
1 
 

Bab  1 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini, dunia usaha dihadapkan pada kondisi yang 

menuntut perusahaan untuk lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Tujuan utama sebuah usaha adalah memperoleh laba, sehingga untuk 

mencapai tujuan tersebut perusahaan harus memanfaatkan dengan optimal segala 

sumber daya yang ada di perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus 

menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan 

kemampuannya untuk bersaing. 

 Saat ini semakin banyak perusahaan yang bergantung pada keandalan 

sistem informasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Era globalisasi 

menuntut perusahaan untuk memiliki sistem informasi yang memproses data yang 

diperoleh menjadi informasi yang berguna. Untuk dapat berguna, maka informasi 

harus didukung oleh tiga pilar sebagai berikut: tepat pada orang yang 

menggunakannya atau relevan, tepat waktu, dan tepat nilainya atau akurat.  

 Kebutuhan akan adanya sistem informasi yang memadai hampir dirasakan 

di berbagai jenis bidang usaha. Dalam perusahaan dagang, sistem informasi 

sangat berperan dalam memberikan informasi yang akan dijadikan dasar 

keputusan atas situasi yang dihadapi.  

 Menurut Bodnar dan Hopwood (2003) kualitas informasi merupakan 

tingkat dimana sebuah data yang telah diproses oleh sistem informasi menjadi 

memiliki arti bagi penggunanya, yang bisa berupa fakta dan suatu nilai yang 
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bermanfaat. Informasi yang dihasilkan dari perusahaan merupakan suatu output 

dari sistem informasi. Semakin berkembangnya sistem informasi berbasis 

teknologi informasi ini, akan memberikan berbagai  kemudahan pada kegiatan 

perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya. 

 Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini perusahaan sudah mulai 

meninggalkan sistem manual dan beralih ke sistem komputer yang dikenal dengan 

Sistem Informasi Akuntansi berbasis Komputer (Computer Based Information 

System).  

 Penggunaan teknologi informasi dalam menghasilkan informasi 

hendaknya mempertimbangkan pengguna (DeLone & McLean, 2002). Tidak 

jarang ditemukan bahwa teknologi yang dipakai untuk menghasilkan sebuah 

informasi sering tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh user , 

sehingga informasi yang dihasilkan kurang memberikan manfaat bagi perusahaan.  

 Kompetensi sering dikaitkan dengan pengetahuan dan kemampuan. 

Seseorang akan dikatakan ahli apabila memiliki pengetahuan dan kemampuan. 

Dengan pemahaman yang baik dari pengguna, arus informasi pun akan 

tersampaikan dan dapat diinterpretasikan dengan baik, serta diharapkan kualitas 

informasi yang dihasilkan juga baik. Informasi yang dihasilkan dianggap tidak 

berkualitas apabila mengandung unsur kesalahan (error), kecurangan (fraud), 

ataupun keterlambatan dalam penyajian laporan keuangannya. 

 Menurut Green (1999:5) kompetensi adalah suatu perkiraan atas suatu 

kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dengan sukses. Kompetensi 

pengguna dalam penggunaan sistem informasi pada suatu perusahaan, dapat 
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dilihat dari kemudahan pengguna dalam mengidentifikasi data, mengakses data 

dan menginterpretasikan data tersebut. Jika teknologi semakin canggih maka 

dibutuhkan kompetensi yang semakin tinggi pula, hal ini sangat dibutuhkan untuk 

dapat menghasilkan informasi yang berkualitas. Jika sistemnya sudah bagus dan 

penggunanya tidak kompeten maka informasi yang dihasilkan tidak akan 

berkualitas. 

Laporan keuangan yang dihasilkan sistem informasi akuntansi harus 

berkualitas. Laporan keuangan yang baik dan berkualitas tersebut disusun dengan 

mengikuti Standar Akuntansi yang berlaku. Informasi yang dihasilkan oleh suatu 

sistem informasi membutuhkan manusia untuk menghasilkan informasi yang 

berkualitas tersebut. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang tujuannya 

menghasilkan keluaran (output) informasi yang berguna, relevan (relevance), 

tepat waktu (timeliness), dan akurat (accurate) (Romney, 2006). Keluaran yang 

tidak didukung oleh ketiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang 

berguna bagi suatu organisasi, tetapi hanya merupakan sampah (Hartono, 2000).  

Sebuah sistem informasi harus dimiliki oleh setiap perusahaan untuk 

mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan sampai 

pertanggungjawaban transaksi keuangan yang menjadi barometer kinerja 

perusahaan. 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. 

PT Jayamandiri Gemasejati (JG Group) merupakan salah satu perusahaan 

retail yang bergerak di bidang otomotif dan merupakan dealer resmi produk 
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Yamaha di Jawa Barat. Dengan 31 Cabang yang tersebar di Jawa Barat, tentu 

membutuhkan sistem informasi agar dapat terkoneksi antar cabang serta kantor 

pusat. Selain itu, dibutuhkan juga tenaga yang memiliki keahlian yang memadai 

dalam mengoperasikan teknologi informasi yang diterapkan di perusahaan agar 

diperoleh informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya.  

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, dari 31 

cabang yang berada dalam lingkup JG Group masih ada beberapa cabang yang 

belum memenuhi kriteria relevan, tepat waktu, dan akurat dilihat dari grafik 

registrasi dokumen yang masih di bawah standar point yang ditetapkan 

perusahaan meskipun perusahaan telah menetapkan aturan yang sama bagi seluruh 

cabang. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan waktu penyajian laporan 

keuangan sehingga menimbulkan kemungkinan salah saji dan berkurangnya 

kualitas informasi laporan keuangan perusahaan. 

Informasi dari cabang yang diperoleh bagian Accounting Pusat  berupa 

Surat Pesanan dan Surat Jalan (SP&SJ) yang merupakan dokumen pengantar 

penjualan motor kepada konsumen serta Voucher yang merupakan dokumen yang 

berisi data pembayaran konsumen. 

Dalam menilai dokumen yang dikirim oleh cabang, bagian Accounting 

memiliki ketentuan yaitu: 

1. Tepat Waktu 

a. Voucher, SP&SJ diterima maksimal 2 hari dari tanggal transaksi 

untuk cabang area Bandung 
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b. Voucher, SP&SJ diterima maksimal 3 hari dari tanggal transaksi 

untuk cabang area luar Bandung. 

c. Laporan Bulanan harus dikirimkan pada tanggal 1 setiap bulannya. 

2. Kelengkapan Dokumen 

a. Dokumen dianggap lengkap jika lampiran pendukungnya diterima 

sesuai dengan daftar lampiran yang sudah ditetapkan. 

b. Jika salah satu lampiran pendukung tidak diterima, maka dokumen 

tersebut dianggap tidak lengkap. 

3. Keakuratan Dokumen 

Dokumen dianggap akurat apabila tidak ada perubahan/revisi saat 

dokumen telah diterima oleh Accounting Pusat. 

SP&SJ dan Voucher dibuat dengan menggunakan aplikasi yang disebut 

Program Marketing dan telah diterapkan di seluruh cabang serta terintegrasi 

langsung ke Pusat. Fenomena yang terjadi di perusahaan yaitu dengan sistem yang 

sama dan ketentuan yang telah diterapkan secara seragam di seluruh cabang 

seharusnya dapat menghasilkan informasi yang berkualitas. Namun pada 

kenyataannya masih ada cabang yang bekerja tidak sesuai ketentuan dan belum 

memahami penggunaan program sehingga informasi yang diberikan menjadi tidak 

bermanfaat. 

Berikut adalah tabel hasil registrasi dokumen dari beberapa cabang JG 

Group:  
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Tabel 1.1 

 Point Registrasi 2014 

 

Cabang 
Semester I Semester II Keterangan 

SPSJ VOUCHER SPSJ VOUCHER SPSJ VOUCHER 

Garut 2,91 2,93 2,93 2,97 
  

Cianjur 2,95 2,87 2,99 2,92 
  

Kopo 2,85 2,94 2,88 2,96 
  

Warungkondang 2,85 2,89 2,87 2,89 
 

tetap 

Palimanan 2,91 2,95 2,91 2,91 tetap 
 

Gunung Sindur 1,11 2,01 2,37 2,27 
  

Jakarta 0,92 2,41 1,76 2,78 
  

Cikarang 2,05 2,02 2,00 2,05 
  

Dawuan 1,81 2,03 2,10 2,23 
  

Ujungberung 1,28 2,12 2,79 2,54 
  

Sumber: Data Primer diolah 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 10 cabang yang penulis ambil, 

cabang Garut, Cianjur, Kopo, Warungkondang, dan Palimanan telah memenuhi 

point standar registrasi perusahaan sebesar 2,85. Hal ini berarti kelima cabang 

tersebut telah menjalankan sistem informasi dengan baik dan sesuai dengan SOP 

perusahaan. Sebaliknya, jika dilihat dari cabang lainnya yaitu Gunung Sindur, 

Jakarta, Cikarang, Dawuan dan Ujungberung, point yang didapat masih jauh di 

bawah standar yang ditetapkan meskipun dalam semester 2 mengalami 

peningkatan. Standart point regis ditentukan dari presentase datangnya dokumen 

yang tepat waktu, akurat, dan lengkap. Sehingga jika point belum mencapai 

standar dapat dikatakan bahwa kriteria tersebut belum terpenuhi. 

Rahmi (2013) meneliti tentang pengaruh teknologi informasi dan keahlian 

pengguna terhadap kualitas informasi akuntansi. Penelitian tersebut merupakan 
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studi empiris pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kota 

Padang. Hasil dari penelitian menunjukkan penggunaan teknologi informasi dan 

keahlian pengguna berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi 

keuangan. Dari hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan 

teknologi informasi dan keahlian pengguna dalam BUMN telah dilakukan dengan 

baik, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan 

sempurna sehingga hal ini berdampak pada kualitas informasi akuntansi. 

Penelitian yang dilakukan Rahmi (2013) merupakan penelitian yang 

dilakukan di lingkup instansi pemerintahan terutama BUMN, dimana tentu saja 

terdapat perbedaan antara sistem informasi pada perusahaan swasta. Sehingga 

teknologi informasi yang digunakan juga akan berbeda, baik dari segi tujuan 

penggunaan maupun aplikasi yang digunakan. Meskipun demikian, keduanya 

memiliki persamaan yaitu penggunaan sistem informasi untuk menghasilkan 

informasi akuntansi yang bermanfaat, relevan, lengkap, dan tepat waktu. Oleh 

karena itu, penelitian ini ingin mengetahui apakah akan diperoleh hasil yang sama 

apabila penelitian dilakukan pada perusahaan swasta dalam hal ini PT 

Jayamandiri Gemasejati (JG Group). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Pengguna (user) Terhadap 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Implikasinya Terhadap Kualitas 

Informasi Akuntansi (Studi Kasus pada PT Jayamandiri Gemasejati (JG 

Motor Group)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengidentifikasi 

masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi pengguna terhadap penerapan 

sistem informasi. 

2. Seberapa besar pengaruh peranan sistem informasi terhadap kualitas 

informasi akuntansi. 

3. Seberapa besar pengaruh kompetensi pengguna terhadap kualitas 

informasi akuntansi melalui penerapan sistem informasi akuntansi. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris 

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi pengguna terhadap penerapan 

sistem informasi akuntansi; 

2. Seberapa pengaruh penerapan sistem informasi terhadap kualitas 

informasi akuntansi; 

3. Seberapa besar pengaruh kompetensi pengguna terhadap kualitas 

informasi akuntansi melalui penerapan sistem informasi akuntansi. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak 

antara lain: 
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a. Pemecahan Masalah 

Sebagai bahan masukan untuk perbaikan dalam memecahkan masalah 

yang disebabkan oleh penggunaan teknologi informasi dan keahlian 

pengguna terhadap kualitas informasi akuntansi pada perusahaan yang 

diteliti. 

b. Pengembangan Ilmu 

Sebagai sarana untuk memberikan masukan kepada peneliti-peneliti 

yang akan datang dalam mengembangkan ilmu akademik, terutama 

sebagai bahan referensi untul penelitian selanjutnya. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

explanatory dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Zulganef 

(2008:119) metode explanatory bertujuan untuk menghubungkan atau 

menjelaskan antara dua variabel dan membuktikan hipotesis atau menguji sebuah 

teori. Selain itu, penulis juga menggunakan analisis statistik untuk mendukung 

penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 

1. Studi Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada perusahaan yang 

bersangkutan untuk memperoleh data primer dan informasi yang 

dibutuhkan. 
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Adapun kegiatan yang dilakukan adalah: 

a. Wawancara dengan karyawan dan pihak manajemen di perusahaan. 

b. Observasi yaitu mengadakan kegiatan pengamatan langsung 

terhadap objek penelitian  untuk lebih memahami kondisi 

perusahaan. 

c. Kuesioner yaitu pertanyaan-pertanyaan yang disebarkan kepada 

manajemen atau staf yang berkaitan dengan penggunaan teknologi 

informasi di perusahaan. 

2. Studi Pustaka (Library Research) 

Yaitu mencari dan mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

membaca, mempelajari, dan mendalami literatur-literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, sehingga 

penulis memperoleh landasan teori yang cukup untuk 

mempertanggungjawabkan pembahasan masalah. 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk 

penyusunan skripsi ini, penulis memilih untuk  melakukan penelitian pada PT 

Jayamandiri Gemasejati yang berlokasi di Bandung. Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Februari 2015 hingga Agustus 2015. 

 


