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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pengaruh 

Secara etimologi, kata pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002:849) memiliki arti sebagai berikut: 

“Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (barang atau benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang”  

 

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pengaruh 

merupakan bentuk suatu variabel terhadap terwujudnya variabel yang lain. 

 

2.2 Pengertian Sistem 

Sistem menurut Romney dan Steinbart (2015:3) yang diterjemahkan oleh 

Kikin dan Novita menyatakan bahwa sistem adalah: 

“Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang 

saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. 

Sistem hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil, yang masing-

masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk mendukung sistem 

yang lebih besar” 

 

Sedangkan menurut Hartono (2005:34) definisi sistem yaitu: 

“Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan pendekatan 

komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem didefinisikan sebagai 

kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. 

Dengan pendekatan komponen, sistem didefinisikan sebagai kumpulan 

dari komponen yang saling berhubungan dengan yang lainnya membentuk 

suatu kesatuan dengan tujuan tertentu.” 

 

Adapun menurut Hall (2008:5) menyatakan bahwa sistem adalah: 

“A System is a group of two or more interreated components or 

subsystems that serve a common purpose” 
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Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa sebuah sistem adalah kumpulan 

dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan atau subsistem 

dalam mencapai tujuan. 

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan objek yang bekerja bersama-

sama menghasilkan metode, prosedur, teknik yang digabungkan dan diatur 

sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kesatuan yang berfungsi untuk mencapai 

suatu tujuan. 

 

2.3 Pengertian Informasi 

Informasi tidak lepas kaitannya dengan data, informasi merupakan data 

yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat 

dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Dasar dari informasi adalah 

data, kesalahan dari mengambil data atau memasukkan data, dan kesalahan dalam 

mengolah data akan menyebabkan kesalahan dalam memberikan informasi yang 

berkualitas.  

Data adalah bentuk mentah yang perlu diolah lebih lanjut. Pengertian 

informasi dan data yang dikemukakan oleh Romney dan Steinbart (2015:4) yang 

diterjemahkan oleh Kikin dan Novita, pengertian data dan informasi adalah 

sebagai berikut: 

“ Data mengarah pada fakta-fakta yang kita kumpulkan, simpan, dan 

proses dengan sistem informasi. Informasi adalah data yang telah diatur 

dan diproses untuk memberikan arti.” 

  



13 
 

 Menurut Cushing (2003:7) yang diterjemahkan oleh La Midjan dan 

Susanto, definisi informasi dan data yaitu: 

 “Data dapat dianggap terdiri dari sekumpulan karakter yang diterima 

sebagai masukan (input) oleh suatu sistem informasi, disimpan, serta 

diolah untuk menghasilkan informasi. Sedangkan informasi diartikan 

sebagai keluaran (output) dari suatu pengolahan data (sistem informasi) 

yang telah terorganisir dan berguna bagi orang yang menerima” 

  

 Adapun definisi data dan informasi menurut Laudon (2007:13) yang 

diterjemahkan oleh Sungkono dan Eka mengungkapkan bahwa: 

“Data adalah sekumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian 

yang terjadi dalam organisasi/lingkungan fisik perusahaan. Informasi 

adalah data yang telah dibentuk menjadi sesuatu yang memiliki arti dan 

berguna bagi manusia” 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa data merupakan 

fakta yang belum diolah, sedangkan informasi merupakan hasil dari data yang 

telah diolah dan diorganisasikan sehingga memberikan arti bagi penerima yang 

dapat mempengaruhi tindakan dalam mengambil keputusan. 

 

2.4 Pengertian Sistem Informasi 

Setelah mengetahui pengertian dari sistem dan informasi yang telah 

diuraikan di atas, maka sistem informasi merupakan suatu media pengolahan data 

yang bekerja secara terstruktur mengkoordinasikan berbagai sumber daya untuk 

menghasilkan informasi yang diperlukan oleh berbagai penggunanya terutama 

bagi manajemen dalam mengambil keputusan dan menunjang keberhasilan 

operasi perusahaan. 

Definisi sistem informasi menurut Sutedjo (2002:14) adalah sebagai 

berikut: 
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“Sistem Informasi (SI) dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang 

saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk 

mengintegrasikan data, memproses, dan menyimpan, serta 

mendistribusikan informasi. SI merupakan kesatuan elemen-elemen yang 

saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan 

membentuk aliran informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan 

dan melakukan kontrol terhadap jalannya perusahaan.” 

 

Adapun pengertian sistem informasi menurut Susanto (2005:55) 

menyatakan bahwa: 

“Sistem Informasi merupakan kumpulan daru 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.” 

 

Bodnar dan Hopwood (2010: 3) mengungkapkan bahwa sistem informasi 

mengarah pada penggunaan teknologi didefinisikan sebagai berikut: 

“A computer based information system is a collection of computer 

hardware and software designed to transform data into useful information.” 

 

Kutipan diatas dapat diartikan bahwa sistem informasi berbasis komputer 

merupakan suatu rangkaian perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang 

untuk mentransformasi data menjadi informasi. 

Menurut Laudon (2008:15)  yang diterjemahkan oleh Sungkono dan Eka 

menyatakan bahwa: 

“Sistem Informasi merupakan komponen-komponen yang saling 

berhubungan dan bekerjasama untuk mengumpulkan, memproses, 

menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan 

keputusan, koordinasi, pengendalian, dan untuk memberikan gambaran 

aktivitas dalam perusahaan.” 

 

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi merupakan kerangka kerja organisasi dalam menghasilkan informasi 
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yang bermanfaat dan berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan yang 

objektif sehingga hasilnya sesuai dengan sasaran yang diharapkan. 

2.5 Kompetensi Pengguna (user) Sistem Informasi 

Pengguna merupakan salah satu faktor penting dalam pengoperasian 

teknologi dalam suatu sistem informasi. Pengguna (user) adalah orang yang 

mengoperasikan atau menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan 

output berupa informasi yang nantinya akan bermanfaat bagi pengguna informasi. 

Untuk menunjang keberhasilan suatu sistem diperlukan pengguna (user) yang 

dapat mengoperasikan sistem tersebut dengan baik dan benar.  

Kompetensi menurut Green (1999:5) adalah: 

“An individual competency is a written description of measurable work 

habits and personal skills used to achieve a work objective” 

Dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa kompetensi merupakan 

deskripsi tertulis atas cara kerja yang terukur dan kemampuan personal untuk 

mencapai tujuan pekerjaan. 

Menurut Laudon (2007:45), para pengguna (user) perlu mengetahui dan 

memahami teknologi informasi yang digunakan perusahaan dalam sistem 

informasinya. Apabila pengguna memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap 

sistem yang digunakan pengguna akan merasa lebih memiliki sistem yang 

digunakan itu, sehingga mereka dapat menggunakan sistem dengan baik. Dengan 

pemahaman yang baik dari pengguna, arus informasi pun akan tersampaikan dan 

dapat diinterpretasikan dengan baik, serta diharapkan kualitas informasi yang 

dihasilkan juga baik. 
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Menurut Green (1999:10), pengguna telah dianggap memiliki kompetensi 

dalam menggunakan sistem informasi jika telah memenuhi kriteria berikut: 

1. Acquires and evaluates information; yaitu kemampuan pengguna 

dalam mengidentifikasi data, mengumpulkan data dari sumber yang 

terpercaya, dan mengevaluasi relevansi dan akurasi data tersebut. 

2. Organizes and maintains information; yaitu kemampuan pengguna 

mengorganisir, memroses, dan menjaga data tertulis maupun yang 

telah terkomputerisasi serta data lain yang berhubungan secara 

sistematis  

3. Uses computers to process information; yaitu kemampuan pengguna 

dalam mengoperasikan komputer untuk mengumpulkan, menyusun, 

menganalisis, dan menyampaikan informasi. 

4. Understands systems; yaitu kemampuan pengguna dalam memahami 

kerja sistem secara terorganisir, dan teknologi yang digunakan serta 

dapat mengoperasikannya secara efektif. 

5. Applies technology to task; yaitu kemampuan pengguna dalam 

mengaplikasikan teknologi secara keseluruhan dalam bekerja serta 

memahami cara mengatur dan mengoperasikan mesin termasuk 

komputer dan sistem yang digunakan. 

6. Follow procedures; yaitu kemampuan pengguna untuk memahami dan 

mengikuti standar operasional prosedur yang telah diterapkan 

perusahaan serta dapat menerapkannya sehingga dapat bekerja secara 

produktif. 
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Penerapan sistem informasi akuntansi dapat mempertimbangkan pengguna 

sistem informasi yang diterapkan agar dapat bermanfaat sesuai dengan tugas dan 

kemampuan pengguna. Suatu sistem informasi dikatakan berhasil dan berkualitas 

ketika sistem tersebut dapat menyediakan layanan informasi serta menghasilkan 

informasi yang berkualitas pula. Informasi yang berkualitas haruslah memenuhi 

karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Untuk memenuhi karakteristik 

tersebut, maka kompetensi pengguna menjadi faktor yang sangat penting. 

Kompetensi merupakan kombinasi dari pengetahuan yang diperoleh dari 

pendidikan, pelatihan dan pengalaman seseorang dalam bidang tertentu yang 

digelutinya.  

 

2.5.1 Pendidikan  

Kompetensi dalam menggunakan teknologi informasi, dalam hal ini 

komputer, dapat diperoleh dari pendidikan yang telah dilalui oleh pengguna. 

Pendidikan tersebut dapat berupa pendidikan yang diperoleh secara formal 

maupun pendidikan nonformal. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan 

mempengaruhi individu dalam bermasyarakat. Baik cara berfikir, cara berbicara, 

menyelesaikan masalah, cara bergaul, dan memanfaatkan sumber daya yang ada 

untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk memanfaatkan teknologi informasi 

yang ada. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi 

pula tingkat pengetahuan yang diperoleh.  

Sumber daya manusia yang berkualitas tidak lepas dari faktor pendidikan. 

Pendidikan merupakan hal penting yang sangat mempengaruhl perkembangan 

seseorang. Pendidikan diyakini dapat menanamkan ilmu pengetahuan, 
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keterampilan dan nilai-nllai sehingga seseorang dapat meningkatkan 

kemampuannya. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ghozali (2000) 

bahwa pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kapasitas 

belajar dan produktifitas seseorang.  

Saputra (2002:15) menyatakan bahwa pendidikan merupakan katalisator 

dalam upaya pengembangan SDM. SDM yang berkualitas memiliki keuanggulan 

kompetitif dan semua itu hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Peningkatan 

SDM dapat dilakukan melalui kalur pendidikan formal. Pendidikan formal 

bertujuan membekali seseorang dengan dasar-dasar pengetahuan, teori, logika, 

kemampuan analisis serta mengembangan watak dan kepribadian.  

Pendidikan formal merupakan jenjang pendidikan yang berkelanjutan dan 

masing-masing jenjang tersebut memberikan pengetahuan yang berbeda 

tingkatannya. Pendidikan formal biasanya ditempuh dalam waktu yang lama dan 

dilakukan di instansi pendidikan. Jenjang pendidikan formal dimulai dari tingkat 

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Akademi (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3). Setelah 

menempuh pendidikan formal, seseorang akan mendapatkan gelar atau 

penghargaan berupa ijazah yang akan digunakan dalam dunia pekerjaan. Saat ini, 

teknologi informasi telah diperkenalkan mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga 

jenjang pendidikan formal tertinggi dengan terus meng-update materi 

pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya 

teknologi komputer.  
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Selain pendidikan formal, ilmu pengetahuan juga dapat diperoleh melalui 

pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang 

diperoleh diluar sekolah atau universitas. Pendidikan nonformal biasanya 

ditempuh dalam waktu singkat dan tidak berkelanjutan. Pendidikan ini ditempuh 

atas dasar ketertarikan seseorang untuk mendalami satu bidang ilmu tertentu. 

Seperti misalnya kursus komputer bagi orang-orang yang ingin lebih mendalami 

ilmu komputer atau kursus-kursus yang lainnya seperti menjahit, memasak, 

bahasa dan lain-lain. Selain dengan cara tersebut, pendidikan nonformal dapat 

diperoleh dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti pada saat seseorang berada di 

sebuah lingkungan masyarakat dan menyerap informasi yang baik dari lingkungan 

tersebut untuk tujuan tertentu dapat disebut pendidikan nonformal.  

 

2.5.2 Pelatihan  

Faktor lain yang membuat seseorang menjadi ahli dalam satu bidang 

adalah pelatihan. Pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan saja tidak cukup. 

Pelatihan perlu dilakukan agar seseorang dapat mengaplikasikan suatu teori yang 

telah didapat dari pendidikan secara praktis dalam dunia yang digelutinya. 

Pelatihan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tema yang sama 

ataupun dilakukan secara berkala dengan tema yang berbeda sesuai dengan 

fenomena yang sedang berkembang di masyarakat.  

Rivai (2004:25) menyatakan bahwa pelatihan (training) merupakan proses 

sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pelatihan berkaitan dengan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 
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Pelatihan dilakukan untuk mengasah kemampuan yang telah dimiliki untuk tujuan 

pekerjaan sekarang maupun di masa yang akan datang. Kegiatan ini dilakukan 

oleh profesional yang telah menguasai suatu bidang tertentu. Baik yang berasal 

dari dalam organisasi atau didatangkan dari luar organisasi.  

Popu (2002) dalam Rini (2009), analisis kebutuhan pelatihan memiliki 

beberapa tujuan, diantaranya adalah :  

1) Memastikan bahwa pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kinerja pegawai dan produktivitas 

perusahaan.  

2) Memastikan bahwa para partisipan yang mengikuti pelatihan benar-benar 

orang-orang yang tepat.  

3) Memastikan bahwa kemampuan dan keterampilan yang diajarkan selama 

pelatihan benar-benar sesuai dengan elemen-elemen kerja yang dituntut 

dalam suatu jabatan tertentu.  

4) Mengidentifikasikan bahwa jenis pelatihan dan metode yang dipilih sesuai 

dengan tema atau materi pelatihan.  

5) Memastikan bahwa penurunan kinerja/ kurangnya kompetisi atau pun 

masalah yang ada adalah disebabkan karena kurangnnya pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap-sikap kerja, bukan oleh alasan-alasan lain yang 

tidak bisa diselesaikan melalui pelatihan memperhitungkan untung ruginya 

melaksanakan pelatihan mengingat bahwa sebuah pelatihan pasti 

membutuhkan sejumlah dana.  
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Menurut Scott (2004), pendidikan dan pelatihan personil yang eksekutif 

sering dilakukan untuk menerapkan sistem untuk itu, pengguna harus sering 

dilatih untuk menjalankan sistem yang diterapkan dalam perusahaan. Biasanya 

pendidikan dan pelatihan berlangsung dalam waktu yang lama dan supaya selesai 

pada waktu sistem siap beroperasi. Ia juga menyatakan bahwa penerapan sistem 

informasi sangat tergantung pada keterampilan teknis komputer. Oleh karena itu, 

pelatihan menjadi faktor penting dalam rangka meningkatkan kompetensi 

pengguna teknologi komputer agar dapat bekerja lebih cepat dan tepat untuk 

meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi.  

 

2.5.3 Pengalaman  

Lamanya seseorang bekerja akan menjadikan orang tersebut terbiasa 

dalam melakukan suatu pekerjaan, lebih memiliki wawasan dan pengetahuan yang 

luas, lebih terampil, dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan. 

Hal ini terjadi karena dalam menjalani rutinitas pekerjaannya, seorang pegawai 

atau pengguna teknologi komputer selalu berhadapan dengan hal yang sama yaitu 

komputer dan aplikasinya. Dari waktu ke waktu pengguna menjadi lebih dalam 

pemahamannya terhadap teknologi yang dioperasikannya. Serta pengguna dapat 

terus mengembangkan kemampuannya seoring dengan teknologi informasi yang 

juga terus berkembang.  

Kompetensi komputer dapat dikembangkan melalui pendidikan dan 

pelatihan. Namun kedua hal tersebut tidak maksimal jika tidak disertai dengan 

pengalaman. Dengan kata lain, kompetensi akan lebih maksimal jika pengguna 
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mengkombinasikan ketiganya yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. 

Setelah mendapatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan, maka 

pengalaman akan menjadikan pengguna lebih memahami tentang bidang yang 

digeluti, dalam hal ini teknologi komputer. Selain itu, pengalaman juga dapat 

diperoleh dari suatu kejadian tertentu. Seperti misalnya seseorang yang pernah 

melakukan kesalahan dalam mengoperasikan komputer sehingga informasi yang 

disajikan menjadi tidak tepat, maka ia dapat belajar dari pengalaman tersebut dan 

akan memperbaiki kesalahan pada kesempatan selanjutnya. Hal inilah yang 

membuat pengalaman menjadi faktor penting penunjang kompetensi.  

 

2.6 Sistem Informasi Akuntansi  

 
2.6.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi  

 

Pengertian Sistem   Informasi   Akuntansi   menurut   Azhar  Susanto 

(2009:124) menyatakan bahwa Pengertian Sistem Informasi Akuntansi yaitu : 

 

“Sistem Informasi Akuntansi dapat di definisikan sebagai kumpulan dari 
subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja 
sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi 
keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses 
pengambilan keputusan di bidang keuangan”.  

 
Menurut  Hartono  Hartono (2005:17) menyatakan bahwa Pengertian 

Sistem Informasi Akuntansi yaitu : 

 

“Sekumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab 
untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapat dari 
transaksi data untuk tujuan pelaporan internal kepada manejer untuk 
digunakan dalam pengendalian dan perencanaan sekarang dan operasi 
masa depan serta pelaporan eksternal kepada pemegang saham, 
pemerintah dan pihak-pihak lainnya”.  
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Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Widjajanto (2001:4) 

menyatakan bahwa Pengertian Sistem Informasi Akuntansi yaitu : 

 
“Susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksanaan, dan 

berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan 

menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen”. 

 

 
2.6.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi  

 
Menurut Siagian (2003:34), Tujuan sistem informasi yaitu informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka penentuan tujuan organisasi adalah informasi dasar 

yang memberikan gambaran kasar atau global tentang kecenderungan–

kecenderungan yang mungkin timbul atau terjadi baik dalam arti internal dalam 

organisasi yang bersangkutan sendiri maupun pada lingkungan di mana organisasi 

akan bergerak. Masih menurut Siagian (2003:34) agar tujuan yang ditentukan itu 

memang mungkin untuk dicapai, informasi dasar dan eksternal yang diperlukan 

dapat mencangkup informasi di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial 

budaya, serta arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Secara internal 

informasi yang diperlukan menyangkut antara lain tentang produk apa yang akan 

dihasilkan oleh organisasi, baik dalam arti barang maupun jasa, dikaitkan dengan 

kemampuan organisasi menyediakan dan menguasai berbagai sarana, prasarana, 

dana, dan sumber daya manusia. 

 

2.7 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Upaya-upaya awal untuk menentukan keberhasilan penerapan sistem 

informasi tidak jelas karena, sifat dari keberhasilan sistem informasi yang 
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kompleks, saling bergantung, dan multi dimensi. Untuk mengatasi masalah ini, 

DeLone dan McLean (1992) melakukan review atas penelitian yang 

dipublikasikan selama periode 1981-1987, dan menciptakan klasifikasi khusus 

atas keberhasilan penerapan sistem informasi berdasarkan review ini. Dalam 

penelitian tersebut mereka mengidentifikasi enam komponen keberhasilan sistem 

yaitu: kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pengguna, 

dampak bagi individu, dan dampak bagi organisasi. 

 

Gambar 2.1 DeLone dan McLean IS Success Model (1992) 

Dalam The DeLone and McLean (2002) Model of Information System 

Success: a Ten-Year Update, DeLone dan McLean menambahkan satu komponen 

pendukung keberhasilan sebuah sistem, yakni kualitas layanan. Hal ini didasari 

pada banyaknya penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas layanan perlu 

ditambahkan ke dalam model yang diajukan DeLone dan McLean pada tahun 

1992. 
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Gambar 2.2 Updated DeLone and McLean IS Success Model (2002) 

 

2.7.1 Kualitas Sistem 

Kualitas sistem digunakan untuk mengukur kualitas sistem informasi itu 

sendiri berupa kualitas dari kombinasi hardware dan software (Hartono:2007). 

DeLone dan McLean (1992) menjelaskan bahwa kualitas sistem adalah performa 

dari sistem yang merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, 

perangkat lunak, kebijakan, prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan 

informasi kebutuhan pengguna. 

Kualitas sistem diukur secara subyektif oleh pengguna, sehingga kualitas 

sistem yang digunakan adalah kualitas sistem persepsian (Perceived system 

quality). Sebagai contoh: kemudahan dalam penggunaan, fleksibilitas dari sistem, 

keandalan sistem, kemudahan belajar, serta fitur intuitif, kecanggihan, fleksibilitas 

dan waktu respon dari sistem tersebut. 
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2.7.2 Penggunaan (Use) 

Hartono (2007) membedakan penggunaan (use) ke dalam penggunaan 

keluaran (information use) dan penggunaan sistem (system use) yang berarti 

penggunaan informasi dan penggunaan dari sistem informasi itu sendiri. Dengan 

asumsi bahwa selain menggunakan sistem informasi, pengguna sistem secara 

otomatis juga memanfaatkan hasil dari sistem informasi yakni berupa output 

laporan (report) yang dihasilkan oleh sistem informasi. 

2.7.3 Kepuasan Pengguna (user satisfaction) 

Kepuasan pengguna sistem (user satisfaction) merupakan respon dan umpan 

balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem informasi. Sikap 

pengguna terhadap sistem informasi merupakan kriteria subjektif mengenai 

seberapa suka pengguna terhadap sistem yang digunakan. (DeLone dan McLean : 

1992) 

2.7.4 Dampak Individual (Individual Impact) 

Dampak individu (individual impact) merupakan pengaruh keberadaan dan 

penggunaan sistem informasi terhadap kualitas kinerja pengguna secara individual 

termasuk di antaranya produktivitas, efisiensi dan efektivitas. 
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2.7.5 Dampak Organisasi (Organizational impact) 

Dampak organisasi (organizational impact) merupakan pengaruh keberadaan 

dan penggunaan sistem informasi terhadap kualitas kinerja organisasi dalam hal 

ini institusi yang mengembangkan (Hartono:2007). 

2.8 Kualitas Informasi Akuntansi  

2.8.1 Kualitas Informasi 

Kualitas informasi merujuk pada informasi yang dihasilkan oleh sistem 

informasi. Agar informasi yang disajikan dalam bentuk laporan dapat digunakan 

sebagai dasar pembuatan keputusan, maka dituntut untuk dapat menyajikan 

informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Berikut pendapat para ahli 

mengenai kualitas informasi: 

 Romney dan Steinbart yang diterjemahkan oleh Kikin dan Novita 

(2015:10) merangkum karakteristik informasi yang berkualitas sebagai berikut: 

1. Relevan 

2. Andal 

3. Lengkap 

4. Tepat waktu 

5. Dapat dipahami 

6. Dapat diverifikasi 
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Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Relevan 

Informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian, memperbaiki 

kemampuan pengambil keputusan untuk membuat prediksi, 

mengonfirmasikan, atau memperbaiki ekspektasi mereka sebelumnya. 

2. Andal 

Informasi itu andal jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan, dan 

secara akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi. 

3. Lengkap 

Informasi itu lengkap jika tidak meninggalkan aspek-aspek penting dari 

kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang 

diukurnya. 

4. Tepat waktu 

Informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang tepat untuk 

memungkinkan pengambil keputusan menggunakannya dalam 

membuat keputusan. 

5. Dapat dipahami 

Informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat 

dipakai dan jelas. 

6. Dapat diverifikasi 

Informasi dapat diverifikasi jika dua orang dengan pengetahuan yang 

baik, bekerja secara independen dan masing-masing akan menghasilkan 

informasi yang sama. 
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Sutedjo (2002:17) menyatakan bahwa tidak semua informasi berkualitas, 

maka kualitas informasi diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Keakuratan dan Teruji Kebenarannya 

2. Kesempurnaan Informasi 

3. Tepat Waktu 

4. Relevansi 

5. Mudah dan Murah 

Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Keakuratan dan Teruji Kebenarannya 

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak bias, dan tidak 

menyesatkan. Kesalahan-kesalahan itu dapat berupa kesalahan 

perhitungan maupun akibat gangguan (noise) yang dapat merubah dan 

merusak informasi tersebut. 

2. Kesempurnaan Informasi 

Untuk mendukung faktor pertama, kesempurnaan informasi menjadi 

faktor penting dimana informasi disajikan lengkap tanpa pengurangan, 

penambahan atau pengubahan. 

3. Tepat Waktu 

Informasi harus disajikan secara tepat waktu, mengingat informasi akan 

menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Keterlambatan informasi 

akan mengakibatkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan. 
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4. Relevansi  

Informasi akan memiliki nilai manfaat yang tinggi jika informasi 

tersebut diterima oleh mereka yang membutuhkan, dan menjadi tidak 

berguna jika diberikan kepada mereka yang tidak membutuhkan. 

5. Mudah dan Murah 

Cara dan biaya untuk memperoleh informasi menjadi beban 

pertimbangan tersendiri. Dan dengan teknologi internet, orang atau 

perusahaan dapat memperoleh informasi dengan mudah dan murah. 

 Menurut Sutabri (2004:30) kualitas dari suatu informasi tergantung dari 

tiga hal, yaitu: 

1. Relevan (relevance) 

2. Akurat (accurate) 

3. Tepat Waktu (timeliness) 

Kualitas dari suatu informasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Akurat (accurate) 

Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat 

juga berarti bahwa informasi jelas mencerminkan maksudnya. 

Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke 

penerima informasi mungkin banyak mengalami gangguan (noise) 

yang mengubah atau merusak informasi tersebut. 

2. Tepat Waktu (timeliness) 

Informasi yang sampai pada penerima tidak boleh terlambat. 

Informasi merupakan landasan pengambilan keputusan. Dewasa ini, 
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informasi mahal karena harus cepat dikirim dan didapat sehingga 

memerlukan teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah, dan 

mengirimkannya. 

3. Relevan (relevance) 

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk penggunanya. Relevansi 

informasi untuk setiap orang, datu dengan lainnya adalah berbeda. 

Dapat disimpulkan bahwa dari ciri-ciri informasi tersebut merupakan salah 

satu cara menghasilkan informasi yang berkualitas merujuk pada output sistem 

informasi yang dapat meningkatkan kinerja terutama dalam pengambilan 

keputusan dalam organisasi atau instansi. 

2.8.2 Kualitas Informasi Akuntansi 

Informasi akuntansi merupakan output yang dihasilkan oleh suatu sistem 

informasi akuntansi. Informasi akuntansi inilah yang nantinya akan digunakan 

dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang dimaksud merupakan keputusan 

ekonomi yang digunakan dalam menentukan pilihan dalam memutuskan tindakan 

apa yang akan diambil nantinya. Hal ini sesuai dengan pengertian informasi 

akuntansi menurut Belkauoi (2000) yang mendefinisikan informasi akuntansi 

sebagai informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara 

alternatif-alternatif tindakan.  

Menurut Widjayanto (2004:24) menjelaskan tentang Kualitas Informasi 

sebagai berikut: 
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“Informasi dapat dikatakan berkualitas bila informasi tersebut 

mengandung ketidakpastian paling rendah. Akan tetapi, informasi tidak 

dapat terbebas sama sekali dari unsur ketidakpastian, oleh karena itu 

adanya pembandingan antara biaya untuk memperoleh informasi dengan 

manfaat yang diperoleh dengan adanya informasi itu sendiri” 

 

Menurut Hartono (2009:10) informasi yang berkualitas dari suatu sistem 

informasi tergantung pada tiga hal, yaitu:  

1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan 

tidak bias atau menyesatkan. Akurat berarti informasi harus jelas 

mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber 

informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi 

gangguan (noise) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut.  

2. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima 

tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan 

mempunyai nilai lagi. Karena informasi merupakan landasan dalam 

pengambilan keputusan. Bila keputusan terlambat, maka dapat 

berakibat fatal untuk organisasi.  

3. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat bagi 

penggunanya. Relevansi informasi untik tiap-tiap orang satu dengan 

yang lainnya berbeda.  

Menurut Mc. Leod dalam Susanto (2009:40) suatu informasi yang 

berkualitas harus memiliki ciri-ciri: 

1. Akurat 

Informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya. 

2. Tepat Waktu 
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Informasi harus tersedia atau ada saat informasi diperlukan. 

3. Relevan 

Informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. 

4. Lengkap 

Informasi harus diberikan secara lengkap. 

Krismiaji (2005) juga menyatakan agar bermanfaat, informasi harus 

memiliki kualitas sebagai berikut:  

1. Relevan, menambah pengetahuan atau nilai bagi para pembuat 

keputusan, dengan mengurangi ketidakpastian, menaikkan 

kemampuan untuk memprediksi, menegaskan, atau membenarkan 

ekspektasi semula.  

2. Dapat dipercaya, bebas dari kesalahan atau bias dan secara akurat 

menggambarkan kejadian atau aktivasi organisasi.  

3. Lengkap, tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh 

para pengguna.  

4. Tepat waktu, disajikan pada saat yang tepat untuk mempengaruhi 

proses pembuatan keputusan  

5. Mudah dipahami, disajikan dalam format yang mudah dimengerti.  

6. Dapat diuji, memungkinkan dua orang yang kompeten untuk 

menghasilkan informasi yang sama.  

7. Kebenaran secara independen  
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian dengan topik yang sama telah dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya.  

Ariesta (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas sumber 

daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern 

akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil 

dari penelitian ini adalah pada pengujian pertama didapatkan hasil bahwa kualitas 

sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern 

akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan. Pada pengujian kedua 

didapatkan hasil bahwa kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi 

informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan.   

Rahmi (2013) meneliti tentang pengaruh penggunaan teknologi informasi 

dan kompetensi pengguna terhadap penerapan sistem informasi akuntansi. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif penggunaan 

teknologi informasi dan kompetensi pengguna terhadap penerapan sistem 

informasi akuntansi.  

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

2.10.1 Pengaruh Kompetensi Pengguna Terhadap Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi 

 

Menurut Kustono (2011:45) menyatakan bahwa kompetensi pengguna 

berpengaruh terhadap Sistem Informasi Akuntansi: 

“Kompetensi merupakan variabel penting atas keberhasilan implementasi 

 sistem baru. Kompetensi akan mendrive munculnya tingkat partisipasi, 

kepuasan terhadap system, mengurangi ketidakpastian yang dihadapi, dan 
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pada akhirnya akan meningkatkan kinerja penggunaan sistem informasi” 

 

Menurut Irawati (2014:8) menyatakan bahwa kompetensi pengguna 

berpengaruh terhadap Sistem Informasi Akuntansi: 

“Untuk menghasilkan informasi yang berbasis komputer dibutuhkan 

kompetensi dari user untuk menjalankan sistem informasi dengan baik. 

Informasi yang dihasilkan dengan menggunakan electronic data 

processing tidak akan terjadi apabila user tidak mempunyai kompetensi 

dalam menjalankan program.” 

 

Menurut Susanto (2010:300) menyatakan bahwa kompetensi pengguna 

berpengaruh terhadap Sistem Informasi Akuntansi: 

“Bahwa efektifitas dari setiap aplikasi komputer dipengaruhi oleh 

keterlibatan user dalam proses perancangan dan pengembangan SIA dan 

oleh kualitas dukungan yang diberikan user.” 

 

H1= Kompetensi Pengguna berpengaruh terhadap penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi 

 

2.10.2 Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas 

Informasi Akuntansi 

Menurut DeLone & McLean (2003) menyatakan bahwa Penerapan Sistem 

Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi, yaitu sebagai berikut: 

“Penerapan sistem informasi yang baik akan menghasilkan informasi yang 

berkualitas, yaitu informasi yang memenuhi kriteria akurat, relevan, 

lengkap, dan konsisten” 

 

Menurut Laudon dan Laudon (2005:15) menyatakan bahwa Penerapan 

Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh pada Kualitas Informasi Akuntansi, 

yaitu sebagai berikut : 

 
“Dengan penerapan sistem informasi akuntansi akan menghasilkan 

kualitas informasi akuntasi yang juga digunakan oleh pengguna dalam 

membuat keputusan”. 
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Menurut Hall dalam Yusuf (2007:6) menyatakan bahwa Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi, yaitu 

sebagai berikut :  

“Sistem Informasi Akuntansi dapat menambah nilai bagi organisasi 

dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu”.  

 

Menurut Susanto (2008:16) menyatakan bahwa Sistem Informasi 

Akuntansi berpengaruh pada Kualitas Informasi Akuntansi, yaitu sebagai berikut :  

“Sistem informasi yang harus diintegrasikan pada semua unsur dan sub 

unsur yang terkait dalam membentuk suatu sistem informasi untuk 

menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas”.  

H2 = Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap 

Kualitas Informasi Akuntansi. 

 

2.10.3 Pengaruh Kompetensi Pengguna Terhadap Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi dan Implikasinya Terhadap Kualitas Informasi 

Akuntansi 

Laudon (2008) menyatakan bahwa kompetensi pengguna berpengaruh 

terhadap kualitas informasi akuntansi melalui penerapan sistem informasi 

akuntansi yaitu sebagai berikut: 

“Para pengguna (user) perlu mengetahui dan memahami sistem informasi 

yang digunakan perusahaan. Apabila pengguna memiliki kemampuan dan 

pemahaman terhadap sistem yang digunakan, maka pengguna akan dapat 

menggunakan sistem dengan baik, sehingga diharapkan kualitas informasi 

yang dihasilkan akan baik.” 

 

Rahmi (2014) menyatakan bahwa kompetensi pengguna berpengaruh 

terhadap kualitas informasi akuntansi yaitu sebagai berikut: 

“Penggunaan sistem informasi haruslah didukung dengan pengguna yang 

ahli di bidang teknologi informasi terutama komputer. Dengan adanya 

pengguna yang telah memahami tentang seluk beluk penggunaan 
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komputer maka pekerjaan akan lebih mudah dilakukan. Hal ini berarti 
bahwa semakin tinggi kompetensi pengguna sistem informasi akuntansi, maka 

kualitas informasi akuntansi yang diperoleh akan semakin baik.” 

 

H3= Kompetensi pengguna berpengaruh terhadap kualitas informasi 

akuntansi melalui penerapan sistem informasi akuntansi. 

 

2.11 Paradigma Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka paradigma penelitian 

sebagai berikut: 
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