
            BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dari 

penelitian ini: 

2.1.1 Taufik Saleh, Darwanis, Usman Bakar (2012) 

Penelitian dengan topik Pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap 

Kualitas Informasi Akuntansi dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Pengguna 

Software Akuntansi pada Pemerintah Aceh mencoba menjelaskan seperti apa 

sistem informasi berkualitas, informasi kualitas terhadap kepuasan pengguna 

suatu sistem informasi. Dengan adanya kualitas sistem yang baik maka 

diharapkan kinerja dari pengguna sistem tersebut ikut meningkat. Tujuan dari 

penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi 

terhadap kualitas informasi akuntansi (2) untuk mengetahui pengaruh kualitas 

informasi akuntansi terhadap kepuasan pengguna software akuntansi (3) untuk 

mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna 

software akuntansi pada Pemerintah Aceh. Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah kualitas sistem, kualitas informasi dan variabel dependennya yaitu 

kepuasan pengguna.  Populasi penelitian ini sebanyak 42 orang yang terdiri dari : 

Bendahara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus, 

yaitu seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu dalam pengumpulan data. 
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Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah uji asumsi klasik dan uji 

regresi linier berganda.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) kualitas sistem informasi 

berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi (2) kualitas sistem informasi 

dan kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna 

software akuntansi baik secara simultan maupun parsial. 

Persamaan : persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitas 

sistem, kualitas informasi sebagai variabel independen dan menggunakan 

kepuasan pengguna software akuntansi sebagai variabel dependen. menggunakan 

dan menguji dengan uji regresi linear berganda. 

Perbedaan : Populasi dari penelitian terdahulu ini menggunakan metode 

penelitian sensus yaitu populasi terdiri dari entitas akuntansi yang ada di 

lingkungan pemerintah Aceh dan responden yang dituju adalah bendahara pada 

SKPA di lingkungan pemerintahan Aceh yang berjumlah 42 responden. 

Sedangkan dalam peelitian ini pengambilan populasi ditujukan kepada beberapa 

perusahaan dagang di wilayah sidoarjo yang menggunakan software akuntansi 

dalam mengolah transaksi dan responden dalam penelitian ini adalah pegawai 

yang menggunakan software akuntansi tersebut. 

 

2.1.2 Istianingsih (2008) 

Peneliti tersebut meneliti tentang Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, 

perceived usefulness, dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir 

software Akuntansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 
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kualitas sistem informasi , kualitas informasi , dan kegunaan yang dirasakan pada 

pengguna akhir software akuntansi. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk 

menguji validitas dan reliabilitas dari sistem pengguna akhir, Penelitian ini 

memodifikasi sistem informasi model kesuksesan DeLone dan McLean ( 1992) 

dan Seddon ( 1997) termasuk analisis faktor konfirmatori untuk variabel kepuasan 

pengguna . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada para pengguna software akuntansi 

yang bekerja di berbagai perusahaan di Indonesia . Untuk menguji 309 kuesioner 

yang dikembalikan , peneliti menggunakan model Structural Equation Model ( 

SEM ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi yang 

signifikan secara statistik mempengaruhi manfaat yang dirasakan dan kepuasan 

pengguna akhir software akuntansi. Kualitas informasi yang signifikan secara 

statistik mempengaruhi manfaat yang dirasakan oleh pengguna akhir software 

akuntasi. Selain itu, hasilnya menunjukkan bahwa studi instrumen yang 

dikembangkan oleh Doll dan Torkzadeh ( 1988 ), memiliki validitas dan 

reliabilitas yang baik untuk mengukur end-user computing satisfaction ( EUCS ). 

Persamaan : Dalam penelitian terdahulu ini sama-sama menggunakan kualitas 

sistem, kualitas informasi sebagai variabel independen dan kepuasan pengguna 

sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini juga sama-sama tidak membatasi 

sampel  jenis software akuntansi tertentu yang digunakan dalam perusahaan.  

Perbedaan : Perbedaan dalam penelitian terdahulu ini adalah terdapat variable 

perceived usefulness dan responden yang dituju adalah pegawai dengan kriteria 

pendidikan minimal D3 jurusan akuntansi. Sedangkan dalam penelitian ini tidak 
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menggunakan variabel perceived usefulness sebagai variabel independent dan 

responden yang dituju memiliki kriteria pendidikan minimal SMA sederajat. 

 

2.1.3 Mirna Indriani (2009) 

Penelitian terdahulu ini berjudul Kualitas Sistem Informasi dan Kepuasan 

Pengguna Sistem Informasi Perguruan Tinggi Universitas Syiah Kuala, Penelitian 

ini bertunjuan untuk melakukan pengujian apakah kualitas sistem yang dilihat dari 

reability, ease of use, flexibility dan functionality berpengaruh kepuasan pengguna 

sistem informasi yang di sediakan oleh Pusat Komputer dan Sistem Informasi 

(PUKSI) Universitas Syiah Kuala. Pengujian dilakukan pada pengguna di 

lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Sampel penelitian adalah 

pengguna sistem informasi pada Fakultas Ekonomi yang disediakan oleh Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) PUKSI Unsyiah.  

Sistem informasi terkomputerisasi yang dimiliki Unsyiah saat ini meliputi 

Data Akademik, Perpustakaan, KRS Online, SKS Online, Beasiswa Online, 

Lemlit Online, dan E Learning. Adapun subjek penelitian meliputi dosen, 

operator sistem informasi akademik, dan mahasiswa. Jumlah populasi menurut 

data akademik adalah sebanyak 3915 orang. Didalam penelitian ini variabel 

independen adalah reliability, ease of use, flexibility, functionality dan variabel 

dependennya adalah user satisfaction. Data yang telah dikumpulkan dianalisis 

menggunakan alat analisis statistik yaitu analisis linear berganda (Multiple 

Regression Analysis). Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) 

reliability sistem informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, (b) tidak 
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ada pengaruh variabel ease of use terhadap kepuasan penguna hal ini dibuktikan 

karena pada kenyataannya bahwa para responden memang dituntut untuk 

menggunakan fasilitas tersebut. Fasilitas PUKSI Unsyiah merupakan satu-satunya 

penyedia data yang terkomputerisasi di PTN Unsyiah, (c) flexibility berpengaruh 

terhadap kepuasaan pengguna berhasil dibuktikan Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa sistem informasi PUKSI Unsyiah merupakan fasilitas yang 

mampu menarik dan menyenangkan pengguna dalam mencari informasi akademik 

yang dibutuhkan serta dapat memberikan data secara cepat bagi pengguna, (d) 

functionality mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pengguna juga berhasil 

dibuktikan dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 

informasi yang disediakan PUKSI telah mampu melayani pengguna untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Persamaan : persamaan dari penelitian ini adalah (1) dengan menggunakan 

kualitas sistem informasi akuntansi sebagai variabel independen dan kepuasan 

pengguna sebagai variable dependent, (2) dalam penelitian ini juga menggunakan 

lebih dari satu jenis software yang di analisis, (3) menggunakan analisis linier 

berganda sebagai alat pengukuran data. 

Perbedaan : Didalam penelitian terdahulu ini tidak terdapat variabel kualitas 

informasi sebagai variabel yang mempengaruhi kepuasan pengguna, dan populasi 

yang di ambil oleh peneliti ini bukan hanya dari operator sistem informasi tetapi 

dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penggunaan software pada lingkungan 

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Sedangkan dalam penelitian ini 
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menggunakan perusahaan sebagai sampel penelitian dan karyawan yang 

menggunakan sistem informasi sebagai responden penelitian.  

 

2.2  LANDASAN TEORI 

2.2.1  Model Penerimaan Teknologi (TAM) 

Menurut Ni Luh Nyoman Sherina Devi dan I Wayan Suartana (2014) 

Technology acceptance Model (TAM) menyebutkan bahwa pengguna sistem 

cenderung menggunakan sistem apabila sistem mudah digunakan dan bermanfaat 

baginya. Konsep TAM dilandasi oleh teori tindakan beralasan (Theory of 

Reasoned Action-TRA) yang dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein (1975). 

TRA mengasumsikan bahwa perilaku didasarkan oleh niat individu untuk terlibat 

dalam tindakan tertentu. Dalam TAM, penerimaan pemakai SI ditentukan oleh 

dua faktor kunci yaitu Perceived usefulness dan perceived easy of use. Persepsi 

kemanfaatan (perceived usefulness) adalah tingkat kepercayaan individu bahwa 

penggunaan teknologi akan meningkatkan kerjanya, dan persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived ease of use) adalah tingkat kepercayaan individu bahwa 

penggunaan teknologi membuatnya lebih mudah menyeleseikan pekerjaan Teori 

ini menunjukkan bahwa seorang sering bertindak bersadarkan persepsi mereka 

mengenai apa yang orang lain pikir mereka harus lakukan. 

 Konsep TAM dikembangkan oleh Davis (1989), menawarkan sebuah teori 

sebagai landasan untuk mempelajari dan memahami perilaku pemakai dalam 

menerima dan menggunakan sistem informasi. Perluasan konsep diharapkan akan 

membantu memprediksikan sikap dan penerimaan seseorang terhadap teknologi 
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dan dapat memberikan informasi mendasar yang diperlukan mengenai faktor-

faktor yang menjadi pendorong sikap individu tersebut. Penelitian ini sangat 

memiliki hubungan dengan teori TAM karena di dalam penelitian ini mencoba 

menjelaskan tentang penilaian tingkat kepuasan dari individu yang menggunakan 

sistem informasi yang disediakan organisasi, tingkat kepuasan pengguna dalam 

menjalankan suatu software adalah dasar dari tingkat penerimaan  individu 

terhadap tingkat kualitas sistem informasi dan kualitas informasi yang dihasilkan 

oleh software tersebut. 

 

2.2.2 Kualitas Sistem Informasi. 

Kualitas sistem informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kualitas software akuntansi yang digunakan, dilihat dari persepsi pemakai. 

Menurut Harianto (2012) definisi sistem informasi adalah suatu sistem dalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian 

yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan 

kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar 

tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.  

Definisi sistem informasi menurut Abdul Kadir (2003) dalam Harianto 

(2012)  adalah sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan 

sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah masukan (input) menjadi 

keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan Kualitas sistem 

biasanya berfokus pada karakteristik kinerja sistem. Menurut DeLone dan Mcgill 

(2003) dalam taufiq (2012) kualitas sistem informasi merupakan ciri karakteristik 
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kualitas yang diinginkan dari sistem informasi itu sendiri dan kualitas informasi 

yang diinginkan informasi karakteristik produk. Indikator yang digunakan di 

dalam variabel penelitian ini meliputi: 

1. Software akuntansi mampu meningkatkan kapasitas pemrosesan data 

secara signifikan.  

2. Software akuntansi dapat dijalankan pada komputer lain.  

3. Software akuntansi dapat digunakan dalam lingkungan organisasi lain 

tanpa harus banyak dimodifikasi lagi.  

4. Software akuntansi memiliki sistem security.  

5. Tersedia fasilitas untuk mengoreksi data (fungsi help) pada software 

akuntansi.  

6. Kesalahan (error) yang terjadi mudah dikoreksi dan diidentifikasi.  

7. Setiap bagian dari sistem memuat informasi.  

8. Software akuntansi mudah digunakan.  

9. Software akuntansi tersebut mudah dipelajari.  

10. Software akuntansi tersebut dapat digunakan pada semua organisasi. 

Jika pengguna software akuntansi yakin dengan kualitas sistem yang 

digunakannya, dan merasakan bahwa menggunakan sistem tersebut tidak sulit, 

maka mereka akan percaya bahwa penggunaan sistem tersebut akan memberikan 

manfaat yang lebih besar dan akan meningkatkan kinerja mereka. Jika informasi 

yang dihasilkan dari software akuntansi yang digunakan semakin akurat, tepat 

waktu, dan memiliki reliabilitas yang baik, maka akan semakin meningkatkan 
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kepercayaan pemakai sistem tersebut. Peningkatan kepercayaan pemakai sistem 

informasi, diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja mereka. 

 

2.2.3  Kualitas Informasi  

Kualitas Informasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan 

persepsi pemakai mengenai kualitas informasi yang dihasilkan oleh software 

akuntansi yang digunakan. Informasi merupakan salah satu sumber daya 

terpenting yang dimiliki oleh suatu organisasi. Ketersediaan informasi akan 

mempermudah suatu organisasi untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya.  

Informasi adalah pengetahuan dari hasil pengolahan data-data yang 

berhubungan menjadi sebuah kesimpulan. Informasi juga dapat dikatakan sebagai 

ringkasan data. Secara teknis, data merupakan sekumpulan fakta dan fenomena 

yang diproses menjadi suatu informasi. Beberapa data dapat dinyatakan sebagai 

informasi bila data tersebut dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. 

Menurut Davis (1985) dalam Mardi (2011:5) informasi adalah data yang telah 

diolah ke dalam suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata atau 

berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun masa 

depan. Dari beberapa definisi informasi di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa 

informasi adalah data yang diolah kemudian menjadi bentuk yang lebih berguna 

dan lebih berarti bagi penerimanya.  

Penelitian ini menggunakan indikator karakteristik informasi dalam 

penelitian Weber (1999) dalam Istianingsih (2008) yang menggunakan beberapa 

karakteistik untuk menilai kualitas informasi dari software akuntansi antara lain: 
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1. Informasi bersifat akurat 

2. Informasi yang dihasilkan dapat dipercaya 

3. Informasi yang dihasilkan tepat waktu 

4. Informasi bersifat relevan 

5. Informasi bersifat mudah dipahami 

6. Informasi bersifat detail dan benar 

  

2.2.4 Pengukuran Kepuasan Pengguna Software Akuntansi 

Kepuasan pengguna sistem informasi dalam penelitian ini merupakan 

tingkat kepuasan pemakai terhadap software akuntansi yang digunakan dan output 

yang dihasilkan oleh software tersebut. Mengukur kepuasan terhadap sistem 

informasi merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti. Jika pemakai merasa 

tidak puas dengan software yang digunakan, mereka akan mencari cara agar 

sistem tersebut tidak lagi digunakan. EUCS (End User Computer satisfaction) 

dapat digunakan sebagai sinyal bagi manajemen untuk mengatasi kesulitan dan 

ketidaksesuaian ini. Seddon (1997) dalam Istianingsih (2008) menyatakan bahwa 

dengan mengatasi kelemahan pengukuran menjadi lebih baik, kepuasan pengguna 

akhir dapat digunakan untuk mengukur keuntungan atau keberhasilan software 

akuntansi yang digunakan perusahaan. Indikator untuk mengukur kepuasan 

pengguna sistem informasi dalam penelitian ini diadopsi dari kuisioner yang 

disusun oleh Doll dan Torkzadeh (1988) dalam Istianingsih (2008) yaitu antara 

lain : 

1. Software memberikan informasi yang dibutuhkan 
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2. Isi informasi dibutuhkan pengguna 

3. Informasi software menghasilkan informasi yang tepat 

4. Software menghasilkan Informasi yang lengkap 

5. Informasi yang bersifat akurat 

6. Pengguna merasa puas dengan informasi yang akurat 

7. Software akuntansi bersifat format 

8. Informasi yang dihasilkan dapat dipahami 

9. Software akuntansi bersahabat dengan pengguna 

10. Software akuntansi mudah digunakan 

11. Informasi bersifat tepat waktu 

12. Software akuntansi menghasilkan informasi yang up to date. 

Kepuasan sering dipakai sebagai faktor untuk kesuksesan sebuah sistem 

informasi dibandingkan dengan faktor yang lain seperti tingkat pemakaian (usage) 

dan persepsi mengenai manfaat sistem informasi. Tingkat pemakaian sebuah 

sistem bukan merupakan faktor yang tepat untuk mengukur kesuksesan sebuah 

sistem jika pemakaian suatu sistem itu sendiri bersifat wajib. Kepuasan pemakai 

sistem informasi adalah satu dari ukuran kunci yang mempengaruhi 

perkembangan perusahaan dalam menilai kesuksesan sebuah sistem dengan 

mengetahui seberapa puas pengguna terhadap sistem yang digunakan maka 

pemilik perusahaan akan mengetahui seberapa bermanfaatkah sistem yang 

digunakan sekarang pada perusahaan. 
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2.2.5 Pengguna Akhir Software Akuntansi 

 Menurut Hall (2007:15) pengguna akhir (end user) dibagi ke dalam dua 

kelompok umum: eksternal dan internal. Pengguna eksternal meliputi para 

kreditor, pemegang saham, calon investor, lembaga pemerintah, kantor pajak, 

pemasok, dan pelanggan. Pengguna internal meliputi bank, SEC, dan IRS, yang 

akan menerima informasi dalam bentuk laporan keuangan, pengembalian pajak, 

serta berbagai laporan lainnya yang secara hukum wajib dibuat oleh perusahaan. 

Mitra dagang menerima informasi yang berkaitan dengan transaksi, yang meliputi 

pesanan pembelian, tagihan, dan dokumentasi pengiriman. 

Para pengguna internal meliputi pihak manajemen di tiap tingkat dalam 

perusahaan, serta personel operasional. Berlawanan dengan laporan eksternal, 

perusahaan memiliki ukuran untuk memenuhi kebutuhan para pengguna 

internalnya. Meskipun terdapat konvensi dan praktik umum, laporan internal 

diatur terutama berdasarkan apa yang dibutuhkan untuk menyeleseikan pekerjaan.  

 

2.2.6 Hubungan Kualitas Sistem Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna  

 Software Akuntansi 

Ukuran dari sistem informasi yang berkualitas adalah dimana pemakai 

sistem merasa puas dalam menjalankan dan menerima output yang dihasilkan oleh 

software tersebut. Penilaian tentang bermanfaat atau tidaknya suatu sistem akan 

lebih akurat jika mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan pemakai software 

akuntansi tersebut. Semakin tinggi tingkat kepuasan pengguna dalam menjalankan 

software tersebut berarti semakin baik pula kualitas dari sistem informasi yang 
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digunakan oleh perusahaan, sehingga semakin meningkat pula kinerja dari 

pemakai software akuntansi tersebut. 

 

2.2.7 Hubungan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna  

 Software Akuntansi 

Informasi merupakan salah satu sumber daya terpenting yang dimiliki oleh 

suatu organisasi, didalam penelitian ini kualitas informasi yang dapat 

menimbulkan kepuasan pengguna software akuntansi adalah informasi yang 

bersifat akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, relevan, detai dan benar. 

Ketersediaan informasi dengan karakteristik tersebut akan mempermudah suatu 

organisasi untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Informasi adalah 

pengetahuan dari hasil pengolahan data-data yang berhubungan menjadi sebuah 

kesimpulan. Beberapa data dapat dinyatakan sebagai informasi bila data tersebut 

dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Informasi yang dapat 

menimbulkan kepuasan pemakai maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

pemakai tersebut. 

 

2.2.8 Kerangka Pemikiran 

Sistem informasi merupakan salah satu sumber daya penting dalam 

organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya 

manusia (SDM) yang dimiliki organisasi tersebut. Semakin berkualitas sistem 

informasi yang dimiliki perusahaan maka akan semakin berkualitas juga informasi 

yang di hasilkan oleh software tersebut dan hal tersebut akan meningkatkan 
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kepuasan dari pemakai software. Kotler (2002: 42) dalam Mirna Indriani (2009) 

memberikan definisi kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja (atau hasil) 

suatu produk dan harapan atas hasil tersebut. Penerapan sistem informasi yang 

tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai tidak akan memberikan manfaat bagi 

peningkatan kinerja individu. perusahaan hendaknya selalu melakukan 

pengembangan dan pemantauan sistem informasi yang digunakan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kopetensi SDM mengenai teknologi informasi.  

Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh antara kualitas sistem 

informasi dan kualitas informasi yang mempengaruhi kepuasan pemakai software 

akuntansi. Kerangka pikir teoritis dapat digambarkan seperti tampak pada gambar  

 

     H1 

 

           

 

            H2 

 

Gambar 2.1 

Hubungan antar variabel didalam kerangka pemikiran tersebut 

menjelaskan bahwa kepuasan pemakai terhadap suatu sistem informasi adalah 

salah satu cara bagaimana pemakai untuk mengukur kualitas dari sistem tersebut 

dan kualitas informasi yang di hasilkan. Menurut (DeLone, 2004) dalam Taufiq 

(2012) Semakin tinggi kualitas informasi yang dihasilkan suatu sistem informasi, 

akan semakin meningkatkan kepuasan pemakai. Apabila software akuntansi yang 

(Y) Kepuasan pemakai 

software akuntansi 

(X1) Kualitas sistem 

informasi 

(X2) kualitas informasi  
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digunakan baik dan memberikan informasi yang berkualitas maka pengguna 

software tersebut akan merasa puas dan dapat menyelesaikan tugas dengan cepat 

dan tepat.   

 

2.2.9    Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah: 

H1 : Kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna  

software akuntansi pada perusahaan dagang Kota Sidoarjo. 

H2 : Kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap kepuasan  

pengguna software akuntansi pada perusahaan dagang Kota Sidoarjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 


