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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang Penelitian 

Dunia kerja mengalami perubahan, baik dalam organisasi bisnis, institusi 

pendidikan, maupun institusi pemerintahan. Perubahan sangat berkaitan dengan 

teknologi informasi yang sangat berkembang serta sudah menjadi pilihan utama 

dalam menciptakan sistem informasi. Menurut Susanto (2005:55) sistem 

informasi merupakan kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik 

yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk 

mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna. 

Perkembangan sistem informasi sangat berkaitan erat dengan akuntansi yang 

berguna untuk operasional setiap organisasi. Definisi sistem informasi akuntansi 

menurut Jogiyanto (2005:227) adalah sistem informasi yang merubah data 

transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. 

Seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi komputer dan informasi 

dewasa ini, sistem informasi akuntansi telah berkembang menjadi sistem 

informasi akuntansi yang berbasisis komputer. Sistem informasi akuntansi yang 

terkomputerisasi memungkinkan pemakai laporan keuangan dapat melihat laporan 

keuangan setiap saat dengan lebih cepat dan akurat. Penyajian informasi keuangan 

dan non-keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan adanya dukungan 

software aplikasi sistem informasi akuntansi. 
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DeLone dan McLean (1992) dalam Istianingsih dan Utami (2009) 

menyampaikan taksonomi mengenai enam faktor yang menjadi dasar pengukuran 

keberhasilan sistem informasi. Keenam kategori tersebut adalah kualitas informasi 

(information quality), kualitas sistem informasi (system quality), intensitas 

penggunaan sistem informasi (system use), kepuasan pengguna akhir sistem 

informasi (end user satisfaction), dampak individual (individual impact), dan 

dampak organisasional (organizational impact) dari sistem informasi. 

Studi mengenai aplikasi empiris model DeLone dan McLean (1992) dalam 

organisasi sektor swasta di Kuwait yang dilakukan oleh Subramanian (2005) 

dalam Gowinda (2010) menunjukkan hasil bahwa hanya terdapat asosiasi 

signifikan antara kualitas informasi (information quality) dan kepuasan pengguna 

(user satisfaction), antara penggunaan sistem (use) dan individual impact, kualitas 

informasi (information quality) dan kualitas sistem (system quality), dan antara 

kepuasan pengguna (user satisfaction) dan kualitas sistem (system quality). 

Studi empiris dilakukan oleh Seddon dan Kiew (1995) dalam Gowinda 

(2010) yang meneliti kesuksesan Departmental Accounting System (DAS). Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepuasan pengguna (user satisfaction) 

merupakan sebuah respon untuk tiga tipe aspirasi sebuah sistem informasi: 

kualitas informasi (information quality), kualitas sistem (system quality), 

kegunaan (usefulness). Hasil empiris juga menyediakan dukungan substansial 

untuk penggunaan usefulness sebagai sebuah pengukuran kesuksesan sistem 

informasi, dan dari pentingnya “importance of the task” dalam persepsi pengguna 

dari kegunaan sistem informasi. 
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Penelitian di Indonesia atas instrumen kepuasan pengguna sistem 

informasi juga telah dilakukan oleh Istianingsih dan Utami (2009), dengan 

menggunakan variabel kualitas layanan sistem informasi, kualitas sistem 

informasi, kualitas informasi, kepuasan pengguna sistem informasi dan kinerja 

individu. Hasil penelitian tersebut adalah kualitas layanan sistem informasi, 

kualitas sistem informasi, kualitas informasi berpengaruh signifikan dan bernilai 

positif terhadap kepuasan pengguna, sedangkan kepuasan pengguna sistem 

informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu. 

Fenomena yang terjadi pada era teknologi informasi saat ini adalah sebuah 

sistem informasi harus dimiliki oleh setiap instansi pemerintah untuk 

mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan sampai 

pertangungjawaban transaksi keuangan yang menjadi barometer dalam melihat 

output kinerja suatu instansi. Dengan menggunakan sebuah sistem informasi 

tingkat kesalahan dapat dikurangi. Dan sebuah sistem tidak akan dapat berjalan 

dengan baik tanpa adanya dukungan dari pengguna sistem informasi tersebut. 

Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menyusun 

laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana yang ditetapkan dalan 

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 30. Dalam pasal 27 ditemukan bahwa 

berdasarkan perkembangan pelaksanaan APBN yang tertuang dalam laporan 

keuangan, pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas APBN. 

Mardiasmo (2002:25) mengungkapkan pengembangan pelaporan dalam 

akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktek yang saat ini 
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dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan 

sektor publik, yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi 

keuangan yang relevan dan dapat diandalkan (reliable). 

Mengingat pentingnya peranan laporan keuangan dalam menyajikan 

informasi pelaksanaan APBN yang mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter 

untuk menggerakkan perekonomian nasional yang sehat, Kementerian Keuangan 

selaku pemegang kekuasaan fiskal menunjuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

(Dirjen Perbendaharaan) sebagai pembuat dan pembina aplikasi. Wujud 

pelaksanaan tugas sebagai pembuat dan pembina sistem oleh Dirjen 

Perbendaharaan adalah lahirnya berbagai peraturan dan aplikasi komputer yang 

digunakan oleh seluruh instansi pemerintah di semua level, mulai tingkat 

kementerian sampai dengan satuan kerja (satker).  

Sebagai upaya konkrit dalam perwujudan laporan keuangan yang relevan 

dan dapat diandalkan, Satuan kerja (satker) sebagai pengguna dana Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam tata kelola perencanaan, pelaksanaan 

dan pertanggung jawaban APBN memiliki sistem yang selama ini dibangun oleh 

Dirjen Perbendaharaan masih dalam bentuk aplikasi yang terpisah dengan 

database yang terpisah dan juga berbeda jenis databasenya. Aplikasi Sistem 

Informasi Akuntansi yang dibuat Dirjen Perbendaharaan sejatinya adalah 

kelanjutan dari aplikasi-aplikasi lain yang berhubungan dengan perencanaan dan 

pelaksanaan APBN yang terdiri dari: Aplikasi Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKAKL), Peran, Aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP), 

Aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), Aplikasi Persediaan, Aplikasi Sistem 
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Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dan 

Aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Aplikasi-

aplikasi tersebut merupakan aplikasi-aplikasi yang terpisah yang secara substansi 

informasi dari satu aplikasi dibutuhkan oleh aplikasi yang lain. Proses 

penginputan kembali sebagai informasi awal dari satu aplikasi sebenarnya 

merupakan produk dari aplikasi lain yang rentan sekali terjadi kesalahan dan tidak 

efektif karena terjadi penginputan yang berulang (redudansi data). Selain 

membutuhkan banyak proses dan sumber daya yang digunakan, human error 

sering terjadi sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Keadaan ini tidak 

mendukung terwujudnya informasi yang berkualitas sehingga dapat 

mempengaruhi kepuasan pengguna akhir sebagai evaluasi sistem informasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian survei. Penelitian ini dilakukan pada tiga satker KPU. Hal ini karena 

hampir semua aktifitas satker saat ini telah memakai aplikasi dari Dirjen 

Perbendaharaan. Peneliti  menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul: 

“Pengaruh Kualitas Layanan Sistem Informasi, Kualitas Sistem Informasi, 

dan Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pengguna Akhir Sistem 

Informasi (Survei pada Tiga Satker KPU Pengguna Software Aplikasi SIA)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasikan 

masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kualitas layanan sistem informasi terhadap kepuasan 

pengguna akhir sistem informasi. 
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2. Bagaimana pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna 

akhir sistem informasi. 

3. Bagaimana pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna akhir 

sistem informasi. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh 

pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh kualitas layanan sistem 

infomasi, kualitas sistem informasi, dan kualitas informasi terhadap kepuasan 

pengguna akhir sistem informasi pada tiga Satker KPU guna meningkatkan 

kepuasan dari pengguna akhir dalam pengambilan keputusan untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti pengaruh kualitas layanan sistem 

informasi terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi. 

2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti pengaruh kualitas sistem 

informasi terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi. 

3. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti pengaruh kualitas informasi 

terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi. 

 

1.4       Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Kegunaan Akademis 
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Kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis adalah 

sebagai berikut: 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi, 

khususnya dalam bidang sistem informasi akuntansi.  

b. Memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sarjana program studi akuntansi 

S1 Universitas Widyatama. 

c. Khususnya dilingkungan perguruan tinggi Universitas Widyatama, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan dapat 

dijadikan sebagai referensi atau bahan penelitian lebih lanjut.  

1.4.2 Kegunaan Praktis  

Kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara praktis bagi 

instansi pemerintahan sebagai berikut:  

a. Penulis berharap dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk 

mempertimbangkan penggunaan sistem informasi terhadap kepuasan 

pengguna akhir sistem informasi. 

b. Memberikan kontribusi untuk pengembangan SIA secara teori maupun 

praktek di Indonesia khususnya di bidang pemerintahan.  

 

1.5       Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Satker KPU Kabupaten 

Bandung, Satker KPU Kota Bandung, Satker KPU Kota Cimahi. Adapun waktu 

penelitian dilakukan mulai dari bulan Oktober sampai dengan selesai. 


