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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

        Perkembangan teknologi yang diiringi dengan perkembangan sistem 

informasi berbasis teknologi mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat 

pesat. Kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian mutlak diperlukan 

sistem informasi yang tepat, andal, dan akurat. Suatu perusahaan yang unggul 

harus memiliki kualitas sistem informasi yang baik. Sarana untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan dan bisnis harus memiliki sistem teknologi informasi yang 

baik (Soudani, 2012). Sistem teknologi informasi khususnya teknologi komputer 

mampu memperbaiki kinerja individual dalam suatu organisasi. 

Teknologi sistem informasi digunakan dalam suatu instansi untuk 

mempermudah individu dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudahan suatu sistem 

dan pemanfaatan dalam pengelolaan sistem tersebut oleh pemakai sistem 

merupakan penentu dari keberhasilan suatu sistem yang dimiliki suatu instansi. 

Sistem informasi akuntansi dalam suatu instansi menjadi sarana penting guna 

mempercepat kinerja pegawai didalamnya, serta meningkatkan kinerja dengan 

menyediakan informasi akuntansi dan keuangan. 

Para pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintahan maupun swasta 

mulai melihat teknologi informasi tidak hanya sebagai alat yang merespon 

kebijakan dan strategi bisnis yang menjadi sumber keunggulan bersaing 

organisasi saja, mereka juga beranggapan bahwa teknologi informasi mempunyai 
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pengaruh yang sangat luar biasa terhadap keberhasilan suatu organisasi yang 

dapat dilihat dari kinerja individual. 

Efektivitas sistem informasi akuntansi 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 kualitas 

maupun waktu (Kristiani, 2012:2). 

Perusahaan dapat menggunakan pengetahuan tentang siklus transaksi untuk 

mengidentifikasi data yang perlu dikumpulkan untuk setiap transaksi. Selanjutnya 

perusahaan dapat mengikuti prinsip umum perancangan untuk merancang 

dokumen sumber, guna mempermudah penangkapan dan perekaman data 

transaksi bisnis. Selain itu, perusahaan juga dapat merancang serangkaian jurnal 

dan rekening buku besar untuk mencatat dan mengorganisasi data. Menurut 

Gibson (2007) dalam Jogiyanto (2010) kinerja adalah feedback dari pekerjaan 

demi mencapai tujuan organisasi seperti efisien, kualitas dan kriteria efektivitas 

kerja lainnya. 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2006:23), sistem informasi akuntansi (SIA) 

adalah berbagai sumber daya seperti peralatan  yang diatur guna mengubah data 

hingga menjadi informasi. sistem informasi akuntansi juga dapat didefinisikan 

sebagai komponen-komponen yang terintregasi untuk mengumpulkan, 

menyimpan dan menyebarkan informasi untuk tujuan perencanaan, pengendalian, 

koordinasi, analisis dan pengambilan keputusan (Soudani, 2012 dan Zare, 2012). 
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Meskipun demikian, penggunaan sistem informasi akuntansi akan berjalan 

optimal apabila diimbangi dengan kemampuan teknik penggunanya, sistem 

informasi akuntansi akan berhasil ditetapkan dengan optimal di organisasi 

perangkat daerah apabila penggunanya memiliki kemampuan teknik yang baik 

sehingga sistem informasi akuntansi berjalan sesuai fungsinya. Selain itu, sistem 

informasi akuntansi juga tidak dapat berjalan secara optimal apabila kurang 

memperoleh dukungan dari manajemen puncak. 

Soudani (2012) menyatakan sistem informasi akuntansi yang efektif 

didefinisikan sebagai suatu sistem yang dapat memberikan nilai tambah kepada 

instansi. Nilai tambah instansi diperoleh apabila perilaku pemakai yang 

mengharuskan semua pegawai melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Keberhasilan pengembangan suatu sistem informasi tidak 

semata-mata karena  kecanggihan sistem tersebut melainkan dipengaruhi juga 

oleh kesesuaiannya dengan peran pemakai sistem tersebut (Kusumastuti dan 

Irwandi, 2012). Tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi yang 

diperlukan oleh para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Hal 

ini meyebabkan sistem informasi memiliki peranan penting dibidang akuntansi. 

Secara umum, semua instansi akan selalu membutuhkan suatu informasi sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi 

yang tersedia harus merupakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan 

(Deny 2014 dalam Gunawan 2017). Informasi juga diharapkan mampu 

meningkatkan efektivitas sistem yang digunakan dalam perusahaan, dimana 

efektivitas dalam hal terkait dengan ukuran yang dapat menggambarkan seberapa 
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jauh target dapat dicapai, baik secara kualitas maupun kuantitas, dengan 

berorientasi pada keluaran (output) yang dihasilkan (Yamit, 2003:14) 

Efektivitas sistem informasi akuntansi berperan penting terhadap 

berlangsungnya suatu organisasi perangkat daerah, jika semakin efektif sistem 

informasi di suatu organisasi perangkat daerah maka kinerja individual akan 

semakin baik. Para karyawan akan mempunyai semangat dan motivasi yang lebih 

apabila pekerjaanya dapat terselesaikan dengan bantuan sistem yang memadai. 

Penelitian Gunawan dan Tenaya (2017) mendukung hal tersebut, pada 

penelitiannya disebutkan efektivitas sistem informasi akuntansi berpengaruh 

positif terhadap kinerja individual. 

Veriana dan Budhiartha (2016) memandang budaya organisasi juga dapat 

menjadi suatu instrumen keunggulan kompetitif utama, yaitu bila budaya 

organisasi mendukung strategi organisasi dan bila budaya organisasi dapat 

menjawab atau mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat. Budaya 

organisasi akan sangat membantu kinerja pegawai, karena menciptakan suatu 

tingkat motivasi yang luar biasa bagi pegawai untuk memberikan kemampuan 

terbaiknya dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh organisasinya. 

Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi dapat dijadikan sebagai keunggulan 

suatu organisasi, selain itu apabila berjalan dengan biak maka organisasi 

perangkat daerah tersebut bisa dikatakan sebagai OPD yang berhasil menjadi 

budaya didalam suatu organisasi perangkat daerah dengan seksama. 

Menurut Jogiyanto (2008:493) pengertian kesesuaian tugas-teknologi adalah 

sebagai berikut: “ kesesuaian tugas-teknologi (task-technology fit) didefinisikan 



 

 

 

 

 

 

5 

sebagai suatu profil ideal yang dibentuk dari suatu kumpulan ketergantungan-

ketergantungan tugas yang konsisten secara internal dengan elemen-elemen 

teknologi yang digunakan akan berakibat pada kinerja pelaksana tugas.” Jogiyanto 

(2008:495) mendefinisikan tugas adalah sebagai berikut:” Suatu tugas (task) 

didefinisikan secara luas sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individual-individual untuk merubah masukan-masukan menjadi keluaran-

keluaran.” Rahmawati (2008) dalam Veriana (2016) menjelaskan bahwa 

kesesuaian tugas berbubungan dengan sejauh mana kemampuan individual 

menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas untuk 

meningkatkan kinerja individual. Masalah yang sering muncul ketika karyawan 

tidak memanfaatkan teknologi yang disediakan secara maksimal dalam membantu 

penyelesaian tugas, sehingga teknologi kurang memberikan manfaat yang tepat.  

McGrath (1984) dalam Jogiyanto(2008:498) membagi tugas-tugas 

berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan perilaku dan sejauh mana masing-masing 

tugas dikelompokkan menurut sasarannya, yaitu bagaimana anggota-anggota 

group menyelesaikan tugas tersebut. Misalnya kreativitas tugas yaitu tugas yang 

membutuhkan kreativitas dapat diselesaikan dengan membutuhkan generasi ide-

ide oleh para anggota-anggota group. Dengan demikian, kebutuhan-kebutuhan 

perilaku dari suatu tugas termasuk tidak hanya apa (what) yang harus diselesaikan 

untuk mencapai sasaran-sasarannya, tetapi juga bagaimana (how) 

menyelesaikannya, yaitu proses-proses yang dilakukan. Dalam penelitian Veriana 

dan Budhiartha (2016) menjelaskan bahwa kesesuaian tugas berpengaruh positif 

terhadap kinerja individual karena pengaruh dari pekerjaan yang dihasilkan oleh 
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karyawan sesuai dengan prosedur dapat menjadikan perusahaan tersebut lebih 

selektif kedepannya, hal ini juga berpengaruh terhadap peluang perusahaan untuk 

lebih maju dan lebih mengedepankan kesesuaian tugas para karyawan.  

Pentingnya teknologi informasi khususnya teknologi komputer dapat 

memperbaiki kinerja individual pada suatu organisasi, besarnya manfaat yang 

diperoleh dari penggunan teknologi informasi membuat teknologi semakin 

diterima sebagai sesuatu yang wajib dimanfaatkan dam menjadi kebutuhan dalam 

organisasi. Selain pentingnya teknologi informasi mempunyai peranan penting 

bagi perusahaan atau organisasi. Teknologi informasi dapat menjadi senjata 

strategis untuk mendukung objek dan strategi organisasi. Sistem informasi 

akuntansi merupakan variabel paling mempengaruhi kinerja keuangan (Soudani, 

2012). 

       Beberapa organisasi bisnis mendapatkan keunggulan kompetitif dengan 

melengkapi sistem informasi baru (Salehi, dkk 2010). Pemakaian sistem informasi 

dilandasi dengan prinsip yang mampu memotivasi pemakai sistem untuk 

bertindak sesuai dengan (comply) dan sesuai (conform) keyakinan atas pentingnya 

sistem informasi tersebut (Sumiyana, 2006). Abdul Halim (1995:39) mengatakan 

bahwa sistem informasi akuntansi diperlukan dalam mengendalikan manajemen 

suatu organisasi. Peranan yang dapat diberikan oleh sistem informasi akuntansi 

dalam sistem pengendalian manajemen meliputi: Perencanaan, Koordinasi, 

Penilaian dan Pengendalian serta Pengambilan Keputusan. 

Kemampuan teknik personal sistem informasi merupakan pertimbangan 

pertama saat perekrutan pegawai dan perancangan sistem informasi. oleh karena 
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itu, organisasi/instansi akan sangat selektif ketika melakukan perekrutan pegawai, 

untuk memperoleh pegawai dengan kemampuan personal yang baik. Selain itu 

organisasi/instansi melakukan pelatihan secara intensif terhadap pegawai yang 

dimilikinya untuk meningkatkan kemampuan yang sudah dimiliki masing-masing 

pegawai. Hal ini dikarenakan kinerja individual yang dimiliki organisasi/instansi 

akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai 

tujuannya. Kinerja individual didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam 

melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu. Senada dengan pendapat tersebut 

(Robbins, 1996:439)  mengemukakan bahwa kinerja diartikan sebagai hasil 

evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria 

yang telah ditetapkan bersama (Robbins, 1996:439). Kinerja sangatlah perlu, 

sebab kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya. Untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan 

penentuan kriteria pencapaian yang ditetapkan secara bersama-sama. 

Kinerja adalah hasil kerja yanag dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, 

tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika 

(Prawirosentono:1999,2) kinerja adalah keberhasilan seseorang atau lembaga 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Terdapat empat elemen kinerja yaitu: (1). 

Hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti 

kinerja adalah “hasil akhir” yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau 

berkelompok. (2). Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan 

wewenang dan tanggungjawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak 
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dan kekuasaan untuk bertindak sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan 

baik. Meskipun demikian orang atau lembaga tersebut tetap harus dalam kendali, 

yakni mempertanggujawabkan pekerjaannya kepada pemberi hak dan wewenang, 

sehingga dia tidak akan menyalahgunakan hak dan wewenangnya tersebut. (3). 

Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan 

tugas-tugas individu atau lembaga tertentu saja harus mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan, dan (4). Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, 

artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaaan 

tersebut haruslah sesuai dengan moral dan etika yang berlaku umum 

(Prawirosentono:1999). 

Penelitian yang mengangkat permasalahan pengaruh efektivitas sistem 

informasi akuntansi terhadap kinerja individual telah banyak dilakukan pada 

penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi hasil yang diperoleh tidak selalu 

konsisten. Hasil penelitian Gunawan dan Tenaya (2017),Utami, dkk (2017) 

Veriana dan Budiartha (2016), serta Antasari dan Yuniartha (2015) menunjukkan 

bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja individual dan karyawan. Namun, hasil berbeda diperoleh 

Soudani (2012) yang menyatakan penggunaan sistem informasi akuntansi tidak 

mampu meningkatkan profitabilitas dan kinerja individu. 

Peneliti mengacu pada Gunawan dan Tenaya (2017). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Tenaya (2017) 

terletak pada penambahan variabel budaya organisasi, kesesuaian tugas dan 

penggunaan teknologi informasi. selain perbedaan tersebut dalam penelitian ini 
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menggunakan objek yang berbeda , dimana objek penelitian terdahulu dilakukan 

pada Lembaga pengkreditan Daerah sedangkan penelitian ini objek penelitian 

dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati. Hal tersebut karena 

sistem informasi akuntansi tidak hanya dilakukan disebuah lembaga pengkreditan 

daerah saja, melainkan di organisasi perangkat daerah ataupun instansi. Pada 

dasarnya semua organisasi ataupun instanis baik itu pemerintah maupun swasta 

menggunakan sistem informasi akuntansi guna mendapatkan informasi atau 

output yang relevan untuk pengambilan keputusan. Untuk itu peneliti mengambil 

judul penelitian “Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, Budaya 

Organisasi, Kesesuaian Tugas dan Penggunaan Teknologi Informasi 

terhadap Kinerja Individual (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Pati)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

             Agar menjadi lebih terarah, maka dalam penelitian ini dibatasi pada 

beberapa masalah sehingga lebih mudah dipahami serta untuk menghindari 

adanya salah penafsiran terhadap maksud serta tujuan penelitian ini. Maka yang 

menjadi ruang lingkup dari penelitian ini meliputi:  

1. Lokasi penelitian ini di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati. 

2. Responden dalam penelitian ini merupakan pegawai yang melaksanakan 

fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan, pegawai yang bekerja sebagai 

kepala bagian, kepala sub bagian,  staf bagian akuntansi atau tata usaha 

keuangan  di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati. 
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3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan cara 

menyebarkan kuesioner. 

4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Variabel Independen: 

Efektivitas Sistem Informasi Akuntansai (X1), Budaya Organisasi (X2), 

Kesesuaian Tugas (X3), dan Penggunaan Teknologi Informasi (X4). Variabel 

Dependen: Kinerja Individual 

1.3 Perumusan Masalah 

             Berdasarkan ruang lingkup diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada pengaruh antara efektivitas sistem informasi akuntansi terhadap 

kinerja individual pada pegawai organisasi perangkat daerah kabupaten Pati? 

2. Apakah ada pengaruh antara budaya organanisasi terhadap kinerja individual 

pada pegawai organsiasi perangkat daerah kabupaten pati? 

3. Apakah ada pengaruh antara kesesuaian tugas terhadap kinerja individual pada 

pegawai organisasi perangkat daerah kabupaten pati? 

4. Apakah ada pengaruh antara penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja 

individual pada pegawai organisasi perangkat daerah kabupaten pati? 

1.4 Tujuan Penelitian 

       Sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan diatas maka tujuan 

penelitian ini adalah. 

1. Untuk menganalisis pengaruh antara efektivitas sistem informasi akuntansi 

terhadap kinerja individual pada pegawai organsiasi perangkat daerah 

kabupaten pati. 
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2. Untuk menganalisis pengatuh antara budaya organisasi terhadap kinerja 

individual pada pegawai organisasi perangkat daerah kabupaten pati. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kesesuaian tugas terhadap kinerja individual 

pada pegawai organsiasi perangkat daerah kabupaten pati. 

4. Untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja individual 

pada pegawai organisasi perangkat daerah kabupaten pati. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

       Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan 

pertimbangan dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat menambah 

wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.. 

2. Aspek Praktis 

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai 

hasil penelitian ini adalah: 

a. Memberikan informasi kepada pegawai organisasi perangkat daerah akan 

pentingnya efektivitas sistem informasi akuntansi yang dapat 

meningkatkan kinerja individual.                                                               

b. Memberikan masukan bagi instansi tentang sistem informasi yang 

dijalankan apakah berpengaruh terhadap kinerja individual. 

c. Meningkatkan profesionalisme kinerja, memberikan ide bagi kemajuan 

instansi, serta hasil penelitian diharapkan dipakai sebagai bahan 

pertimbangan dalam memperbaiki kekurangan instansi. 


