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ABSTRACT 

This research was motivated by the provision dan use of information systems at 

some companies that tend not to improve the quality of information systems to 

support user satisfaction. User satisfaction can be ones measurement on the 

succes of an information system, therefore this study aims to analyze and obtain 

empirical evidence about the influence of the quality of information systems to the 

satisfaction of users of accounting information system and to determine the effect 

of quality information system on user satisfaction of accounting information 

system. 

 

 This research method using descriptive quantitative method, whereas the 

sampling technique using a non-probability sampling called quota sampling. 

Population in this research was 3 BMT in Kulon Progo district but samples in use 

is the 2 BMT. This instruments of this research using questionnaires that 

distribted to 30 respondents who are users information system at BMT. Testing 

instrumen of research using validity test and reability test. Hipothesis testing 

using simple regression analysis and t-test.  

 

 The results of this study is: the quality of information systems affect the 

user satisfaction of accounting information system. Quality of System information 

influential significant at 43,8% to the user satisfaction  of accounting information 

system. 

 

Keywords: quality of information systems, accounting information system user 

satisfaction. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyediaan dan penggunaan sistem 

informasi pada beberapa perusahaan yang cenderung tidak melakukan 

peningkatan kualitas sistem informasi untuk menunjang kepuasan pengguna. 

Kepuasan pengguna bisa menjadi salah satu ukuran keberhasilan suatu sistem 

informasi, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas sistem informasi terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi dan untuk mengetahui pengaruh 

kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. 

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif diskriptif 

sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling 

yaitu quota sampling. Populasi pada penelitian ini adalah 3 BMT di Kabupaten 

Kulon Progo, sedangkan sampel yang digunakan adalah 2 BMT. Instrumen 

penelitian adalah kuisioner yang dibagikan kepada 30 responden yang merupakan 

pengguna sistem informasi di BMT. Pengujian instrumen penelitian menggunakan 

uji validitas dan uji reabilitas, sedangkan pengujian hipotesis menggunakan 

regresi linier sederhana.  

Hasil penelitian ini adalah: Kualitas sistem informasi berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Kualitas sistem 

informasi berpengaruh signifikan sebesar 43,8% terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi akuntansi. 

 

Kata kunci: Kualitas sistem informasi, kepuasan pengguna sistem informasi 

akuntansi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini, memicu setiap organisasi 

untuk mengoptimalkan teknologi tersebut guna menyajikan informasi akuntansi. 

Banyak program yang ditawarkan untuk mempermudah aktivitas bisnis 

mereka. Organisasi bisa memilih sistem informasi akuntansi dengan berbagai 

cara dan pertimbangan, diataranya adalah dengan cara membeli paket program 

yang sudah jadi maupun memesannya terlebih dahulu agar sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik organisasi. Paket program sistem informasi 

mempunyai kemampuan yang bervariasi, mulai dari aplikasi yang terbatas dan 

kapasitas yang rendah, hingga paket program sistem informasi akuntansi yang 

berkemampuan tinggi (Iranto, Bondan Dwi. 2012).  

Banyaknya variasi paket program sistem informasi dan besar kecilnya 

kapasitas program, memberikan informasi pada organisasi untuk memilih 

sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setiap organisasi 

akan memilih sistem informasi yang bisa membantu organisasi tersebut dalam 

menyajikan laporan keuangan secara lebih cepat dan akurat. Pemilihan jenis 

sistem informasi akuntansi juga merupakan investasi bagi organisasi. Pengeluaran 

dana untuk pembelian sistem informasi akuntansi tersebut harus diperhitungkan 

dan hati-hati. Organisasi harus mempertimbangkan apakah sistem informasi 

akuntansi yang akan dipilih nanti bisa memberikan lebih banyak manfaat dari 

pada biaya yang dikeluarkan (Istianingsih dan Utami W., 2009). 
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Menurut Seddon (1997) dalam Putri (2015) menyatakan bahwa penggunaan 

sistem informasi merupakan perilaku yang muncul akibat adanya keuntungan 

atas pemakaian sistem informasi. Keberhasilan sistem informasi pada suatu 

perusahaan bisa diketahui dari beberapa hal, diantaranya adalah bagaimana 

sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan 

pemanfaatan teknologi yang digunakan (Goodhue, 1995).  

Sebagai pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam menerapkan suatu 

sistem, pengukurannya didasarkan pada kepuasan pengguna sistem. Namun 

demikian perlu diketahui adanya hal-hal yang mungkin mempengaruhi 

kepuasan pengguna sistem (Putri, Annisa Anindya. 2015). De.Lone & 

Mc.Lean (2003) menunjukkan adanya tiga faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pengguna sistem, yaitu: Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, dan 

Kualitas Layanan.  

Ketiga faktor tersebut sudah dibahas dalam penelitian-penelitian  terdahulu, 

namun peneliti menemui penelitian yang tidak konsisten yaitu pada penelitian 

Iranto, Bondan Dwi (2012) yang menemukan tidak signifikannya pengaruh 

positif antara kualitas layanan dan kepuasan pengguna, serta penelitian dari 

Simon Nisja Putra Zai dan Anastasya Fenyta Dewi (2012) yang menyatakan 

bahwa kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hal 

tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Istianingsih (2009), 

Purwaningsih (2010), dan Putri, Annisa Anindya (2015) yang menemukan 

adanya pengaruh positif dan signifikan antara kualitas sistem dan kualitas 

informasi terhadap kepuasan pengguna. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian di 

Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang merupakan salah satu entitas syariah 

yang berbadan hukum koperasi. BMT merupakan koperasi Syariah yang 

bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah 

(KEMENKOP & UKM RI, 2007). Kegiatan usaha koperasi harus dijalankan 

dengan prinsip kehati-hatian, oleh karena itu BMT dalam proses penyajian 

informasi khususnya akuntansi dibantu dengan menggunakan sistem informasi  

akuntansi.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sistem informasi akuntansi yang 

digunakan pada BMT sebenarnya membutuhkan pengembangan. Peneliti juga 

mendapatkan informasi bahwa sistem informasi yang digunakan di BMT 

belum pernah dilakukan pengembangan sesuai keinginan dari pengguna. Hal 

ini disebabkan karena penjual program sistem informasi akuntansi tidak 

memberikan pelayanan untuk melakukan pengembangan sistem guna 

peningkatan kualitas sistem informasi yang ada di BMT. 

Berdasar uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: Apakah ada pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi akuntansi pada BMT? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendapatkan 

bukti pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi akuntansi serta untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas 

sistem informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi.  

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat akademis 

Manfaat dari penelitian ini adalah bermanfaat secara akademis yaitu hasil 

penelitian dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya, khususnya di lingkungan Universitas PGRI 

Yogyakarta. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara praktis bagi 

lembaga  BMT, yaitu sebagai berikut: 

a. Penulis berharap dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk 

mempertimbangkan penggunaan sistem informasi yang mempengaruhi 

kepuasan pengguna akhir sistem informasi. 

b. Memberikan kontribusi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi 

baik secara teori maupun praktek pada perusahaan khususnya di BMT. 




