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ABSTRACT   

 

This study aimed to get empirical evidence about the confidence the use of 

accounting information systems technology on performance and to obtain 

empirical evidence about how influential the effectiveness of the use of 

accounting information system on performance of accounting system users. Data 

collection method used in this study is purposive sampling with criteria 

respondent had employees in the finance department who use accounting 

information system.  This study uses a private employee in the finance department 

of private companies in the city of Yogyakarta as a population. The entire 

population of samples taken by 30 respondents. Data were analyzed using SPSS 

to test the validity, reliability test, the coefficient of determination, F test and t 

test. The results showed that the confidence and effectiveness of the use of 

accounting information systems technology have positive effect on the 

performance of performance of accounting system users.  

 

Keywords: confidence, effectiveness, the performance of accounting system users. 
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ABSTRAK 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 

kepercayaan penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi terhadap kinerja 

dan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai seberapa berpengaruh efektivitas 

penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pengguna sistem 

akuntansi.Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

purposive sampling dengan kriteria responden harus karyawan pada bagian 

keuangan yang menggunakan sistem informasi akuntansi. Penelitian ini 

menggunakan karyawan swasta bagian keuangan pada perusahaan swasta di kota 

Yogyakarta sebagai populasi. Seluruh populasi tersebut sampel yang diambil 

sebanyak 30 responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan 

SPSS dengan uji validitas, uji reliabilitas, koefisien determinasi, uji F dan uji 

t.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan efektivitas 

penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif 

terhadap kinerja individual pengguna sistem akuntansi. 

 

Kata kunci : kepercayaan, efektivitas, kinerja individu 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Jadilah seperti karang dilautan yang dihantam ombak akan tetap 

kokoh berdiri dan tetaplah seperti mentari yang selalu menyinari 

bumi. 

 

“ Kemenangan hari ini bukanlah berarti kemenangan esok hari, 

kegagalan hari ini bukanlah berarti kegagalan esok hari, hidup adalah 

perjuang yang tiada henti-henti usahlah kau tangisi hari kemarin ” 

Khalil Gibran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat menyebabkan tuntutan akan 

kecepatan suatu informasi. Hal ini dapat dilihat dengan perkembangan 

teknologi informasi yang mampu membantu manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidup. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan usaha 

secara luas juga mengalami peningkatan yang sangat pesat (Lestari, 2015). 

Perkembangan teknologi informasi yang pesat, akan memberikan berbagai 

kemudahan pada kegiatan perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya. 

Kemajuan teknologi membuat perusahaan mulai meninggalkan sistem manual 

dan beralih ke sistem komputer yang dikenal dengan sistem informasi 

akuntansi berbasis komputer. 

 Suatu keberhasilan sistem menghasilkan informasi akuntansi sangat 

ditentukan pada penguasaan teknik dan perilaku pengguna. Faktor perilaku 

yang mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi meliputi: penggunaan 

teknologi informasi, keahlian pemakai, keterlibatan pemakai, pelatihan, 

dukungan manajer puncak dan konflik pemakai (Bodnar dan Hopwood, 2007).  

 Teknologi informasi digunakan dalam sistem informasi organisasi untuk 

menyediakan informasi yang berguna untuk membuat keputusan bisnis. Sistem 

informasi dan teknologi informasi pada saat ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan bagi dunia bisnis. Teknologi informasi khususnya sangat 

berpotensi untuk membantu individu dan organisasi dalam penyelesaian 

pekerjaan dan pengambilan keputusan. Peranan penting teknologi informasi 
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dalam pengambilan keputusan mendorong adanya kebutuhan penting untuk 

melakukan evaluasi secara obyektif tentang keberhasilan atau kegagalan sistem 

dalam mendukung kegiatan pengambilan keputusan yang tepat. Evaluasi ini 

diharapkan mampu membantu tercapainya keberhasilan atas pengembangan 

sistem informasi, sehingga sistem informasi yang berjalan baik mampu 

menghasilkan output dengan kualitas yang sesuai dengan harapan (Putri, 

2010). Menurut Jurnali dan Supomo (2002) pemanfaatan teknologi adalah 

tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi, 

pemanfaatan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-

tugas akuntansi terdiri dari:   

1. Bagian akuntansi atau keuangan memiliki komputer yang cukup untuk   

melaksanakan tugas.  

2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja.   

3. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja  

     dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.  

4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan  

     dilakukan secara komputerisasi.  

5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai  

     dengan peraturan perundang-undangan.  

6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang  

     terintegrasi. 

7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.  

8. Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya. 
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 Pemanfaatan suatu teknologi sistem juga mempertimbangkan dari segi 

pemakai yang mempercayai kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan 

untuk menghasilkan kualitas informasi yang baik. Kepercayaan adalah hal 

penting dalam pemakaian teknologi sistem informasi akuntansi, sehingga 

teknologi yang diterapkan dapat meningkatkan kinerja dan menghasilkan 

output yang berkualitas. Kepercayaan terhadap teknologi dapat dijadikan 

sebagai acuan evaluasi pemakai dalam sistem informasi, pemakai akan 

memberikan nilai evaluasi tinggi (positif) tidak hanya dikarenakan oleh 

karakteristik sistem yang melekat, tetapi lebih kepada sejauh mana sistem 

tersebut dipercaya dapat memenuhi kebutuhan tugas mereka dan sesuai dengan 

kebutuhan mereka (Jumaili, 2005). 

 Nazar dan Syahran (2008) mendefinisikan kepercayaan sebagai 

kesediaan individu untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan 

resiko tertentu. Jumaili (2005) mengemukakan bahwa kepercayaan terhadap 

teknologi sistem informasi dalam mengevaluasi kinerja individual diperlukan 

oleh manajemen untuk memastikan bahwa sistem informasi yang berbasis 

komputer tersebut dapat digunakan untuk mengendalikan kinerja bawahan. 

Konstruk evaluasi pemakai diri sendiri merupakan suatu konstruk yang sangat 

luas dan evaluasi pemakai merupakan suatu evaluasi atau pengukuran tentang 

sikap dan kepercayaan individu terhadap sesuatu, baik barang maupun jasa. 

Selain kepercayaan, Rina (2010) menyatakan dalam penggunaan 

teknologi sistem informasi dibutuhkan efektifitas dalam penggunaan teknologi. 

Efektifitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 
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jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 

sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas 

menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah 

ditetapkan. 

 Menurut Jumaili (2005) sistem dinilai sudah efektif ketika suatu 

sistem dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan dan memberikan 

pengaruh yang positif kepada perilaku pemakainya. Setelah suatu sistem 

dioperasikan selama beberapa waktu, perlu dilakukan evaluasi yang antara lain 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan dan apakah sistem tidak dapat dipakai lagi atau dapat 

dilanjutkan dengan menambah modifikasi agar dapat mencapai sasaran yang 

ditetapkan dengan lebih baik. Tjhai (2003) mengemukakan bahwa teknologi 

informasi dapat dimanfaatkan secara efektif sehingga dapat memberikan 

kontribusi terhadap kinerja, maka anggota dalam organisasi harus 

menggunakan teknologi tersebutdengan baik. Efektifitas dapat diartikan 

sebagai tingkatan pencapaian hasil yang diharapkan.    

 Efektifitas 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. Bodnar dan Hopwood (2007), menyatakan 

bahwa suatu sistem dapat berjalan efektif dalam menghasilkan sebuah 
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informasi  sangat ditentukan pada penguasaan teknik, namun banyak penelitian 

menunjukkan bahwa faktor perilaku dan individu pengguna sangat menentukan 

penerapan sistem informasi akuntansi. Penelitian Putri (2010) dan Sari (2008) 

berpendapat kepercayaan dan efektifitas penggunaan teknologi informasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.    

 Trisnaningsih (2007) menjelaskan bahwa kinerja adalah suatu hasil 

karya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu 

yang diukur dengan mutu kerja yang dihasilkan. Sedangkan kuantitas adalah 

jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan 

waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan. Penilaian kinerja 

pada dasarnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam melakukan peran 

yang dimainkannya untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan pokok dalam 

penelitian kinerja menurut Sari (2008) adalah memotivasi karyawan dalam 

memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar 

membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat 

berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam 

anggaran. Mulyadi (2013) menyatakan penerapan teknologi dalam sistem 

informasi perusahaan atau organisasi hendaknya mempertimbangkan pemakai 

sistem sehingga teknologi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan 

kemampuan pemakai.      

 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan 

replikasi penelitian yang pernah dilakukan Jumaili (2005) dan Putri (2010). 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulunya ialah pada subyek 

penelitian dan variabel yang digunakan. Penelitian Jumaili (2005) meneliti 

mengenai hubunganteknologi sistem informasi baru dengan kinerja individual 

melalui kepercayaan terhadap sistem baru, penelitian ini mengambil responden 

mahasiswa S1 jurusan akuntansi dan S2 akuntansi dan manajemen Universitas 

Gajah Mada. Putri (2010)melakukan penelitian mengenai efektifitas dan 

kepercayaan atas teknologi sistem informasi akuntansi terhadap kinerja auditor 

internal, responden dari penelitian ini ialah para auditor. Sedangkan penelitian 

ini meneliti mengenai pengaruh kepercayaan dan efektifitas penggunaan 

teknologi sistem informasi terhadap kinerja individual pada karyawan yang 

langsung menggunakan teknologi sistem informasi, dengan penelitian ini 

diharapkan mendapatkan hasil yang lebih akurat karena pengambilan 

responden langsung pada para pengguna teknologi sistem informasi akuntansi.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mencoba untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepercayaan dan Efektifitas 

Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja 

Individual (Studi kasus pada Perusahaan Swasta di Yogyakarta)”.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

diangkat adalah sudah sesuaikah teknologi sistem informasi yang digunakan 

dalam perusahaan sehingga akan lebih efektif. Seberapa jauh pemahaman 

karyawan mengenai teknologi dalam peningkatan kinerja individu. 

 



7 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan pada beberapa perusahaan swasta di kota 

Yogyakarta, penelitian ini meneliti tentang aspek kepercayaan terhadap 

sistem dan efektifitas penggunaan sistem informasi akuntansi yang digunakan 

karyawan bagian keuangan dalam meningkatkan kinerja individualnya. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Apakah kepercayaan pengguna teknologi informasi berpengaruh positif  

 terhadap kinerja individual?  

2. Apakah efektifitas penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif  

 terhadap kinerja individual? 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk menguji pengaruh kepercayaan pengguna teknologi informasi  

terhadap kinerja individual. 

2. Untuk menguji pengaruh efektifitas pengguna teknologi informasi 

terhadap kinerja individual. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa Akuntansi    

 Memberikan gambaran dan informasi untuk mahasiswa akuntansi 

mengenai pengaruh kepercayaan dan efektifitas penggunaan teknologi 

sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individual. Penelitian ini 
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diharapkan mampu memberi tambahan pengetahuan dan sebagai bahan 

bacaan mahasiswa. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran 

dalam penerapan teknologi sistem informasi akuntansi dan dapat 

membantu pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan kinerja 

individual pegawai.  

3. Bagi Peneliti  

Hasil skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan 

serta memperoleh gambaran nyata dan langsung mengenai pengaruh 

kepercayaan dan efektifitas penggunaan teknologi informasi terhadap 

kinerja individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


