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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar belakang 

Perusahaan Kecil atau Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

merupakan salah satu penunjang roda perekonomian negara. Sektor UMKM 

memiliki peran yang strategis dalam pengembangan sektor ekonomi nasional. 

Sektor UMKM juga memiliki peran dalam mendistribusikan hasil pembangunan. 

Selain itu UMKM juga mempunyai peran yang signifikan dalam menyegerakan 

dunia usaha di Indonesia. Perusahaan besar juga biasanya dimulai dari UMKM di 

awal perusahaan itu berdiri. Supaya bisa maju dan bersaing dengan perusahaan 

besar, UMKM harus terus aktif dan ditingkatkan kualitasnya. Hal ini dilakukan agar 

UMKM di Indonesia dapat berkembang dan maju. Pihak UMKM dan pemerintah 

harus mengayunkan langkah bersama-sama agar tujuan tersebut terpenuhi. Sektor 

Perbankan sangat berpengaruh karena bank bisa menyediakan pinjaman modal 

selain Pemerintah dan UMKM itu sendiri. Modal untuk UMKM juga bisa didapat 

dari investor lokal dan asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya pada 

UMKM tersebut. 

Selama ini, banyak UMKM yang tidak mengerti pentingnya laporan 

keuangan karena tidak mengerti akuntansi. Padahal, dengan terimplementasinya 

akuntansi pada usaha tersebut maka keuangan akan rapih dan usaha kecil bisa lebih 

berkembang lagi. Jumlah perusahaan besar di Indonesia lebih sedikit dibanding 

perusahaan kecil, menengah dan koperasi. Tetapi, dimasa pandemi ini banyak 

UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman kredit. 

Rendahnya jumlah pinjaman yang diterima sektor UMKM menunjukan bahwa 

hanya sedikit UMKM yang mendapatkan bantuan dana atau pinjaman. Hal ini 

berkaitan dengan cara UMKM tersebut menyusun sebuah laporan keuangan. 

Mengutip dari laporan Asian Development Bank pada tahun 2014, data tersebut 

menunjukkan bahwa 18,9% UMKM hanya menerima dari seluruh total pinjaman 

perbankan yang beredar di tahun (Juita, 2016). Hal tersebut disebabkan kurangnya 
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pemahaman terhadap akuntansi dan implementasi pencatatan transaksi 

keuangan secara tepat, UMKM biasanya kesulitan untuk mendapat pinjaman dari 

bank, karena yang terpenting bagi mereka hanya mendapat profit. Salah satu syarat 

administratif untuk mendapatkan permodalan dari perbankan adalah UMKM harus 

mempunyai laporan keuangan. Laporan keuangan yang menjadi syarat berupa 

laporan laba rugi dan neraca dari pendapatan dan pengeluaran usaha (Aini & Rifani, 

2015). Pentingnya pemahaman terhadap pembukuan pendapatan dan pengeluaran 

penting dilakukan oleh pengelola UMKM. Selain sebagai syarat untuk 

mendapatkan modal dari bank, urusan pembukuan juga syarat untuk pengelolaan 

usaha yang baik. 

Salah satu syarat agar usaha yang dibangun menjadi besar dan kuat adalah 

setiap transaksi keuangan harus masuk kedalam sistem pembukuan (Bachmid, 

2017). Akuntansi adalah sistem pembukuan ini. Akuntansi adalah suatu sistem 

informasi yang dibutuhkan suatau bisnis untuk proses pengambilan keputusan 

maupun pengalokasian sumber daya agar mencapai tujuan organisasi secara lebih 

efisien. Teknologi informasi yang terus berkembang secara langsung dapat 

berpengaruh terhadap implementasi sistem informasi akuntansi di suatu organisasi, 

dampak yang langsung dirasakan biasanya berubahnya rancangan organisasi dalam 

menjalankan aktivitas bisnis. Sistem komputer informasi akuntansi apabila dikelola 

dengan baik menjadi suatu kebutuhan primer bagi sebuah usaha untuk mendapatkan 

informasi valid dan berakurasi tinggi sebagai pendukung proses pengambilan suatu 

keputusan. Pengelolaan akuntansi yang berbasis teknologi informasi semakin 

mempermudah pengusaha dalam mengefisiensikan kinerja bisnis. Dengan 

demikian, dengan memanfaatkan SIA berbasis teknologi informasi pengusaha 

dapat mengembangkan usahanya tanpa terhambat sistem pembukuan. 

Sistem informasi terus berkembang mengikuti zaman yang semakin modern, 

perkembangan teknologi saat ini telah menerapkan sistem komputer dalam 

menjalankannya, hal tersebut bertujuan untuk mempermudah akses memberikan 

kepuasan terhadap pengguna dalam mengambil suatu keputusan. Sistem dan 

informasi yang memiliki kualitas akan memberikan kepuasan terhadap pemakai 

karena hal tersebut dapat mengoptimalkan kinerja serta perilaku pengguna dalam 

menerapkan sistem informasi. Adapun dampak dari kinerja yang optimal sangat 
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memiliki kaitan dengan kebutuhan, tugas, dan kemampuan suatu pelaku organisasi, 

karena hal tersebut dapat dengan mudah beradaptasi dengan kebutuhan maupun 

kapabilitas individu di suatu organisasi (Setyo and Rahmawati 2015). Sistem 

informasi ialah sistem yang berada di organisasi yang memenuhi persyaratan 

pemrosesan transaksi sehari-hari guna memberi dukungan dalam kegiatan 

operasional, seperti kegiatan manajemen yang strategis, dengan tujuan untuk 

menyediakan laporan kepada pihak yang menggunakan sistem tersebut dalam 

bentuk informasi kegiatan. 

Sistem informasi dalam aspek akuntansi dapat diibaratkan seperti jantung 

bisnis. Adanya sistem informasi akuntansi memungkinkan UMKM untuk memiliki 

kontrol juga mempermudah UMKM dalam peningkatan kinerjanya. Sistem 

informasi akuntansi menawarkan keuntungan besar untuk membantu mencapai 

tujuan bisnis. Sistem informasi pada umumnya dicirikan dengan beberapa hal, 

diantaranya: informasi tentang keunagan bersifat akurat, relevan, dan tepat waktu. 

Kegunaan SIA untuk memenuhi kebutuhan dan memberi peningkatan terhadap 

kinerja dari sebuah sistem informasi akuntansi. Apabila informasi yang diterima 

telah sesuai harapan dan mencapai kepuasan pengguna maka dapat dikatakan 

kinerja sistem informasi telah sesuai (Swandewi, Ariyanto, and Dewi, 2017). Selain 

dukungan dari softwar SIA, pengguna juga harus memiliki kompetensi dalam 

memanfaatkan alat tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi pengusa untuk memahami 

cara kerja software sehingga tidak terjadi kesalahan penggunaan. 

Software akutansi yang dipilih oleh sebuah UMKM harus sesuai dengan 

kegiatan bisnis yang dijalankan, karena apabila tidak sesuai dapat menyulitkan 

pengguna saat melakukan pekerjaannya. Software akutansi yang tidak cocok 

dengan pengguna akhirnya dapat mengurangi tingkat kepuasan dan penggunaan 

Software. Metode yang dapat digunakan oleh UMKM adalah dengan menggunakan 

spreadsheet. Menggunakan spreadsheet untuk menyusun laporan keuangan 

mempercepat proses perhitungan dan klasifikasi jika menggunakan rumus otomatis. 

Aplikasi spreadsheet adalah perangkat lunak dalam bentuk spreadsheet. Setiap 

lembar ditampilkan dalam baris dan kolom. Selain itu, fitur aplikasi spreadsheet, 

termasuk rumus dan fungsi, memungkinkan untuk bekerja melalui siklus akuntansi 

mulai dari pendaftaran hingga pelaporan keuangan. Penggunaan rumus dan fungsi 
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seperti operasi matematika dan statistik memudahkan pengolahan data keuangan, 

yang selain mengurangi kesalahan perhitungan, juga memberikan hasil yang akurat 

dalam proses perhitungan. Penelitian tentang kepuasan pengguna terhadap 

penggunaan perangkat lunak SIA sangat penting dilakukan dalam melihat 

keberhasilan suatu implementasi sistem informasi. Hal tersebut sering dijadikan 

indikator keberhasilan suatu sistem informasi dibandingkan dengan indikator 

lainnya, sepert persepsi manfaat dan tingkat penggunaan (use) (Koeswoyo, 2006). 

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada tingkat kepuasan pengguna dalam 

memanfaatkan SIA. 

Kepuasan pengguna adalah matriks yang sering dipakai untuk mengukur 

kesuksesan sistem informasi. Matriks tersebut juga digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengukur keberhasilan SIA menurut para penggunanya. Hal tersebut sangat 

wajar karena sistem informasi dianggap berhasil apabila pengguna merasa puas 

dengan sistem informasi tersebut. Salah satu model analisis yang sering digunakan 

adalah model keberhasilan sistem informasi yang dikembangkan oleh DeLone & 

Mclean (2003). Model tersebut menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan 

dengan tingkat kepuasan individu dalam memanfaatkan sistem informasi. Faktor- 

faktor yang dominan mempengaruhi kepuasaan pengguna adalah kualitas sistem 

dan kualitas informasi. 

Terdapat beberapa beberapa faktor yang membuat sistem teknologi informasi 

berhasil. Salah satu studi yang terkenal di bidang ini berkaitan tentang enam faktor 

dalam model sistem teknologi informasi untuk menunjukan keberhasilah yang 

dikembangkan oleh DeLone dan McLean yang dapat dijadikan dasar untuk 

mengukur keberhasilan suatu sistem informasi, antara lain: kualitas informasi, 

kualitas sistem, dampak individual, dampak organisasional, kepuasan pengguna 

akhir sistem informasi, dan intensitas penggunaan sistem informasi dari sistem 

informasi (DeLone, W & McLean, 2003). Dengan memanfaatkan model 

keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean, penulis mencoba untuk 

menganalisa seberapa berhasil SIA yang dimanfaatkan UMKM di Jakarta Selatan. 

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terkait kepuasan 

pengguna dalam sistem informasi akuntansi. Seperti penelitian tentang pengaruh 

kualitas sistem informasi oleh (Saputra, Oktaroza, and Nurhayati, 2019), (Saputra 
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et al. 2019), (Abubakar, 2013), (Rukmiyati and Budiartha, 2016), dan (Sitanggang, 

2016). Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa kualitas dari sistem 

memiliki pengaruh yang signifikan kepada tingkat kepuasan pengguna dari sistem 

informasi akuntansi. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Al-Okaily et al. 2020) 

dan (Rudini 2015). Hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa kualitas dari sistem 

informasi yang digunakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi (SIA).Kemudian pada studi tentang 

pengaruh kualitas informasi yang dilakukan oleh Al-Okaily, et al. (2020), Marlina 

(2016), dan Sitanggang (2016). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi akuntansi. Penelitian yang sama juga oleh Septian (2019) dan Setyo and 

Rahmawati (2015). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas 

informasi tidak mempengaruhi kepuasan pengguna. 

Selanjutnya pada studi milik Noviani, Chrisna, and Darsih (2020), Fadhilah 

and Grasindo (n.d.) Suwira (2014), dan Daryani (2013) juga melakukan penelitian 

terkait kapabilitas teknis terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. 

Penelitian menunjukkan hasil bahwa kapabilitas teknik berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Disamping itu juga 

terdapat penelitian tentang topik yang sama dilakukan oleh Dedi Rusdi, MSi, and 

Megawati (2021) dan Buana and Wirawati (2018) dimana hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan pengaruh yang berbeda. Pada penelitian tersebut technical 

ability tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan dari pengguna. 

Adanya berbagai hasil penelitian mengenai pengaruh kualitas sistem 

informasi, kualitas informasi dan kapabilitas teknik dalam sistem informasi 

akuntansi telah mendorong penulis ingin mengkaji kembali pengaruh kualitas 

sistem akuntansi dan kinerja teknis dalam sistem informasi akuntansi. Penulis 

memfokuskan pengujian kepuasan pengguna SIA pada UMKM di Jakarta Selatan. 

Berdasarkan penyebaran kuesioner, didapati pengelola UMKM di Jakarta Selatan 

yang memanfaatkan SIA merupakan jenis F&B, Fashion, dan Jasa. Jenis UMKM 

tersebut juga rata-rata dikelola oleh generasi muda. Mereka yang memang 

merupakan technative dan techsavvy, sehingga dengan mudah memanfaatkan SIA 

yang berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk 
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menjelaskan bagaimana pengaruh kualitas sistem informasi, kualitas informasi dan 

kapabilitas teknik terhadap kepuasan pengguna sistem informasi terkait akuntansi? 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tentang pentingnya SIA dalam mengelola 

UMKM. Penggunaan SIA juga merupakan syarat untuk mendapat modal dan juga 

pengelolaan bisnis yang efektif dan efisien dalam pembukuan yang baik. Peneliti 

merumuskan permasalahan yang ditujukan untuk menguji variabel ini pada 

pengelola UMKM yang berada di Jakarta Selatan yang bergerak di bidang fashion, 

F&B, dan jasa berdasarkan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: 

a. Apakah kualitas sistem memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi akuntansi? 

b. Apakah kualitas informasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi akuntansi? 

c. Apakah kapabilitas teknik memiliki pengaruh terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi akuntansi? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak 

dicapai peneliti adalah: 

a. Menguji pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi akuntansi pada UMKM F&B, Fashion, dan Jasa di Jakarta 

Selatan. 

b. Menguji pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi akuntansi pada UMKM F&B, Fashion, dan Jasa di 

Jakarta Selatan. 

c. Menguji pengaruh kapabilitas teknik terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi akuntansi pada UMKM F&B, Fashion, dan Jasa di 

Jakarta Selatan. 
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1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Dari tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam memberikan informasi secara 

langsung maupun tidak langsung seperti: 

a. Aspek Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi guna 

meningkatkan pengetahuan maupun wawasan terkait sejauh mana 

pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kapabilitas teknik 

terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi khususnya 

pada UMKM di Jakarta Selatan bidang F&B, fashion, dan jasa. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk ilmu 

akuntansi serta studi aplikasi dengan teori serta literature lainnya 

dengan keadaan sesungguhnya di sebuah organisasi atau perusahaan 

khususnya yang bergerak pada bidang F&B, fashion, dan jasa. 

b. Aspek Praktis 

1. Secara Umum 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk mengintegrasikan 

pengetahuan tentang kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap 

kepuasaan para pengguna sistem informasi akuntansi. Serta dapat 

dijadikan sumber informasi penting yang berhubungan dengan topik 

penelitian ini untuk pihak-pihak yang membutuhkan pengelolaan 

usaha berbasis Sistem Informasi Akutansi (SIA). 

2. Untuk Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan 

dalam segala proses pengambilan keputusan khususnya aktivitas 

yang memiliki kaitan dengan penerapan sistem informasi akuntansi. 

Khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan 

yang dapat dianalisis dari hasil pembukuan pada Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA). 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 
Dalam rangka memberikan pemahaman yang runtut dalam penelitian 

ini, penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab yang terdiri dari: 

 
BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan latar belakang tentang alasan penulis mengangkat 

topik permasalahan, rumusan permasalahan juga meliputi tujuan penelitian, 

manfaat penelitian tentang kepuasan pengguna pengelola UMKM dalam 

memanfaat SIA berdasarkan kualitas sistem, kualitas informasi, dan 

kapabilitas teknik. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini , menjelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang digunakan 

dalam penelitian, Kerangka pemikirian, alur pemikiran dan asumsi 

penelitian. Penulis menggunakan dua teori dalam menganalisa penelitian ini 

yaitu: Technology Acceptance Model (TAM) dan Model Kesuksesan 

Sistem Informasi. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan menguraikan konsep dan teknis penelitian yang terdiri 

dari jenis penelitian kuantitatif, sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisa data secara statistik serta waktu dan lokasi penelitian. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas menjelaskan bagaimana pengaruh kualitas sistem 

informasi, kualitas informasi dan kapabilitas teknik terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi terkait akuntansi. Tentunya dengan dianalisa 

menggunakan teori yang penulis cantumkan dalam BAB 2. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian 

tentang pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kapabilitas teknik 

terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. 
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