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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pada era modern saat ini banyak perusahaan yang bergerak di bidang 

industri dan jasa telah menggunakan sistem informasi akuntansi yang meliputi 

sistempenjualan, sistem pembelian, sistem persediaan bahan baku, sistem 

persediaan bahanjadi, sistem penggajian. Sistem tersebut harus disesuaikan 

dengan jenis perusahaanitu beroperasi dan sistem yang dibutuhkan untuk 

menunjang kegiatan usaha perusahaan. Tujuan kebutuhan sistem adalah supaya 

aktivitas atau kegiatan di dalam perusahaan berjalan secara efektif dan efisien. 

Globalisasi telah digulirkan dengan dibukanya perdagangan bebas tingkat Asean 

tahun 2003 atau Asean Free Trade Area (AFTA) dan ke depan telah menghadang 

perdagangan bebas tingkat dunia, yang direncanakan berlaku pada tahun 2020, 

menuntut perusahaan agar mampu bersaing dan berkompetisi di pasar bebas 

(Irwan Susanto, 2004:41). Dalam iklim persaingan yang semakin ketat ini, 

perusahaan dengan kinerja baik saja tidaklah cukup. Semua perusahaan berusaha 

untuk memperoleh kinerja yang terbaik dibandingkan kinerja perusahaan lainnya, 

khususnya terhadap perusahaan pesaing. 

Kinerja perusahaan merupakan salah satu indikator yang sangat penting, 

tidak saja bagi perusahaan tetapi juga bagi investor, kinerja sebagai tolak ukur 

keberhasilan perusahaan untuk mencapai hasil terbaik dari apa yang telah dicita-

citakan perusahaan. Kinerja juga menunjukkan kemampuan manajemen 
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perusahaan dalam mengelola modalnya. Pengukuran kinerja dapat didefinisikan 

sebagai tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam 

rantai nilai yang ada pada perusahaan (Sony Yuwono, 2002). 

Setiap organisasi, entitas atau perusahaan harus dikelola dengan baik 

agar tujuan yang ingin dicapai oleh entitas atau perusahaan dapat tercapai. 

Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh manajemen dengan mengolah informasi-

informasi yang diperoleh dan dibutuhkan oleh perusahaan untuk pengambilan 

keputusan. Pengambilan keputusan yang baik adalah pengambilan keputusan yang 

didasarkan oleh informasi yang tepat dan akurat. Untuk memenuhi hal tersebut 

diperlukan sistem informasi akuntansi yang merupakan salah satu bagian dari 

sistem informasi manajemen. 

Salah satu pendukung Kinerja Perusahaan di era Globalisasi ini adalah 

Sistem Informasi Akuntansi. Menurut Romney dan Steinbart penerapan teknologi 

Sistem Informasi Akuntansi di perusahaan dapat memberi nilai tambah bagi 

pengguna dalam bentuk penyediaan berbagai informasi keuangan untuk kegiatan 

perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan perusahaan, yang pada 

akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan 

(kinerja keuangan dan non keuangan) (Sayyida, 2002). 

Sistem informasi akuntansi atau sistem akuntansi adalah organisasi 

formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik 

maka manajemen bisa memperoleh berbagai macam informasi khususnya yang 
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menyangkut informasi keuangan yang penting sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Sistem akuntansi yang ada di perusahaan atau organisasi meliputi 

sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan, sistem akuntansi biaya, dan lain-lain. 

Kebutuhan akan informasi akuntansi yang akurat dan cepat serta 

perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi yang begitu pesat 

menuntut lahirnya Sistem Informasi Akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi 

merupakan salah satu bidang teknologi informasi yang didukung dengan 

kemampuan dan penguasaan dalam bidang Akuntansi. Pengertian Sistem 

Informasi Akuntansi itu sendiri adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia 

dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi (Bodnar dan 

William S. Hopwood, 2003:1). Informasi yang dihasilkan melalui Sistem 

Informasi Akuntansi kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berperan sebagai pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Informasi yang 

objektif dan berkualitas akan membantu pihak pengambil keputusan manajemen 

untuk memanfaatkan semua kekuatan dan peluang yang ada, serta menutup 

kelemahan dan menetralisasi hambatan strategis dalam dinamika bisnis yang 

dihadapi. 

Melihat kebutuhan informasi yang semakin lama meningkat, maka 

diperlukannya suatu sistem yang baik dan cepat. Suatu sistem dikatakan baik 

apabila akan memudahkan semua proses, salah satunya dengan jalan 

komputerisasi pada perusahaan dengan adanya bantuan ini dan kelebihan–

kelebihan yang dimiliki oleh teknologi tersebut yaitu dalam pengolahan data dan 



4 
 

 
 

penghematan waktu yang digunakan untuk memprosesnya, dibandingkan dengan 

menggunakan cara lama yaitu secara manual. 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2003:23), sistem informasi akuntansi 

adalah berbagai sumber daya seperti peralatan dan manusia yang diatur guna 

mengubah data hingga menjadi informasi. Sistem informasi akuntansi merupakan 

subsistem dari Sistem Informasi Manajemen yang menyediakan informasi 

keuangan, serta informasi lainnya yang diperoleh dalam proses rutin transaksi 

akuntansi (Jones dan Rama, 2006). Sistem informasi akuntansi adalah suatu 

bagian organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa 

dan komunikasikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan kepada 

pihak luar perusahaan (pemerintah, otoritas pajak, dan calon pemegang saham) 

dan pihak dalam perusahaan dalam hal ini para pemegang saham (Baridwan, 

2004:4). 

Sistem informasi akuntansi ini dirancang oleh suatu perusahaan untuk 

memenuhi fungsinya guna menghasilkan informasi akuntansi yang relevan,tepat 

waktu, dan dapat dipercaya. Menurut Romney dan Steinbart (2008), terdapat lima 

komponen dalam sistem informasi akuntansi, yaitu; people, procedure, data, 

software, dan information technology infrastructure. Suatu sistem informasi 

akuntansi terkandung unsur-unsur pengendalian, sehingga sangat mempengaruhi 

fungsi manajemen dalam melakukan pengendalian internal.  

Menurut Minner dalam Mudjiati (2008), kinerja merupakan tingkat 

kebutuhan seorang individu sebagai pengharapan atas pekerjaan yang telah 

dilakukan. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 
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oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2002). 

Jumaili (2005) menyatakan bahwa pencapaian kinerja individu berkaitan 

dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas individu dengan dukungan teknologi 

informasi yang ada. Achmad (2001) mencoba mengukur kinerja dengan 

menggunakan “input-prosesoutput”. Indikator-indikator yang digunakan dalam 

penilaian kinerja dengan menggunakan pendekatan ini meliputi prestasi kerja, 

kerja sama, dan tanggung jawab. Peningkatan kinerja individu tidak akan tercapai 

jika penerapan sistem informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai. 

Andraeni (2005) menyatakan kinerja seseorang akan baik jika memiliki keahlian 

(skill) yang baik, bersedia bekerja karena adanya gaji/upah dan mempunyai 

harapan masa depan yang lebih baik. Penilaian kinerja bermanfaat untuk 

mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

karena pengukuran kinerja (Wuryaningrum, 2007). Menurut Wulandari (2006) 

manfaat penilaian kinerja adalah sebagai berikut; perbaikan kinerja, penyesuaian 

kompensasi, keputusan penempatan, dan perencanaan pengembangan karir.  

Kompensasi merupakan penghargaan yang diberikan karyawan baik 

langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non-finansial yang adil 

kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam mencapai tujuan organisasi, 

sehingga pemberian kompensasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan manapun 

guna meningkatkan kinerja karyawannya. Bentuk kompensasi finansial adalah 

gaji, tunjangan, bonus, dan komisi. Dan untuk kompensasi non-finansial di 
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antaranya adalah pelatihan, wewenang dan tanggung jawab, penghargaan atas 

kinerja serta lingkungan kerja yang mendukung (Hussein Umar, 2001: 16). 

Terpenuhinya kompensasi yang baik tentu saja akan meningkatkan 

kinerja para karyawan. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2002) menjelaskan 

bahwa arti kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuannya. Salah satu cara 

terbaik untuk meningkatkan kapasitas kinerja karyawan adalah dengan 

menghubungkan kompensasi dengan perkembangan karyawan. Apabila program 

kompensasi dirasakan adil dan kompetitif oleh karyawan, maka perusahaan akan 

lebih mudah untuk menarik karyawan yang potensial, mempertahankannya dan 

memotivasi karyawan agar lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga produktivitas 

meningkat dan perusahaan mampu menghasilkan produk dengan harga yang 

kompetitif. Sehingga perusahaan bukan hanya unggul dalam persaingan, namun 

juga mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, bahkan mampu 

meningkatkan profitabilitas dan mengembangkan usahanya. 

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di PT. Kharisma Indah Lestari 

Shipping Semarang yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pelayaran, yaitu mengurus segala keperluan kapal yang akan masuk di pelabuhan 

dan pengurusan kelengkapan crew (awak) kapal. Perusahaan ini mengurus 

cleareand dokumen kapal, biaya labuh di pelabuhan, pengurusan sertifikasi kapal 

serta pengurusan dokumen awak kapal. Salah satu pengembangan teknologi 
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informasi yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan 

operasionalnya adalah sistem informasi.Sistem informasi akuntansi yang 

diterapkan di PT. Kharisma Indah Lestari Shipping Semarang yaitu mengenai 

sistem pelaporan keuangan serta sistem pembayaran biaya-biaya dalam keagenan 

kapal agar aktifitas proses pengurusan sandar kapal serta proses di pelabuhan 

dapat berjalan dengan lancar. Penerapan sistem informasi pada perusahaan 

diharapkan dapat mempengaruhi kinerja karyawandalam perusahaan tersebut, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja yang merupakan hasil kerja 

secarakualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.Dengan 

diterapkannya Sistem Informasi Akuntansi di PT. Kharisma Indah Lestari 

Shipping terjadi peningkatan kinerja pegawai dengan dibuktikan adanya 

pelayanan terhadap para steakholder. Di mana muncul perusahaan-perusahaan 

baru mempercayakan kepada PT. Kharisma Indah Lestari Shipping untuk 

memberikan pelayanan keagenan pada kapal mereka. PT. Kharisma Indah Lestari 

Shipping pada tahun 2015 melakukan kontrak kerja sama dengan 5 perusahaan 

dengan pelayanan keagenan kapal sebanyak 138. Sedangkan pada tahun 2016 ada 

penambahan kontrak kerjasama dengan 10 perusahaan pelayanan, adapun kapal 

yang dilayani keagenan sebanyak 578 kapal. Untuk data perusahaan yang 

menggunakan pelayanan keagenan PT. Kharisma Indah Lestari Shipping pada 

tahun 2015 sampai 2016 sebagai berikut: 
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Tabel 1. 1 Perusahaan yang Menggunakan Jasa Pelayanan Keagenan dengan 

PT. Kharisma Indah Lestari Shipping 

 

Tahun 2015  Tahun 2016 

Nama Perusahaan 
Jumlah 

kapal 
 Nama Perusahaan 

Jumlah 

kapal 

PT. Djakarta Loyd 36  PT. Djakarta Loyd 34 

PT. Borneo Karya Swamandiri 30  PT. Borneo Karya Swamandiri 35 

PT. Sabang Raya Indah 26  PT. Sabang Raya Indah 30 

PT. Antara Mas Bahari 21  PT. Antara Mas Bahari 15 

PT. Sekawan Maju Sejahtera 25  PT. Sekawan Maju Sejahtera 20 

Jumlah 138  Jumlah  134 

 

Dari tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa perusahaan yang 

bekerjasama menggunakan pelayanan keagenan dengan PT. Kharisma Indah 

Lestari Shipping pada tahun 2015 sebanyak 5 perusahaan dengan jumlah kapal 

sebanyak 138 kapal, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 5 perusahaan yang 

sama yang bekerjasama menggunakan jasa pelayanan keagenan dengan PT. 

Kharisma Indah Lestari Shipping sebanyak 134 kapal. Dari data tersebut, ada 

penurunan jumlah kapal dari perusahaan yang bekerja sama menggunakan jasa 

pelayanan keagenan dengan PT. Kharisma Indah Lestari Shipping. Melihat data 

tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan 

efektifitas penerapan sistem informasi akuntansi yang ada di PT. Kharisma Indah 

Lestari Shipping terhadap kinerja karyawan. Dengan adanya peningkatan kinerja 

karyawan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

perusahaan terhadap perusahaan lain yang bekerjasama mengadakan jasa 

pelayanan keagenan dengan PT. Kharisma Indah Lestari Shipping, sehingga ada 
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peningkatan jumlah perusahaan yang tertarik untuk mengadakan kerjasama 

pelayanan keagenan dengan PT. Kharisma Indah Lestari Shipping. 

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin mengadakan penelitian dengan 

judul ”Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kompensasi 

Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Kharisma Indah Lestari Shipping  Semarang”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Apakah ada pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kinerja 

karyawan di PT. Kharisma Indah Lestari Shipping Semarang? 

2. Apakah ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT. Kharisma 

Indah Lestari Shipping Semarang? 

3. Apakah ada pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan di PT. Kharisma Indah Lestari Shipping  

Semarang? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh penerapan sistem informasi 

akuntansi terhadap kinerja karyawan di PT. Kharisma Indah Lestari Shipping  

Semarang. 

2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan di PT. Kharisma Indah Lestari Shipping  Semarang. 
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3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh penerapan sistem informasi 

akuntansi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT. Kharisma Indah 

Lestari Shipping  Semarang. 

1.3.2  Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian di atas diaharapkan hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

a. Bagi penulis, dengan peneltian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu 

yang telah didapat dan agar penulis dapat memahami aplikasi teori yang 

didapat di dunia bisnis yang sesungguhnya. 

b. Bagi perusahaan, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan sebagai bahan pertimbangan mengenai sistem informasi akuntansi 

yang sudah ada dalam perusahaan. 

c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini penulis berharap agar dapat digunakan 

sebagai referensi dan juga dapat mendorong penelitian berikutnya. 


