BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Era globalisasi seperti sekarang ini menuntut setiap perusahaan untuk

berubah dengan cepat, misalnya sistem informasi di suatu perusahaan dipengaruhi
oleh beberapa faktor yang menentukan kinerja sistem informasi akuntansi
tersebut. Suatu informasi akan berkembang selama masa hidup suatu perusahaan,
artinya suatu informasi yang baru (atau paling tidak telah ditingkatkan mutu
secara besar-besaran) akan menggantikan sistem yang sedang digunakan jika tidak
memadai. Karena setiap sistem informasi akuntansi mempunyai sikus hidup
tertentu, maka pengembangannya memerlukan suatu kegiatan bersiklus yang
terdiri dari beberapa tahap dimulai dengan perencanaan sistem, implementasi
sistem dan diakhiri dengan pengoperasian sistem.
Penggunaan sistem informasi diharapkan dapat memberikan manfaat yang
besar dalam dunia bisnis, kesuksesan pengembangan sistem informasi sangat
tergantung pada kesesuaian harapan antara sistem analisis, pemakai (user),
sponsor dan customer. Pengembangan sistem informasi memerlukan suatu
perencanaan dan implrmentasi yang hati-hati, untuk menghindati adanya
penolakan terhadap sistem yang dikembangkan (resistance to change). Bodnar
dan Hopwood (1995) dan setianingsih (1998) karena perubahan dari sistem
manual ke sistem komputerisasi tidak hanya menyangkut perubahan teknologi
tetapi juga perubahan perilaku dan organisasional.
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Jawa timur sebagai propinsi berkembang dalam menyelenggarakan
pembangunan nasional membutuhkan dana yang cukup besar. Pembangunan
nasional merupakan salah satu pencerminan untuk terus menerus meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Jawa timur. Dewasa ini kesempatan
untuk berinvestasi di Jawa timur semakin terbuka dalam menghadapi perdagangan
bebas yang akan dihadapi mulai tahun 2020 mendatang. Penanaman modal atau
investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam ini
investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan ekonomi.
Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan
ekonomi,

mencerminkan

marak

lesunya

perekonomian.

Dalam

upaya

menumbuhkan perekonomian setiap Negara senantiasa berusaha menciptakan
iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya
masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing.
(Anonim,2005:15)

1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka

topik permasalahan yang akan di angkat oleh peneliti adalah “ bagaimana sistem
pelaporan kinerja investasi pada Badan Penanaman Modal Jatim?”
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1.3

Tujuan Penelitian
Dari topik permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelaporan kinerja investasi pada
Badan Penanaman Modal Jatim.

1.4

Manfaat Penelitian
Dengan penelitian ini, diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

a. Bagi perusahaan (instansi)
Penelitian ini diharapkan akan memberi masukan yang bermanfaat bagi
perusahaan dalam pengukuran kinerja dimasa yang akan datang.
b. Bagi penulis
Untuk mengembangkan wawasan disiplin ilmu baik secara teori maupun
praktik yang berhubungan dengan bidang tersebut.
c. Bagi akademis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembanding bagi rekan-rekan
sesama mahasiswa peneliti agar menjadi wacana tambahan yang nantinya
diharapkan dapat disempurnakan lagi di dalam penelitian selanjutnya.

1.5

Sistematika Penulisan Proposal
Untuk mengetahui sistematika secara keseluruhan mengenai penulisan ini,

maka dapat diuraikan sebagai berikut :
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BAB I

:

PENDAHULUAN
Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan diadakan penelitian, manfaat penelitian
serta sistematika skripsi.

BAB II

:

TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan tentang penelitian-penelitian terdahulu
terkait, serta membahas lebih mendalam tentang pengertian dan
teori-teori yang bersangkutan dengan penulisan skripsi dan
menentukan kerangka konseptual serta hipotesis penelitian.

BAB III :

METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, batasan
penelitian,

identifikasi

variable,

definisi

operasional

dan

pengukuran variable, populasi, sampel dan teknik pengambilan
sampel, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisi
data.
BAB IV :

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS
DATA
Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran dari subyek
penelitian dan membahas menganai hasil dari analisis data yang
dilakukan dalam penelitian.
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BAB V

:

PENUTUP
Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang didapatkan oleh
peneliti,

keterbatasan

selanjutnya.

penelitian,

dan

saran

bagi

peneliti

