 

responden, sedangkan penelitian ini menggunakan karyawan yang 

bekerja di bank umum konvensional yang menggunakan sistem 

informasi akuntansi berupa software seperti SAP dan Oracle. 

Berdasarkan fenomena di masyarakat dan penelitian terdahulu serta 

teori, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serupa dengan judul 

“PENGARUH KUALITAS SOFTWARE SISTEM INFORMASI, 

KUALITAS INFORMASI, DAN KEMAMPUAN PENGGUNA 

SISTEM INFORMASI TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA 

SOFTWARE SISTEM INFORMASI AKUNTANSI”. 
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1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dilakukan dengan tujuan pembahasan menjadi semakin 

jelas, terperinci, serta fokus pada inti masalah yang akan ditelaah, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bank umum konvensional yang menggunakan sistem informasi 

akuntansi berupa software seperti SAP dan Oracle. 

2. Responden yang dituju merupakan karyawan yang bekerja di bagian 

akuntansi dan keuangan bank yang dimaksud. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas software sistem informasi berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna software sistem informasi akuntansi? 

2. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna 

software sistem informasi akuntansi? 

3. Apakah kemampuan pengguna sistem informasi berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna software sistem informasi akuntansi? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apakah kualitas software sistem informasi berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna software sistem informasi akuntansi. 
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2. Mengetahui apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan 

pengguna software sistem informasi akuntansi. 

3. Mengetahui apakah kemampuan pengguna sistem informasi 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna software sistem informasi 

akuntansi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Perusahaan 

a) Sebagai masukan untuk pengembangan sistem informasi yang 

dimiliki agar menjadi lebih baik lagi. 

b) Sebagai masukan untuk pengembangan kemampuan pengguna 

sistem informasi agar pengguna dapat mengoperasikan sistem 

informasi yang digunakannya dengan lebih baik. 

2. Peneliti lain 

a) Sebagai referensi tambahan dalam penelitian lanjutan yang akan 

dilakukan, khususnya untuk penelitian yang berkaitan dengan 

sistem informasi akuntansi. 

3. Penulis 

a) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kualitas sistem 

informasi, kualitas informasi, dan kemampuan pengguna sistem 

informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. 
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b) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam 

menganalisa dan memberi masukan terkait Sistem Informasi 

Akuntansi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

BAB I   :Pendahuluan 

Berisi latar belakang masalah, penjelasan singkat mengenai 

bahasan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II   :Telaah Literatur 

Berisi pembahasan secara rinci terkait teori sistem informasi 

akuntansi, kualitas sistem informasi, kualitas informasi, 

kemampuan pengguna sistem informasi, dan kepuasan pengguna 

sistem informasi akuntansi yang menjadi variabel yang diteliti. 

BAB III   :Metode Penelitian 

Berisi pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, unit 

analisis yang digunakan, populasi dan sampel yang dipakai, 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional 

variabel dan pengukurannya, serta metode statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data. 
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BAB IV   :Analisis Data dan Pembahasan 

Berisi objek penelitian, deskripsi penelitian berdasarkan data-data 

yang dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V   :Simpulan dan Saran 

Berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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