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1   PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Era globalisasi yang pertumbuhannya begitu pesat, menuntut perguruan 

tinggi (PT) untuk mulai memikirkan relevansi, kualitas, dan tata kelola guna 

menjaga eksistensi institusi dalam dunia yang semakin dinamis. Derasnya arus 

globalisasi menghadapkan pendidikan tinggi di Indonesia pada tantangan yang 

semakin berat. Perguruan tinggi dituntut mampu menyediakan sumber daya 

manusia yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, dan sistem pendanaan 

yang kuat dalam mendukung operasionalisasi PT.  

Salah satu dampak positif globalisasi adalah semakin mudahnya akses 

informasi. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi informasi (TI) 

telah mempermudah pekerjaan manusia, khususnya dalam hal akses informasi 

pada PT. Kemajuan TI bahkan membawa manusia ke arah kehidupan yang baru 

dengan potensi pemanfaatannya secara luas, yaitu membuka peluang bagi 

pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang 

besar secara cepat dan akurat (Hasanah 2008). Bagi perguruan tinggi TI telah 

menjadi kebutuhan untuk menunjang proses akademik maupun non akademik 

(Agustiani 2010).  

TI berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu instansi. 

Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, 

tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, akuntabilitas, dan kelengkapan sebuah 

sistem yang terintegrasi, sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, 

terukur dan fleksibel. Bahkan dewasa ini perkembangan TI mulai mendapat 

sambutan positif dari masyarakat. Perkembangannya tidak hanya disambut dan 

dinikmati oleh kalangan bisnis maupun pemerintah saja, tetapi juga mulai 

merambah dalam dunia pendidikan karena ketersediaan informasi yang 

terintegrasi semakin penting dalam mendukung upaya menciptakan generasi 

penerus bangsa yang kompetitif.  

Martin et al. (2005) mendefinisikan TI sebagai kombinasi teknologi 

komputer yang terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk mengolah dan 

menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran 

informasi. Teknologi komunikasi digunakan sebagai alat penyaluran 

informasinya, sedangkan informasinya diolah dan disimpan dalam komputer. 

Williams dan Sawyer (2005) memberikan definisi TI sebagai sebuah bentuk 

umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, 

memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan 

informasi. Definisi sistem informasi (SI) adalah kumpulan perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software) yang dirancang untuk mengubah data 

menjadi informasi yang lebih bermanfaat (Bodnar dan Hopwood 2003). 

Berdasarkan pengertian di atas, bisa disimpulkan perbedaan TI dengan SI. SI 

adalah sistem yang menyediakan informasi untuk penggunanya, sedangkan TI 

lebih kepada teknologi yang dipakai untuk mendukung seluruh aktivitas SI. 

Salah satu subsistem dari sistem informasi manajemen (SIM) berbasis 

komputer adalah sistem informasi keuangan (SIK). SIK adalah sistem informasi  

yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam 
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perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. 

Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan 

periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi 

elektronik. Sub sistem dari SIK adalah sistem informasi akuntansi (SIA). 

Hariyono (2003) berpendapat, pada hakikatnya sistem informasi bukanlah bidang 

steril dari pengaruh bidang lain, tetapi sistem informasi merupakan alat bantu 

dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia. Sistem informasi 

akuntansi milik Biro Keuangan Institut Pertanian Bogor (IPB) inilah yang menjadi 

obyek penelitian ini.  

Sistem informasi mempunyai peranan yang strategik dalam memberikan 

dukungan sebuah PT, yaitu memberikan dukungan untuk pelayanan  administrasi, 

sebagai alat bantu pengajaran dan sarana komunikasi serta pemanfaatan teknologi 

informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Peranan yang strategik 

tersebut menyebabkan PT perlu memikirkan bagaimana caranya agar sistem 

informasi yang telah ada dan akan dibangun bisa mencapai kesuksesan dalam hal 

implementasinya. IPB atau dengan nama internasional Bogor Agricultural 

University, merupakan salah satu PTN yang memiliki reputasi baik di Indonesia, 

selain merupakan salah satu dari 10 PTN terbaik di Indonesia, IPB pun 

mencatatkan namanya dalam berbagai kancah internasional. Webometrics edisi 

Juli 2013 yang dipublikasikan pada tanggal 1 Agustus 2013, menginformasikan 

bahwa Bogor Agricultural University tercatat menduduki peringkat 1290 atau 

peringkat 7 diantara universitas ternama di Indonesia. IPB didirikan pada tanggal 

1 September 1963. IPB mempunyai visi menjadi perguruan tinggi berbasis riset 

kelas dunia dengan kompetensi utama pertanian tropika dan biosains serta 

berkarakter kewirausahaan.  

Pada saat PP nomor 154 tahun 2000 resmi diberlakukan, Institut Pertanian 

Bogor berubah status dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) murni menjadi Badan 

Hukum Milik Negara (BHMN). BHMN merupakan langkah pemerintah kepada 

beberapa PTN untuk melakukan proses transformasi dalam berbagai aspek 

penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai standar mutu dengan prinsip-

prinsip otonomi, baik otonomi dari sisi akademik maupun dari non akademik. 

Prinsip otonomi dalam bidang non akademik memberikan keleluasaan bagi PT 

BHMN dalam mengelola keuangan secara mandiri dengan standar akuntansi 

keuangan (SAK) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan 

efektivitas. PP nomor 154 tahun 2000 salah satu pasalnya mengamanatkan bahwa 

pimpinan IPB bersama-sama dengan Majelis Wali Amanat (MWA) wajib 

menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, 

Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK) lima bulan setelah tutup buku kepada menteri pendidikan dan kebudayaan 

(Mendikbud). Sejak pemberlakuan PP tersebut, IPB tidak serta merta dapat 

menyusun dan mengembangkan sistem informasi yang dapat mengakomodir 

kebutuhan pelaporan keuangannya. Membutuhkan waktu kurang lebih enam 

tahun kemudian, barulah sistem informasi akuntansi IPB bisa diwujudkan dengan 

segala keterbatasannya setelah sebelumnya laporan keuangan disusun secara 

manual dengan bantuan program microsoft excel.  

Sistem informasi akuntansi yang memadai menjadi suatu kebutuhan utama 

bagi perguruan tinggi termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB). Penerapan dan 

pemanfaatan SIA dengan baik, secara otomatis akan memperbaiki pelaksanaan 
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dari fungsi-fungsi dan prosedur-prosedur yang terkait dengan pengelolaan 

keuangan (Andriadie 2007). Konsekuensi pelaksanaan PP 154 tahun 2000 dan 

dengan mempertimbangkan tujuan dibangunnya sistem informasi akuntansi (SIA), 

terbitlah peraturan rektor IPB nomor 006/I3/KU/2007 tentang Pedoman Akuntansi 

dalam Pengelolaan Keuangan Institut Pertanian Bogor. Peraturan rektor tersebut 

mengatur  agar akuntansi dan pelaporan keuangan IPB dapat diselenggarakan atau 

disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan profesi 

akuntan. SK Rektor tersebut juga memuat chart of account (COA) sebagai 

pedoman bendahara pembantu pengeluaran (BPP) dalam melakukan entri 

transaksi ke dalam SIA. Selama diimplementasikan, evaluasi terhadap SIA IPB 

secara organisasi belum pernah dilakukan. Seharusnya setiap sistem yang 

diimplementasikan perlu dinilai atau dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Periode 

evaluasi tergantung dari kebutuhan dan kebijakan manajemen. Walaupun dapat 

dikatakan bahwa kemampuan TI dari segi teknis telah mengalami perkembangan 

yang pesat namun implementasi dalam praktek masih memerlukan banyak 

penyesuaian dan waktu (Handayani 2005). 

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang sistem informasi. Beberapa 

penelitian tentang sistem informasi mengatakan bahwa untuk menentukan 

keberhasilan implementasi suatu sistem informasi bukanlah hal yang mudah, 

karena tidak setiap orang setuju dengan nilai atau efektifitas yang diukur dengan 

berbagai metode yang diyakini tepat oleh penelitinya (Hadiprajitno 2008). 

DeLone dan McLean merupakan tokoh yang cukup dikenal dikalangan peneliti di 

bidang sistem informasi. Modelnya telah banyak digunakan sebagai acuan teori di 

banyak negara. Penelitian sebelumnya dengan model tersebut telah dilakukan baik 

di perusahaan swasta, BUMN maupun di perguruan tinggi. Namun demikian 

model DeLone dan McLean bukanlah satu-satunya model yang dapat dijadikan 

sebagai acuan teori dalam melakukan penelitian dalam bidang sistem informasi. 

Berbagai macam model tersebut diantaranya Technology Acceptance Model 

(TAM) yang diperkenalkan oleh Davis et al. (1989), model End User Computing 

Satisfaction (EUCS) yang dipopulerkan oleh Doll dan Torkzadeh (1988), model 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang 

dikembangkan oleh Venkantesh et al. (2003), dan lain sebagainya. 

Diantara penelitian yang menggunakan model DeLone dan McLean adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Wang dan Liao (2008) yang menguji kesuksesan 

implementasi sistem e-goverment dari sudut pandang warga negaranya. Penelitian 

Rismanto (2009) yang berjudul Pengujian Model Kesuksesan Sistem Informasi 

DeLone dan McLean pada Sektor Publik: Studi kasus pada Sistem Informasi 

Akuntansi Perguruan Tinggi BHMN Universitas Gadjah Mada merupakan 

penelitian yang hampir mirip dengan menggunakan pendekatan model DeLone 

dan McLean (1992). Dan penelitian terbaru oleh Visser M et al. (2013) dengan 

model DeLone dan McLean (1992) tentang evaluasi sistem informasi manajemen 

pada sebuah perguruan tinggi telah memberikan inspirasi penulis dalam 

melakukan penelitian terhadap SIA IPB.  

Studi tentang sistem informasi ini dimaksudkan untuk menganalisis 

implementasi SIA di dalam suatu organisasi, dengan menguji teori yang 

didalamnya terdapat beberapa variabel yang akan dikaji seperti: kualitas dari segi 

informasi, sistem, pelayanan serta  karakteristik responden dari perspektif 
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penggunanya. Ditinjau dari peranan dan manfaat yang begitu besar, SIA di 

perguruan tinggi perlu terus dikembangkan seiring dengan dengan perkembangan 

bidang akuntansi, teknologi informasi, tingkat persaingan, dan peraturan 

perundang-undangan.  

Permasalahan tentang implementasi SIA ini penting diangkat sebagai topik 

tesis karena IPB perlu mengetahui sejauh mana kesuksesan implementasi sistem 

informasi akuntansi (SIA) yang dibangunnya, agar kedepannya Biro Keuangan 

bisa meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan investasi sistem 

informasi dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja keuangannya. 

Merujuk kepada  manfaat SIA yang telah diuraikan di atas dan dengan 

mempertimbangkan masa pengembangan SIA di IPB yang telah berlangsung 

selama lebih dari tujuh tahun, dirasakan telah cukup waktu dan data pendukung 

untuk dilakukan evaluasi dan penilaian kesuksesan terhadap implementasi sistem 

informasi akuntansi. 

 

 

Rumusan Masalah 

Berkenaan dengan pengembangan sistem ke arah yang lebih baik, SIA IPB 

telah mengalami beberapa kali perbaikan dan peningkatan fungsi seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi dan perubahan regulasi pemerintah terhadap 

PTN dalam hal tata kelola keuangan. Selama SIA IPB diimplementasikan, belum 

pernah dilakukan penelitian untuk mengukur kesuksesan implementasi SIA 

tersebut. Pengukuran ini penting dilakukan untuk memberikan umpan balik dalam 

mengembangkan sistem informasi yang diharapkan nantinya akan dapat diterima oleh 

pengguna sistem informasi (Jalil 2008).  

Kendala untuk menghasilkan informasi yang berguna, terletak pada 

lingkungan sistem informasi akuntansi dan struktur manfaat dan biaya yang 

melekat pada keputusan-keputusan pemakai (Bodnar dan Hopwood 2003). 

Kendala-kendala yang ada selama implementasi SIA IPB cenderung diselesaikan 

dengan cara inisiatif pribadi oleh pengembangnya berdasarkan masukan dari para 

pengguna. Berbagai kendala selama implementasi SIA IPB yang berhasil 

diidentifikasi oleh penulis antara lain: 

1. Proses kerja sistem (loading) sering terkendala sehingga  membutuhkan 

waktu yang lama dalam mengeksekusi setiap entrian dikarenakan sistem 

diakses oleh banyak orang secara bersamaan dan tidak diikuti oleh kebutuhan 

bandwitdh. 

2. Latar belakang pendidikan user yang berbeda dan beberapa yang tidak 

berlatar belakang ilmu Akuntansi kadang kala mengalami kesulitan dalam 

memperlakukan/menganalisis suatu transaksi untuk dientri ke dalam SIA 

IPB. 

3. Beban kerja user yang merangkap sebagai BPP membuat proses entri SIA 

IPB kadang mengalami keterlambatan karena harus melakukan rekonsiliasi 

SPJ bulanan baik dalam bentuk softcopy maupun berkas fisik setiap tanggal 

10 bulan berikutnya. 

Penelitian Buchari (2010) mengatakan bahwa semakin efektif implementasi 

sistem informasi pada sebuah organisasi maka diharapkan kinerja pengguna akhir 

akan meningkat. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa evaluasi menjadi hal 
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yang penting, tidak hanya kepada manfaatnya tetapi dalam kasus ini  SIA IPB 

merupakan satu-satunya aplikasi yang membantu para BPP dalam mengentri data 

keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dana masyarakat yang telah 

didisbursh oleh Biro Keuangan, sesuai dengan pagu masing-masing unit yang 

pada akhirnya hasil entrian tersebut diproses menjadi sebuah laporan keuangan 

IPB secara utuh. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya pengukuran atas 

implementasi SIA IPB akan memberikan masukan yang berharga bagi pimpinan 

IPB untuk pengembangan SIA ke arah yang lebih baik dan sempurna sebagai 

sebuah sistem informasi akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan pelaporan 

keuangan IPB, baik untuk keperluan internal, eksternal maupun untuk keperluan 

stakeholdernya. 

Penelitian ini  merupakan pengembangan dan modifikasi dari beberapa 

penelitian terdahulu, dimana penelitian ini menggunakan lima variabel dari enam 

variabel pada model aslinya dan menambahkan satu variabel karakteristik 

responden sebagai variabel moderasi. Variabel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah variabel (1) kualitas informasi (information quality), (2) kualitas sistem 

(system quality), (3) kualitas pelayanan (service quality), (4) karakteristik 

responden (respondent characteristics), (5) penggunaan (use), dan (6) kepuasan 

pengguna (user satisfaction).  

Bodnar dan Hopwood (2003) mengatakan bahwa dari sudut pandang 

organisasi dapat dilakukan pembedaan atas dua kelompok besar penggunaan 

informasi akuntansi yaitu diwajibkan dan tidak diwajibkan. IPB termasuk 

organisasi yang mewajibkan setiap unit kerjanya untuk menggunakan SIA. 

Berdasarkan masalah yang akan diteliti dan dikaji, selanjutnya dilakukan 

perumusan dalam bentuk pertanyaan berikut ini: 

1. Apakah kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi IPB? 

2. Apakah kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi IPB? 

3. Apakah penggunaan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi akuntansi IPB? 

4. Apakah karakteristik responden memoderasi hubungan antara kualitas 

informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan terhadap penggunaan dan 

kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi IPB? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menguji pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas pelayanan 

terhadap penggunaan SIA IPB. 

2. Menguji pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pengguna SIA IPB. 

3. Menguji pengaruh penggunaan terhadap kepuasan pengguna SIA IPB. 

4. Menguji efek moderasi karakteristik responden antara kualitas informasi, 

kualitas sistem, kualitas pelayanan terhadap penggunaan dan kepuasan 

pengguna SIA IPB 
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Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada : 

1. Manfaat teoritis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris 

model kesuksesan sistem informasi khususnya sistem informasi akuntansi 

yang diterapkan pada perguruan tinggi negeri (PTN). Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori di bidang 

sistem informasi akuntansi khususnya dalam pengembangan model 

kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean, sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan penelitian berikutnya. 

2.  Manfaat praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik 

kepada Biro Keuangan IPB untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

dalam perencanaan investasi sistem informasi dalam upaya meningkatkan 

pelayanan dan kinerja keuangannya.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel-variabel  

kualitas informasi (information quality), kualitas sistem (system quality), kualitas 

pelayanan (service quality), karakteristik responden (respondent characterictics) 

sebagai variabel moderasi terhadap penggunaan sistem (use) dan kepuasan 

pemakai (user satisfaction) yang diukur menggunakan model DeLone dan 

McLean (2003) yang telah dimodifikasi dengan tidak memasukkan variabel 

intention to use dan variabel net benefit serta fokus pada bidang keuangan saja. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengamati implementasi SIA IPB dari tahun 

2011–2013. 

Selain itu, sub sistem dari sistem informasi keuangan (SIK) yang akan 

diteliti adalah subsistem input keuangan dari sistem informasi akuntansi saja yang  

menyediakan data input bagi aplikasi keuangan, sedangkan subsistem audit 

internal dan subsistem intelijen keuangan tidak dibahas karena SIA IPB tidak 

mengakomodir sub sistem tersebut dalam sistem informasi keuangannya. Model 

SIA yang saat ini diimplementasikan di seluruh unit kerja di lingkungan IPB dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 1   Model SIA yang diimplementasikan IPB 

 

Gambar 1 merupakan model SIA yang diimplementasikan IPB pada saat ini. 

Pada gambar tersebut terdapat alur pencatatan transaksi keuangan ke dalam SIA 

dengan cara entri yang kegiatannya dimulai dari belanja sampai menghasilkan  

laporan keuangan sebagai keluaran SIA. Tahapan pada alur pencatatan transaksi 

keuangan ke dalam SIA, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Belanja 

Belanja merupakan kegiatan pengeluaran sejumlah uang kepada orang atau 

lembaga atas barang atau jasa yang diperoleh/dinikmati unit kerja. 

2. Input (masukan) 

Input adalah kegiatan entri transaksi keuangan ke dalam SIA IPB berdasarkan 

bukti transaksi yang ada misalnya faktur, nota, kuitansi dan sebagainya yang 

sah, artinya memenuhi kaidah bentuk, format, dan isi sesuai dengan aturan 

yang berlaku di IPB. 

3. Proses 

Proses artinya sistem secara otomatis memproses dan menyimpan data hasil 

entri masing-masing unit kerja yang tersimpan pada server yang dikelola Biro 

Keuangan bersama Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi, data 

tersebut kemudian dilakukan verifikasi dan hasilnya digunakan sebagai data 

rekonsiliasi dengan unit kerja.  

4. Laporan Unit 

Laporan unit merupakan bentuk output dari hasil entri transaksi keuangan 

berupa laporan keadaan kas (LKK) dan surat pertanggungjawaban 

akuntabilitas keuangan (SPAK) untuk masing-masing unit kerja. 

5. Verifikasi Soft/Fisik 

Kegiatan memeriksa hasil entri transaksi keuangan oleh unit kerja pada SIA 

oleh Biro Keuangan sesuai aturan yang berlaku dalam hal akunnya, 

jumlahnya, peruntukannya, saldonya, dan sebagainya. Selain itu  Biro 

Keuangan juga melakukan verifikasi keabsahan fisik dokumen surat 

pertanggunjawaban dana masyarakat yang telah dientri pada SIA IPB. 

  




