
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Dewasatini industri perbankan di Indonesia merupakan salah satu sektor 

perekonomian yang mengalami perkembangan dinamis dibandingkan sektor 

ekonomi yang lain. Sektor perbankan dituntut untuk lebih responsif terhadap 

perubahan tersebut karena persaingan sangat agresif antara unsur-unsur sektor 

perbankan, baik  di tingkat lokal atau tingkat nasional. Dengan demikian, 

perbankan harus dapat berkembang secara luas dalam mengembangkan sistem 

informasinya dari berbagai bentuk, khususnya pada sistem informasi akuntansi, 

yang dimana dapat meningkatkan pelayanan terhadap klien serta meningkatkan 

daya saing lokal dan asing ( Dita, 2016). 

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang 

menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan 

bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha pada 

BPR Pada umumnya (Arsiningsih, 2015). BPR merupakan lembaga keuangan 

yang mempunyai fungsi dan peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sekaligus sebagai lembaga 

keuangan yang dapat melakukan pemberdayaan para pengusaha lokal sebagai 

bentuk nyata kegiatan ekonomi yang berbasis kerakyatan (Dita, 2016). BPR 

merupakan salah satu lembaga keuangan yang turut serta membangun 

perekonomian di Indonesia, yang dimana dalam dekade terakhir ini berdasarkan 



 

   
 

laporan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) edisi November 2017 dari Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK), bahwa statistik perkembangan kinerja BPR Nasional 

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Keberhasilan suatu lembaga 

keuangan BPR dalam mempertahankan keberadaannya di dunia bisnis perbankan 

tidak lepas dari tercapainya tujuan lembaga keuangan tersebut sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan (Dita, 2016). 

Proses pencapaian tujuan ini tentunya tidak lepas dari aspek sumber daya 

manusia. Aspek sumber daya manusia merupakan yang terpenting, karena 

semakin baik disiplin karyawan, maka semakin tinggi pula prestasi kerja yang 

dicapainya. Aspek sumber daya manusia yang dimaksut disini yaitu kinerja 

karyawan, yang merupakan kunci dasar pada bidang personalia, yang pada 

prinsipnya mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif dari pelaksanaan pekerjaan. 

Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yang dapat 

mempengaruhi kinerja antara lain yaitu motivasi, kepemimpinan, komunikasi, 

kepuasan kerja, tingkat stress, lingkungan pekerjaan, Budaya, teknologi yang 

digunakan, kesesuaian kerja, aspek-aspek ekonomis, dan aspek teknis lainnya. 

Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan 

tantangan terhadap manajemen yang paling serius, karena keberhasilan untuk 

mencapai sebuah tujuan suatu organisasi, tergantung pada kualitas sumber daya 

manusia yang ada di dalamnya. Kemampuan seorang karyawan tercermin dari 

kinerjanya, kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal (Soeprihanto, 2012).  

Kinerja pada karyawan tersebut merupakan salah satu modal bagi 

organisasi untuk mencapai tujuannya. Sehingga kinerja karyawan adalah hal yang 



 

   
 

patut diperhatikan oleh pemimpin organisasi atau perusahaan tersebut. Kinerja 

pada umumnya diartikan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai oleh 

seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya untuk 

mencapai target kerjanya (Soeprihanto, 2012). Menurut Zulianti (2016) pengertian 

kinerja atau prestasi diberikan batasan oleh Majer sebagai kesesuaian seseorang 

didalam melaksanakan suatu pekerjaan.  

Pembinaan dan pengembangan terhadap para karyawan adalah salah satu 

kegiatan dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan 

yang terjadi. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir para 

karyawan, maka perlu dilakukan penilaian atas pekerjaan yang telah dilaksanakan 

oleh para karyawan. di dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan 

pekerjaan atau prestasi kerja, seseorang karyawan harus memiliki pedoman dan 

dasar-dasar penilaian. Pedoman dan dasar-dasar penilaian tersebut dapat 

dibedakan dalam aspek-aspek penilaian. Yang dimaksud dengan aspek penilaian 

disini adalah hal-hal yang pada dasarnya merupakan sifat-sifat atau ciri-ciri yang 

dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu pekerjaan tertentu dapat berjalan 

dengan lancar dan berhasil dengan baik (Soeprihanto, 2012: 7-24) 

Terdapat dua aspek yang menjadi pembahasan dalam sebuah penilaian 

kinerja karyawan untuk mencapai sebuah hasil kinerja yang optimal, yaitu kinerja 

karyawan itu sendiri dan feedback yang ditunjukan untuk pengembangan 

karyawan. Proses penilaian kinerja karyawan dimulai dari penentuan tujuan atau 

target dari kinerja yang diiringi dengan pengamatan (Soeprihanto, 2012). Untuk 



 

   
 

mencapai keberhasilan diperlukan landasan yang kuat, salah satunya kompetensi, 

baik kompetensi karyawan, pemimpin dan organisasi dengan begitu dapat 

diketahui bahwa kopetensi sangat penting untuk mencapai suatu tujuan dalam 

organisasi dengan sukses (Dita, 2016). 

PD BPR BKK atau Bank Kredit Kecamatan, merupakan salah satu 

lembaga keuangan mikro dengan UMKM sebagai lahannya. Tujuan PD BPR 

BKK adalah lembaga yang menunjang kelancaran penyediaan sarana produksi 

terutama permodalan dalam rangka ikut serta membangun daerah dan 

menciptakan pemerataan dalam kesempatan membantu golongan ekonomi lemah 

di daerah atau kecamatan. BPR BKK strateginya terbukti cukup tangguh dalam 

menghadapi krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam mesalah 

prosedur dan penyaluran kredit dengan bank pesaingnya, penting bagi BPR untuk 

melakukan pengembangan sistem informasi dan teknologi informasinya dan 

memperbaiki kinerja karyawan untuk memiliki keunggulan kompetitif sehingga 

dapat bersaing dengan bank umum yang telah mengaplikasikan program dan 

sistem yang lebih canggih, Dimana BPR BKK harus mempersenjatai diri dengan 

sistem teknologi informasi yang memadai (Zulianti, 2016). 

Ada beberapa kendala yang pernah dialami oleh PD BPR BKK yang 

berhubungan dengan kinerja karyawan, salah satunya di PD BPR BKK Blora 

Kota cabang Jepon, diamana pada tahun 2017 sistem akuntansi penerimaan kas 

PD BPR BKK Blora cabang Jepon ditemui adanya layanan yang kurang 

memuaskan bagi para nasabah karena sering terjadinya antrian yang panjang 

dikarenakan petugas pada bagian kasir hanya satu orang saja. Selain itu kurang 



 

   
 

efektifnya seksi dana dan seksi kredit dalam melaksanakan tugas yang seharusnya 

dilakukan oleh seksi dana, seksi kredit dan kasir namun hanya dilakukan oleh 

fungsi kasir yaitu mengotorisasi slip penerimaan tabungan dan slip pinjaman. 

Sumber : (https://idtesis.com) 

Memperhatikan hal tersebut, maka permasalahan yang terjadi adalah 

mengenai pelayanan dan  kualitas sumber daya manusianya. Yang artinya 

permasalahan yang perlu diperhatiakan dalam kasus tersebut yaitu perlunya 

penanganan kusus terhadap  kualitas kinerja karyawan yang perlu diperbaikai lagi, 

karena baik buruknya suatu perusahaan tergantung pada kualiatas sumber daya 

manusia yang dihasilkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Berhubungan dengan kinerja karyawan, sebelumnya telah ada penelitian 

yang membahas mengenai faktor-faktor pengaruh kinerja karyawan. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Putu Ayu Agnes Veriana (2016) yang melakukan 

penelitian mengenai hubungan efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi, 

budaya organisasi, kesesuaian tugas karyawan terhadap kinerja karyawan. Oleh 

karena itu berdasarkan dari acuan penelitian yang dilakukan Putu Ayu Agnes 

Veriana (2016) penelitian ini  memilih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan diantaranya Faktor pertama yaitu: efektifitas penerapan sistem 

informasi akuntansi, yang merupakan 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 kualiatas maupun waktu (Nurul 

wahidah, 2017). 

Dimana efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi yang baik dapat 

meningkatkan kinerja penggunanya. Hasil penelitian dari Veriana (2016) yang 

menyatakan efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif 

signifikan pada kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa 

dengan adanya teknologi sistem informasi akuntansi kegiatan operasional 

perusahaan menjadi lancar dan sudah jarang mengalami kesulitan. Pengguna 

mengambil keputusan untuk menggunakan sistem informasi akuntansi, dan 

manfaat dari aplikasi sistem informasi akuntansi menjadi bahan pertimbangan 

yang signifikan (Veriana, 2016).  

Dan faktor pengaruh yang kedua adalah Budaya Organisasi, budaya 

organisasi sendiri merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-

anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi lainnya (Robbin, 2006 

dalam Iswahyudi, 2016). Budaya organisasi merupakan salah satu segenap faktor 

yang ada disekeliling ruangan kerja dan menjadi sebuah kebiasaan dalam 

melakukan pekerjaan sehari-hari dan pada umumnya mempengaruhi baik 

buruknya pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dalam ruangan 

tersebut. Berdasarkan Nawawi (2013) pada studi budaya organisasi/perusahaan, 

ada dua hal yang menarik, yaitu pertama, kuat atau nyatanya budaya suatu 

organisasi berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan perusahaan/organisasi 

tersebut. Yang kedua ideologi, simbol, dan keyakinan bersama memiliki dampak 

besar terhadap perusahaan, lepas dari karakteristik objektif dan strukturnya. Hasil 



 

   
 

penelitian yang dilakukan oleh Veriana (2016) menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 

Faktor pengaruh yang ketiga yaitu Kesesuaian tugas karyawan, kesesuaian 

tugas berhubungan dengan sejauh mana kemampuan individual menggunakan 

teknologi informasi dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kinerja 

individual (Rahmawati, 2008). secara umum dapat didefinisikan seberapa besar 

pengaruh suatu pekerejaan atau teknologi yang digunakan oleh individu dalam 

membantu melakukan menyelesaikan tugas-tugasnya. Dari hasil penelitian 

Veriana (2016) menunjukkan bahwa kesesuaian tuagas karyawan berpengaruh 

positif sigifikan terhadap kinerja karyawan. Bahwa semakin sesuai antara tugas 

dan teknologi yang diterapkan suatu lemabaga organisasi maka kinerja karyawan 

akan meningkat. Serta penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2014) menentukan 

kesesuaian tugas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Berdasarkan dari penelitian terdahulu maka dilakukan penelitian ini, yang 

mengacu pada penelitian Veriana (2016) yang berjudul “pengaruh efektivitas 

penerapan sistem informasi akuntansi, budaya organisasi dan kesesuaian tugas 

terhadap kinerja karyawan”. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel 

penelitian dan setudi empirisnya. Penelitian ini menambahkan variabel 

kecanggihan teknologi informasi dan lingkukan kerja fisik yang berdasarkan saran 

dari penelitian sebelumnya.  

Pertama kecanggihan teknologi informasi, kecanggihan teknologi 

informasi adalah kemampuan sistem untuk mengubah data mentah menjadi suatu 



 

   
 

informasi yang diperlukan oleh pihak internal dan eksternal yang dapat membantu 

manajemen untuk memperjelas tugas-tugas mereka sebelum mengambil 

keputusan (Alannita dan Suaryana, 2014). Pemanfaatan kecanggihan teknologi 

informasi dapat memberikan dukungan pelayanan administrasi, serta untuk 

membantu pengambilan keputusan, teknologi informasi merupakan salah satu 

sarana untuk meningkatkan kinerja karyawan maupun perusahaan. 

Kedua yaitu lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja fisik adalah kondisi 

fisik yang berada di sekitar karyawan dan memiliki pengaruh secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap karyawan (Setyadi, 2015). Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik diantaranya  : penerangan atau 

pencahayaan di tempat kerja, temperatur suhu di tempat kerja, kelembapan, 

sirkulasi udara di tempat kerja, kebisingan di tempat kerja, bau-bauan ditempat 

kerja, tata warna di tempat kerja, dekorasi ditempat kerja, kebersihan ruangan 

kerja, dan keamanan di tempat kerja. Ketiga studi empirisnya dilakukan pada PD 

BPR BKK Se-Karesidenan Pati.  

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian 

ini mengambil judul “PENGARUH EVEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI, BUDAYA ORGANISASI, KESESUAIAN 

TUGAS, KECANGGIHAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN 

LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

(Studi Empiris Pada PD. BPR BKK Se-Karesidenan Pati)”. 

 



 

   
 

1.2. Ruang Lingkup 

Mengingat keterbatasan waktu penelitian, perlu adanya batasan 

permasalahan agar lebih fokus, lebih mudah dipahami dan dapat meminimalisir 

kesalahan penafsiran terhadap maksut dan tujuan dari penelitian ini. Maka ruang 

lingkup dari penelitian ini adalah 

1. Objek penelitian ini adalah lembaga keuangan bank pengkreditan rakyat 

yaitu PD BPR BKK Se-Karesiden Pati 

2. Variabel-variabel dalam penelitian ini diantaranya 

a. Variabel Dependen adalah Kinerja Karyawan 

b. Variabel Independen adalah Efektivitas Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi, Budaya Organisasi, Kesesuaian Tugas 

karyawan, Kecanggihan Teknologi Informasi, dan Lingkungan 

Kerja Fisik. 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pokok permasalahan yang muncul sehingga peneliti 

mempunyai arah tujuan dalam menyelesaikan sebuah penelitian dan digunakan 

sebagai dasar dalam penelitian selanjutnya, masalah yang teridentifikasi dari latar 

belakang adalah 

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja karyawan PD BPR BKK Se-

Karesidenan Pati ? 

2. Apakah budaya organisasi mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan PD BPR BKK Se-Karesidenan Pati ? 



 

   
 

3. Apakah kesesuaian tugas  mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan PD BPR BKK Se-Karesidenan Pati ? 

4. Apakah kecanggihan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan PD BPR BKK Se-Karesidenan Pati ? 

5. Apakah lingkungan kerja fisik mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan PD BPR BKK Se-Karesidenan Pati ? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak di 

capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi pada kinerja 

karyawan PD BPR BKK Se-Karesidenan Pati. 

2. Untuk mengetahui  pengaruh budaya organisasi pada kinerja karyawan PD 

BPR BKK Se-Karasidenan Pati. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian tugas pada kinerja karyawan PD 

BPR BKK Se-Karesidenan Pati. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kecanggihan teknologi informasi pada kinerja 

karyawan PD BPR BKK Se-Karesidenan Pati. 

5. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja fisik pada kinerja karyawan 

PD BPR BKK Se-Karesidenan Pati. 

 

 

 



 

   
 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

1. Bagi institusi pendidikan, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

masukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dalam bidang kinerja 

sumber daya manusia. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai syarat akhir untuk 

mendapat gelar SE dan berkesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama menjalani perkuliahan. 

3. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini digunakan oleh 

perusahaan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan tentang hal-

hal yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 


