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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Pada era globalisasi saat ini, UMKM dituntut untuk melakukan perubahan 

dibidang teknologi informasi atau penggunaan sistem informasi sehingga nantinya 

mampu memberikan peluang untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Sistem 

informasi akuntansi adalah salah satu sistem informasi yang biasanya digunakan 

dalam suatu usaha.  

Penggunaan sistem informasi akuntansi dan teknologi informasi pada 

UMKM terjadi di Jawa Tengah. Laporan dari Ad, Humas Jateng dalam Portal 

Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah 

Provinsi Jawa tengah Sri Puryono KS menilai pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) memiliki posisi sangat strategis dalam perekonomian 

nasional. Dijelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pelaku 

UMKM di Jateng sebanyak 4,9 juta unit UMKM, dari jumlah itu sebanyak 140 

ribu UMKM telah dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jateng. Adapun jenis 

usahanya meliputi produksi non pertanian, pertanian, perdagangan dan jasa. 

Pihaknya mendorong daya saing pelaku UMKM dengan terus melakukan inovasi 

dan kemampuan teknologi. “Ini kan kekuatan luar biasa, kapasitas SDM sudah 

kita didik, akses perbankan ada Mitra 25 Bank Jateng dengan bunga rendah 7 

persen per tahun, maka bagi UMKM bukan hal tabu lagi untuk menggunakan 

teknologi. Namun jangan lupa diimbangi dengan IT. Memanfaatkan kemajuan 

teknologi untuk kemajuan UMKM” bebernya (jatengprov.go.id). 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian tentang penggunaan 

sistem informasi akuntansi ataupun teknologi informasi pada UMKM, tempat 

penelitian yaitu UMKM di Kota Jepara karena jumlah UMKM dan jumlah tenaga 

kerja UMKM di Kota Jepara setiap tahunnya mengalami peningkatkan, selain itu 

di Kota Jepara penggunaan sistem informasi akuntansi atau teknologi informasi 

seperti aplikasi dan media sosial untuk melakukan pemasaran secara online 

sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh para pelaku UMKM, misalnya dengan 

adanya aplikasi sadewa market yaitu aplikasi untuk memasarkan produk berbasis 

online dan juga pemasaran lain melalui media sosial. Suksesnya UMKM itu 

bukan sekedar banyak menjual produk atau jasanya, tapi juga bagusnya strategi 

marketing yang dijalankan oleh pelaku UMKM dengan disertai adanya pencatatan 

keuangan usaha agar keberlangsungan usaha (going concern) tetap terjaga. Agar 

keberlangsungan usaha tetap terjaga keselarasannya sebagai pemilik ataupun 

karyawan UMKM di Jepara dituntut untuk melakukan pembenahan salah satunya 

dengan menerapkan sistem informasi akuntansi, teknologi informasi, budaya kerja 

dan komunikasi interpersonal yang baik serta pemilik memberikan insentif yang 

layak kepada karyawan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. 

Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh 

dalam meningkatkan kualitas dan kemajuan perusahaan, faktor kinerja karyawan 

sangat penting untuk diperhatikan, karena keberlangsungan dan suksesnya suatu 

perusahaan atau organisasi ditentukan oleh kinerja yang dimiliki oleh karyawan 

tersebut (Putra, 2016). Menurut Putra (2016) dalam mengukur suatu kinerja 
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karyawan dapat diperhatikan dari hasil karyawan tersebut ketika melakukan 

tugasnya sesuai bakat yang dimiliki. Menurut Arsiningsih (2015) menjelaskan 

kinerja karyawan sangat berpengaruh dalam pengoperasian sistem informasi 

sebuah perusahaan, salah satu sistem informasi yang digunakan dalam sebuah 

perusahaan adalah sistem informasi akuntansi. Selain sistem informasi akuntansi 

yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan adalah budaya kerja, 

insentif, pemanfaatan teknologi informasi, relevansi teknologi informasi dan 

kemampuan berkomunikasi interpersonal. 

Efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi adalah faktor pertama 

yang berpenaruh terhadap kinerja karyawan. Efektivitas merupakan suatu hasil 

atas pencapain target yang telah ditetapkan. Selain itu sistem informasi akuntansi 

merupakan hal yang amat penting untuk berhasilnya suatu usaha sebab 

mampumengembangkan efisiensi serta efektivitas bermacam-macam kegiatan 

dalam sebuah usaha, dalam mengambil keputusan & kerjasama dalam organisasi 

atau kelompok (William and Sawyer, 2010: 17) dalam Widhawati, dkk (2018). 

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang bisa dipakai dalam mengolah 

transaksi keuangan yang nantinya akan menghasilkan informasi yang bisa dipakai 

ketika mengambil keputusan (Dehghanzade et al., 2011) dalam Widhawati, dkk 

(2018). Salah satu hal yang dianggap penting dalam keberhasilan sebuah 

organisasi terutama ketika mengambil keputusan yakni sistem informasi akuntansi 

yang diaplikasikan dengan baik (Al-Eqab, 2013) dalam Widhawati, dkk (2018). 

Efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi di UMKM tertentu tergantung 

pada kemampuan teknik yang dipunyai seorang pengguna sistem informasi 
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akuntansi sebab kemampuan teknik amat berpengaruh terhadap kinerja 

penggunanya (Putra, 2016). Berhasilnya penggunaan sistem informasi akuntansi 

di UMKM juga tergantung dengan adanya sumber daya manusia yang tinggi pada 

pemakainya. Efektivitas sebuah sistem dicemati dari manfaatnya ketika membuat 

keputusan, evaluasi kinerja, kualitas informasi dan juga pengendalian internal dari 

transaksi perusahaan (Sajady et al., 2008) dalam Widhawati, dkk (2018). Dari 

observasi yang dilakukan oleh Widhawati, dkk (2018), Pratiwi, dkk (2018) dan 

Putra (2016) menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan sistem informasi 

akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Sedangkan hasil penelitian dari  Muawanah, dkk (2016) menunjukkan bahwa 

efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap 

kinerja individu. 

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah budaya 

kerja. Budaya kerja yang ada pada sebuah kelompok adalah dasar untuk 

membangun perilaku serta sikap seseorang pada suatu kelompok tersebut supaya 

bisa meningkatkan produktivitas dan juga dapat melewati bermacam-macam 

rintangan yang akan datang. Widhawati, dkk (2018) menyebutkan budaya yakni 

sebuah nilai serta interpretasi anggota organisasi. Budaya kerja menjadi hal 

penting untuk membangun kebiasaan pada sebuah kelompok (Joseph and Francis 

2015) dalam Widhawati, dkk (2018). Persolan yang menjadi dasar untuk sebuah 

usaha ataupun kelompok yakni, membangun budaya yang kokoh atau merubah 

budaya lemah kearah budaya kuat yang nantinya akan dapat mengembangkan 

kinerja karyawan agar tercapai target dalam suatu usaha (Silvia, 2016) dalam 
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Widhawati, dkk (2018). Budaya yang kuat akan berpengaruh positif pada perilaku 

kerja karena dapat memberikan motivasi luar biasa pada karyawan untuk 

mencapai kinerja yang maksimal. Hasil penelitian dari Widhawati, dkk (2018) dan 

Veriana (2016) menunjukkan bahwa budaya kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan hasil penelitian dari  Nusari, dkk 

(2018) menunjukkan bahwa budaya kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja 

karyawan. 

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah insentif. 

Sarana memotivasi berbentuk materi, yang diserahkan sebagai perangsang atau 

pemicu dengan sengaja kepada para pekerja supayadidalam diri mereka muncul 

semangat yang besar untuk mengembangkan produktivitas kerja disuatu 

organisasi disebut dengan Insentif (Rofik, 2019). Insentif umumnya diberikan 

berfungsi menajadi cara dalammelakukan peningkatan produktivitas serta 

efisiensi suatu usaha dengan memanfaatkan tingkah laku karyawan yang memiliki 

kecondongan bekerja apa adanya ataupun tidak terampil. Insentif yang didapat 

karyawan ialah salah satu hal yang harusnya dipikirkan seoarang pengusaha. 

Tinggi rendahnya insentif yang didapatkaryawan mampu mempengaruhi 

semangat kerja seorang karyawan. Pemberian insentif yang sesuai dan juga cara 

kerja yang benar sehingga nantinya, proses kerja perusahaan bisa berjalan sesuai 

target perusahaan tersebut (Dwijayanthi, 2013). Dari observasi yang dilakukan 

oleh Widhawati, dkk (2018), Dewi, dkk (2015) dan Rofik (2019) menunjukkan 

bahwa insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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Faktor keempat yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah 

pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Astuti (2014) menyebutkan bahwa 

teknologi informasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan dan bisnis. Menurut Zare (2012) dalam Dewi (2017) teknologi 

informasi dapat meningkatkan kinerja organisasi dan karyawan karena teknologi 

informasi merupakan suatu kebutuhan bagi organisasi. Dalam menyelesaikan 

ulasan tentang informasi perusahaan sehingga dapat dipercaya danakurat 

teknologi informasi sebagai sesuatu yang berarti dan dibutuhkan, sehingga banyak 

pihak yang memanfaatkan teknologi informasi untuk perkembangan suatu 

perusahaan. Dari observasi yang dilakukan oleh Pratiwi, dkk (2018), Dewi, dkk 

(2017) dan Rofik (2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Namun penelitian yang berbeda 

dilakukan oleh Tjhai (2003) dengan hasilnya yang menujukan bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi tidak mempengaruhi kinerja individual. 

Faktor kelima yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan yaitu relevansi 

teknologi informasi. Relevansi mempunyai arti keterkaitan, hubungan atau 

kecocokan. Relevansi teknologi informasi atau kesesuaian tugas dengan teknologi 

informasi sangat berpengaruh terhadap kinerja individu pada suatu perusahaan. 

Goodhue dan Thompson (1995) dalam Pratiwi, dkk (2018) menyatakan 

kecocokan tugas dengan teknologi informasi akan mengarahkan individual untuk 

mencapai kinerja yang lebih baik. Evaluasi pemakai menjadi tolak ukur untuk 

keberhasilan pelaksanaan kualitas jasa sistem informasi yang dihubungkan dengan 

relevansi teknologi informasi dengan tugas. Dari observasi yang dilakukan oleh 
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Pratiwi, dkk (2018), Sridarmaningrum, dkk (2018) dan Veriana, dkk (2016) 

menunjukkan bahwa relevansi teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 

Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah 

kemampuan berkomunikasi interpersonal. Trenholm dan Jensen (2014) dalam 

Andriani, dkk (2019) mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai 

komunikasi antara dua orang yang berlangsung secara tatap muka. Sifat dari 

komunikasi ini yakni spontan dan informal, saling menerima feedback secara 

maksimal dan partisipan berperan fleksibel (Karel, dkk 2014) dalam Andriani, 

dkk (2019). Hasil penelitian dari Andriani, dkk (2019), Rusmalinda, dkk (2016) 

dan Tsani (2017) menunjukkan bahwa kemampuan berkomunikasi interpersonal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Widhawati, dkk (2018). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Widhawati, dkk (2018) yang pertama 

pada penambahan variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi, 

relevansi teknologi informasi dan kemampuan berkomunikasi interpersonal. 

Penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi dan relevansi teknologi 

informasi karena teknologi informasi menjadi suatu hal yang sangat penting 

dalam menentukan daya saing serta kemampuan perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan di masa mendatang sebab teknologi informasi sudah 

mendukung perubahan yang amat mendasar untuk suatu organisasi, selain itu 

dengan menerapkan teknologi informasi akan mempermudah pekerjaan dan tidak 

banyak menyita waktu. Penambahan variabel kemampuan berkomunikasi 
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interpersonal karena kinerja karyawan akan mengalami peningkatan jika salah 

satunya adalah dapat berkomunikasi dengan baik entah itu berkomunikasi melalui 

sebuah teknologi dalam menyelesaikan kegiatan operasional perusahaan, 

komunikasi dengan atasan, dengan karyawan lain ataupun dengan 

konsumen.Perbedaan kedua yaitu pada jumlah sampel penelitian, jika dalam 

penelitian Widhawati, dkk (2018) sampelnya sebanyak 75 responden, maka pada 

penelitian ini sampelnya sebesar 105 responden. Perbedaan ketiga yaitu pada 

objek penelitian, jika dalam penelitian Widhawati, dkk (2018) objek penelitiannya 

adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Denpasar, maka dalam penelitian 

ini objek penelitian adalah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten 

Jepara. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Budaya 

Kerja, Insentif, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Relevansi Teknologi 

Informasi dan Kemampuan Berkomunikasi Interpersonal Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Empiris Pada Umkm Di Kabupaten Jepara)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Supaya penelitian ini bisa lebih terfokus, maka yang menjadi ruang 

lingkup penelitian ini yaitu : 

a. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu efektivitas penggunaan 

sistem informasi akuntansi, budaya kerja, insentif, pemanfaatan teknologi 

informasi, relevansi teknologi informasi dan kemampuan berkomunikasi 

interpersonal. 
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b. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja karyawan 

c. Objek penelitian dilakukan pada UMKM di Kabupaten Jepara. 

1.3 Perumusan Masalah 

Salah satu hal yang memerankan dalam menopang pertumbuhan dan 

majunya sebuah perusahaan adalah kinerja karyawan. Tidak sedikit peningkatan 

serta kemajuan pada kinerja karyawan setiap tahunnya. Tapi kenyataannya, dalam 

perkembangan terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah kurang nya 

penggunaan sistem informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, 

relevansi teknologi informasi di UMKM, rendahnya pemberian insentif, 

kurangnya budaya kerja yang baik dan juga kemampuan berkomunikasi 

interpersonal yang rendah sehingga berakibat juga pada kinerja karyawan yang 

rendah juga (Rofik, 2019). 

Dengan melihat latar belakang permasalahan yang sudah diterangkan 

tersebut, peneliti akan menyelesaikan observasi tentang hal apa saja yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal-hal yang berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan yakniEfektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, 

Budaya Kerja, Insentif, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Relevansi Teknologi 

Informasi dan Kemampuan Berkomunikasi Interpersonal Berpengaruh Positif 

terhadap Kinerja Karyawan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh efektivitas penggunaan 

sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan 

2. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh budaya kerja terhadap 

kinerja karyawan 

3. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh insentif terhadap kinerja 

karyawan 

4. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh pemanfaatan teknologi 

informasi terhadap kinerja karyawan 

5. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh relevansi teknologi 

informasi terhadap kinerja karyawan 

6. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh kemampuan 

berkomunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dikerjakan nantinya diharapkan mampu 

menghasilkan manfaat untuk beberapa orang ataupun suatu lembaga,yaitu : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dibidang sistem informasi akuntansi dan teknologi informasi 

mengenai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

yaitu : efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi, budaya kerja, 

insentif, pemanfaatan teknologi informasi, relevansi teknologi informasi 

dan kemampuan berkomunikasi interpersonal. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Diharapkan observasi yang dilakukan ini bisa dipergunakan 

pemerintah untuk menjadi referensidalam mempertimbangkan apapun 

permasalahan dan kesulitan dari para pelaku UMKM ketika 

menjalankan usahanya agar tambah maju dengan tetap mengikuti 

perkembangan zaman salah satunya dalam penerapan sistem informasi 

akuntansi dan penggunaan teknologi informasi. 

b. Bagi UMKM di Kabupaten Jepara 

Bagi pihak UMKM sebaiknya mengevaluasi dan memperbarui sistem 

informasi akuntansinya agar sistem informasi yang diterapkan dapat 

sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan karyawan. Disamping 

itu, pihak perusahaan perlu mengadakan training atau pelatihan bagi 

karyawan apabila terdapat teknologi baru. Dengan dimanfaatkannya 

teknologi dengan baik maka akan berdampak pada produktivitas 

perusahan sehingga karyawan mampu untuk menyelesaikan tugasnya. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya kekurangan pada penelitian ini supaya lebih 

disempurnakan lagi pada penelitian selanjutnya yakni tanpa 

membatasi wilayah pengambilan sampel penelitian cuma pada satu 

Kabupaten saja dan diharapkan mampu menerapkan hal-hal lain yang 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

 


