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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh dukungan 

manajemen puncak terhadap  kinerja sistem informasi akuntansi, (2) Pengaruh 

pelatihan dan pendidikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Sampel 

peneletian ini adalah pengguna Sistem Informasi Akuntansi pada Sistem 

Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) di RSUD Kota Yogyakarta. 

Pengambilan sampel dalam menggunakan metode convenience sampling. Metode 

analisis pada penilitan ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa: (1) Dukungan manajemen puncak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, (2) Pelatihan dan 

pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi. 

 

Kata Kunci :  dukungan manajemen puncak, pelatihan dan pendidikan, 

kinerja sistem informasi akuntansi. 
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ABSTRACT 

 

The aims of this research are to know the influence of top management 

support and training and education on the performance of accounting information 

systems. This research samples are the users of Accounting Information Systems 

at the Hospital Management Information System (SIM RS) at RSUD Kota 

Yogyakarta with convinence sampling method. Hypotheses were test with multiply 

regression analysis. The results of this research show that top management 

support, training and education have a significant affect on the performance of 

the accounting information system. 

 

Keywords : top management support, training and education, the 

performance of the accounting information system. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi saat ini 

meningkat pesat. Perkembangan teknologi semakin canggih dan tumbuh pesat 

dengan banyaknya bermunculan perangkat teknologi sebagai sarana 

penunjang hidup masyarakat. Perkembangan tekhnologi tersebut juga memicu 

dan mempengaruhi perkembangan sistem informasi khususnya sistem 

informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan dalam era 

global ini karena menyediakan informasi akurat dan tepat waktu. Sistem 

informasi akuntansi menggunakan berbagai aktivitas yang tersusun secara 

sistematis untuk menghasilkan informasi yang relevan (Husein, 2003). 

Menurut Almilia dan Briliantien (2007) baik buruknya kinerja dari 

sebuah sistem informasi akuntansi dapat dilihat dari kepuasan pemakai sistem 

informasi akuntansi dan pemakaian dari sistem informasi akuntansi itu sendiri.  

Sudibyo dan Kuswanto (2011) berpendapat bahwa dalam pengembangan 

suatu sistem informasi akuntansi harus didesain, diimplementasikan, dan 

digunakan dengan tepat. Investasi dalam bidang teknologi informasi 

merupakan hal penting yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem.  

Dukungan manajemen puncak juga dibutuhkan dalam pengembangan 

suatu sistem yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk dukungan 

manajemen  terhadap pemakai sistem informasi akuntansi. Jogiyanto (2007) 
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menyatakan salah satu bentuk dukungan manajemen adalah menyediakan 

fasilitas. Fasilitas tersebut dapat berupa pelatihan dan memberikan bantuan 

kepada pemakai sistem ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang 

terkait dengan sistem.  

Tjhai Fung Jen (2002) berpendapat bahwa kinerja sistem informasi 

akuntansi akan lebih tinggi apabila program-program pelatihan dan 

pendidikan pengguna diperkenalkan. Montazemi (2002) dalam Komara (2005) 

menyebutkan dengan diadakannya suatu pelatihan dan pendidikan, maka 

pengguna bisa mendapatkan kemampuan untuk mengidentifikasi persyaratan 

informasi mereka dan kesungguhan serta keterbatasan sistem informasi. Selain 

itu kemampuan ini dapat mengarah pada peningkatan kinerja. 

RSUD Kota Yogyakarta menggunakan Sistem Informasi Manajemen 

Rumah Sakit selanjutnya disebut SIM RS untuk mengakses sistem informasi 

di seluruh bagian rumah sakit. SIM RS adalah program yang menyediakan 

berbagai informasi mulai dari rawat inap, rawat jalan, radiologi dan lain-lain. 

Bagian Rawan Inap menggunakan SIM RS untuk membiling (mencatat) 

tindakan dan tarif yang dilakukan oleh perawat, dokter atau profesional 

pemberi asuhan (PPA) kepada pasien. Bagian kasir menggunakan  SIM RS 

untuk memprint-out atau menyajikan hasil bilingan tindakan kepada pasien 

untuk dijadikan nota pembayaran dan diserahkan kepada keluarga pasien.  

Dukungan manajemen puncak diperlukan untuk mengembangkan SIM 

RS ini agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja karyawan 
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sebagai pemakai atau pengguna Sistem Informasi. SIM RS dengan akses yang 

cepat sangat membantu mempermudah dan memepercepat kinerja karyawan.  

Pelatihan dan pendidikan juga berpengaruh terhadap kinerja pemakai 

Sistem Informasi, contohnya pada biling SIM RS Rawat Inap. Pelatihan 

sangat dibutuhkan kepada seluruh karyawan untuk mengoprasikan SIM RS 

secara benar dan mendukung pekerjaan menjadi cepat selesai. Pendidikan 

karyawan sebagai pemakai atau pengguna sistem juga berpengaruh, karena 

pendidikan mempengaruhi dalam mengoprasikan komputer dan SIM RS 

tersebut. 

Almilia dan Briliantien (2007) melakukan pengujian terhadap delapan 

faktor yang memengaruhi kinerja sistem informasi pada bank umum 

pemerintah wilayah Surabaya dan Sidoarjo antara lain: keterlibatan pengguna 

dalam pengembangan sistem informasi, kapabilitas personal sistem informasi, 

ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan 

sistem informasi, program pendidikan dan pelatihan bagi pengguna, 

keberadaan dewan pengarah sistem informasi, dan lokasi departemen sistem 

informasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak adanya pengaruh yang 

signifikan antara keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan sistem, 

kemampuan teknik personal, ukuran organisasi, formalisasi pengembangan 

sistem informasi, dan lokasi departemen sistem informasi. 

Susilatri dkk. (2010) melakukan penelitian yang menguji kembali 

penelitian Almilia dan Briliantien (2007) tentang faktor-faktor yang 

memengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi pada bank umum 

pemerintah. Kinerja sistem diukur dengan tiga indikator antara lain: 
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penggunaan sistem, persepsi pemakai atau kualitas sistem, dan kepuasan 

pemakai informasi. Penelitian dilakukan dengan menguji delapan faktor yang 

dapat memengaruhi kinerja pemakai sistem informasi akuntansi. Hasilnya 

menunjukkan bahwa semua faktor memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

sistem, kecuali faktor dukungan manajemen puncak. 

Soegiharto (2001) dan Tjhai Fung Jen (2002) dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh pada kinerja 

Sistem Informasi Akuntansi, antara lain: keterlibatan pemakai dalam proses 

pengembangan sistem, kemampuan teknik personal SI, ukuran organisasi, 

dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan SI, program 

pelatihan dan pendidikan pemakai, keberadaan dewan pengarah SI dan lokasi 

departemen SI.  

Hasil penelitian Komara (2005) yang menyebutkan bahwa hanya faktor 

keterlibatan pemakai dan dukungan top manajemen, berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi. Penelitian Prabowo 

(2014) mempunyai hasil bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan 

antara dukungan top manajemen terhadap kinerja sistem informasi akuntansi 

secara individual. Penelitian ini mempunyai hasil bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara program pelatihan dan pendidikan pemakai 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi secara individual. 

Faktor partisipasi user, program training dan dukungan manajemen 

puncak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keberhasilan 
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kinerja sistem informasi akuntansi yang diukur dari atribut kepuasan user dan 

pemakaian sistem (Puspitasari, 2007). 

Penulis tertarik melakukan penelitian dikarenakan dari penelitian yang 

sudah dilakukan sebelumnya belum ada yang mengambil sampel penelitian 

pada Rumah Sakit Umum Daerah. RSUD Kota Yogyakarta merupakan 

perusahaan non profit milik pemerintah Kota Yogyakarta. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan pada perusahaan retail, perusahaan 

manufaktur dan Bank sehingga sistem informasi akuntansi yang digunakan 

pada RSUD Kota Yogyakarta sistem kerjanya berbeda. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam 

sebuah skripsi dengan judul “PENGARUH DUKUNGAN MANAJEMEN 

PUNCAK SERTA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP 

KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, 

penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Dukungan manajemen puncak merupakan dukungan manajemen dalam  

menyediakan SDM, sarana dan prasarana dalam penggunaan sistem. 

Dukungan manajemen puncak apakah memiliki pengaruh terhadap kinerja 

SIA dalam perusahaan non profit. 

2. Pelatihan dan pendidikan merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi 

memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan ilmu dan pengetahuan. 
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Kinerja pengguna sistem informasi apakah dipengaruhi oleh 

diselenggarakannya pelatihan dan pendidikan.  

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas  

pengaruh dukungan manajemen puncak, serta pelatihan dan pendidikan 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi (SIA) di RSUD Kota Yogyakarta. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang ada, maka rumusan 

masalah yang diajukan adalah: 

1. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja 

Sistem Informasi Akuntansi? 

2. Apakah pelatihan dan pendidikan berpengaruh terhadap kinerja Sistem 

Informasi Akuntansi? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh dukungan manajemen terhadap kinerja 

Sistem Informasi Akuntansi.  
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2. Untuk mengetahui pengaruh adanya pelatihan dan pendidikan terhadap 

kinerja Sistem Informasi Akuntansi.  

 

F. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, 

antara lain:  

1. Manfaat Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

akuntansi khususnya pada materi Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 

2. Manfaat Empiris. 

a. Bagi Penulis. 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 

Selain itu dapat dijadikan sarana dalam menerapkan dan 

mempraktekkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama duduk di 

bangku kuliah dan membandingkannya dengan keadaan di lapangan. 

b. Bagi Perusahaan. 

Bagi manajemen RSUD Kota Yogyakarta, hasil penelitian diharapkan 

bermanfaat sebagai masukan dalam pertimbangan pengambilan 

keputusan tentang faktor-faktor perkembangan dan penilaian kinerja 

khususnya Sistem Informasi Akuntansi (SIA). sehingga dapat 

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. 
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c. Bagi Pihak Lain. 

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan 

dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah 

pengetahuan bagi para akademisi tentang penerapan SIA dalam suatu 

perusahaan. 
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