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    BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Universitas Muhammadiyah Metro Lampung adalah suatu lembaga 

organisasi yang didirikan oleh Yayasan Muhammadiyah Metro pada tanggal 30 

Mei 1967 yang bergerak dalam bidang pendidikan. Universitas Muhammadiyah 

Metro merupakan universitas pertama yang berada di Kota Metro. Saat ini 

perkembangan Universitas Muhammadiyah Metro Lampung telah berkembang 

pesat. Universitas Muhammadiyah Metro Lampung telah memiliki tiga kampus. 

Dengan memiliki satu kampus pusat yaitu kampus satu yang berada di Jl. Ki. 

Hajar Dewantara No.  116 Kota Metro dan memiliki dua kampus pendukung yaitu 

kampus dua dan kampus tiga. Dengan kegunaan kampus dua sebagai kampus 

Fakultas Tehnik dan kampus tiga sebagai kampus Program Pascasarjana, 

Fakultas Ilmu Komputer dan Program Diploma Sistem Informasi. Dengan 

demikian, Universitas Muhammadiyah Metro Lampung dituntut untuk terus 

meningkatkan pelayanannya. 

Kinerja pegawai merupakan hasil atau tingkat pencapaian keberhasilan 

seseorang secara keseluruhan dari sasaran yang harus dicapai dengan 

tanggung jawab masing-masing dalam kurun waktu atau selama periode tertentu 

dalam melaksanakan tugas dari masing-masing personal dibandingkan dengan 

berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria tertentu dan telah disepakati bersama. Menurut Jogiyanto (2010) kinerja 

adalah feedback dari pekerjaan demi mencapai tujuan organisasi seperti 

efesiensi, kualitas, dan kriteria efektivitas kerja lainnya. 
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Universitas Muhammadiyah Metro menggunakan sarana teknologi 

informasi untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja pegawainya.Kinerja 

individu dan organisasi memiliki potensi untuk dapat diperbaiki melalui teknologi 

informasi khususnya teknologi komputer. Salah satu media penyaji informasi 

adalah akuntansi, dimana akuntansi menjadi media untuk menginformasikan 

keadaan suatu pelaporan keuangan pada setiap perusahaan atau organisasi. 

Oleh karena itu, akuntansi sebagai alat dalam mengelola data akuntansi dan 

keuangan, maka diperlukan suatu sistem informasi untuk dapat menyampaikan 

informasi tersebut kepada pihak yang membutuhkan. 

Pengembangan terhadap sistem dan pengelolaan data perlu ditingkatkan 

serta diterapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Jogiyanto (2009) 

mengemukakan pendapatnya bahwa sistem informasi akuntansi merupakan 

suatu sistem dimana mampu mengolah data transaksi bisnis menjadi informasi 

keuangan untuk keperluan para pemangku kepentingan. Suatu sistem digunakan 

untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam suatu pekerjaan baik 

terhadap suatu perusahaan maupun organisasi. Menurut Sajady, et al., (2008) 

efektifitas sistem didasarkan pada kontribusinya dalam pembuatan keputusan, 

kualitas informasi akuntansi, evaluasi kerja, pengendalian internal yang 

memfasilitasi transaksi suatu perusahaan. Menurut Romney dan Steinbart 

(2011), penerapan sistem informasi akuntansi di perusahaan dapat memberikan 

nilai tambah bagi pengguna sistem informasi dalam penyediaan berbagai 

informasi keuangan untuk kegiatan perencanaan, pengendalian, dan 

pengambilan keputusan perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada 

peningkatan kinerja  secara keseluruhan pada suatu perusahaan. 
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Selain sistem informasi akuntansi yang diyakini menjadi faktor penting 

yang membentuk karakter suatu perusahaan dan perlu ditelusuri dalam 

kaitannya dengan kinerja suatu organisasi yakni adalah budaya organisasi. 

Budaya organisasi yang kuat dapat menghasilkan keunggulan bersaing dan 

pada akhirnya berhubungan dengan kinerja organsasi suatu perusahaan 

maupun organisasi. Budaya organiasi merupakan suatu hal penting untuk 

mengkaji sistem informasi, karena suatu sistem informasi sangat berkaitan erat 

dengan organisasi. Selain itu, budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai 

yang dipegang dan dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam suatu 

organisasi, sehingga hal tersebut dapat membedakan organisasi tersebut 

dengan organisasi lain dan dapat menjaga eksistensi organisasi itu sendiri.. 

Budaya organisasi tergantung pada keanggotaan pegawai, spesialisasi pegawai, 

teknologi dan strategi organisasi. Budaya organisasi juga berkaitan erat dengan 

pemberdayaan pegawai (employee empowerment) di suatu organisasi. Menurut 

Pratama (2012) budaya organisasi dapat membantu kinerja pegawai untuk 

memberikan kemampuan terbaiknya dalam memanfaatkan kesempatan yang 

diberikan oleh organisasinya. 

Semakin efektifnya penerapan penggunaan sistem informasi akuntansi 

dan budaya organisasi, maka kinerja pegawai didalam suatu organisasi akan 

lebih cepat meningkat. Tak terlepas dari penerapan sistem informasi akuntasi 

dan budaya organisasi, kepuasan kerja juga memiliki pengaruh terhadap 

meningkatnya kinerja pegawai. Hasibuan (2012) mengemukakan pendapatnya 

bahwa Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan 

mencintai pekerjaannya. Sikap dalam keadaan ini dicerminkan oleh moral kerja, 

kedisiplinan, dan prestasi kerja. Hal ini menunjukan pada sikap positif pegawai 
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yang nampak terhadap pekerjaan dan sesuatu hal yang dihadapi dalam 

lingkungan kerja. Kepuasan kerja memerlukan perhatian khusus agar para 

pekerja atau pegawai dapat menigkatkan kinerjanya. Dengan demikian, pekerja 

akan merasa puas terhadap pekerjaannya. 

Berdasarkan informasi dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas 

Muhammadiyah Metro Lampung pada tanggal 6 Desember 2018, Sekertaris 

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Muhammadiyah Metro Lampung 

memberikan informasi bahwa terdapat perbedaan pelaksanaan pengauditan 

kinerja pegawai dan hasil pengauditan kinerja pegawai Universitas 

Muhammadiyah Metro Lampung. Pada tahun 2014 pelaksanaan pengauditan 

kinerja pegawai masih dilaksanakan secara parsial, artinya pengauditan belum 

dilakukan atau dikelola langsung oleh pihak LPM karena pengauditan masih 

diselenggarakan oleh masing-masing prodi atau fakultas. Selanjutnya, pada 

tahun 2015 pihak LPM mulai melaksanakan pengauditan kinerja pegawai, 

meskipun demikian pengauditan kinerja pegawai juga masih dilakukan secara 

parsial karena pengauditan belum dilakukan secara menyeluruh, hanya 

dilakukan dengan satu bidang yaitu bidang perkuliahan saja dengan hasil  rata-

rata pengauditan selama tahun 2015-2016 baru mencapai 68,4% dari standar 

yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2016 pihak LPM telah 

melaksanakan pengauditan kinerja pegawai secara menyeluruh dengan 

menggunakan empat bidang. 

 Universitas Muhammadiyah Metro Lampung secara umum  mengalami 

persentase peningkatan kinerja pegawai secara signifikan dengan rata-rata 

keseluruhan mencapai angka diatas 80%. Jika ditinjau dari 2 tahun terakhir 

berjalan terhitung sejak tahun 2016-2018, kinerja pegawai mengalami 
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peningkatan. Dengan perhitungan semula pada tahun 2016-2017 persentase 

kinerja kerja pegawai hanya mencapai angka sebesar 48%. Sedangkan pada 

tahun 2017-2018 angka persentase peningkatan kinerja kerja pegawai menjadi 

51,4%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama 2 tahun terakhir 

berjalan angka persentase peningkatan kinerja kerja pegawai mengalami 

peningkatan sebesar 3,4%. 

Penelitian tentang pengaruh sistem informasi akuntansi dan budaya 

organisasi terhadap kinerja pernah dilakukan oleh Veriana & Budiartha (2016), 

Astuti & Dharmadiaksa (2014) dan Pratama & Suardhika (2013), hasil penelitian 

menunjukan bahwa efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi dan budaya 

organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Namun, berbeda 

dengan Dewi dkk (2017) dan Aryani (2013) hasil penelitiannya mengatakan 

bahwa sistem informasi akuntansi dan budaya organisasi berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja. 

Untuk itu, penelitian terhadap suatu aspek-aspek yang mempengaruhi 

kinerja pegawai seperti penerapan sistem informasi akuntasi, budaya organisasi, 

dan kepuasan pegawai sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan 

memberikan informasi mengenai pengaruh penerapan sistem informasi 

akuntansi dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja dan kemudian 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Keunggulan dalam 

penelitian ini berfokus pada bagaimana kinerja pegawai Universitas 

Muhammadiyah Metro Lampung yang dilihat dari sudut pandang pengguna 

teknologi informasi. 

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa terdapat latar belakang 

masalah dan perbedaan hasil penelitian (research gab) dari penelitian-penelitian 
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sebelumnya sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian sejenis. 

Berdasarkan keadaan tersebut diatas, maka penulis dapat mengangkat sebuah 

penelitian yang berjudul “Pengaruh  Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai dengan Kepuasan Kerja 

Sebagai Variabel Intervening pada Universitas Muhammadiyah Metro Lam-

pung” 

 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas , maka 

peneliti merumuskan masalah penelitian tersebut : 

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai pada Universitas Muhammadiyah Metro Lampung? 

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

pada Universitas Muhammadiyah Metro Lampung? 

3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

Universitas Muhammadiyah Metro Lampung? 

4. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja pada Universitas Muhammadiyah Metro Lampung? 

5. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

Universitas Muhammadiyah Metro Lampung? 

6. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening 

pada Universitas Muhammadiyah Metro Lampung? 
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7. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Universitas 

Muhammadiyah Metro Lampung? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang 

telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi 

terhadap kinerja pegawai. 

2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

pegawai. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

pegawai. 

4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi 

tehadap kepuasan kerja. 

5. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan 

kerja. 

6. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi 

akuntansi terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening. 

7. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

pegawai memalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. 
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D. Manfaat Penelitian 

Peneliti mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat, diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai sarana manambah wawasan dan pemahaman 

tentang penerapan sistem informasi akuntansi dan budaya organisasi 

terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel 

intervening. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini berguna bagi perusahaan sebagai evaluasi 

peningkatan kinerja pegawai melalui apakah dipengeruhi oleh 

penerapan sistem informasi akuntansi dan budaya organisasi atau 

adanya faktor lain yang lebih kuat, sehingga terjadi peningkatan 

kinerja pegawai dari tahun sebelumnya. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan 

penelitian selanjutnya dan menambah wawasan tentang pengaruh 

penerapan sistem informasi akuntansi dan budaya organisasi 

terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel 

intervening. 


