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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia usaha di Indonesia mengalami persaingan yang cukup  

Ketat di segala bidang di perusahaan, maka dari itu perusahaan dituntut harus 

menghasilkan laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan yang baik 

merupakan laporan keuangan yang berkualitas, yang dikatakan laporan keuangan 

yang berkualitas yaitu laporan keuangan yang semakin tahun semakin meningkat 

atau keuntungannya melebihi keuntungannya melebihi tahun sebelumnya. dan 

dimaksudkan laporan keuangan di dalam sebuah perusahaan yaitu laporan yang 

dapat dibandingkan, dapat dipahami, dapat dimengerti oleh pihak yang 

berkepentingan. 

Kualitas laporan keuangan adalah hasil dari aktivitas operasi dalam kegiatan 

yang ada di perusahaan sehingga menjadi proses kinerja bagi karyawan yang 

berakhir keuangan yang diproses oleh pemegang laporan keuangan sehingga 

terbentuklah akhir keuntungan dan kerugian masa kerja atau aktivitas perusahaan 

menjadi laporan keuangan Menurut Sri Mailani (2017:1). Laporan keuangan 

didalam perusahaan ada dua kemungkinan yaitu untung dan rugi, yang 

menjadikan untung dan ruginya perusahaan bagaimana kondisi aktivitas 

perusahaan tersebut. Laporan keuangan keuangan disusun untuk memberikan 

pengguna informasi tentang harta, utang, modal dan lain-lain. 

Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan cepat tepat 

waktu perusahaan memerlukan sistem informasi akuntansi yang dapat berperan 
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penting atas adanya aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. proses aktivitas 

yang dilaksanakan oleh perusahaan akan berjalan lancar apabila di tunjang dengan 

sistem informasi akuntansi yang berperan penting dalam kelancaran aktivitas 

perusahaan tersebut. 

Sistem informasi akuntansi diperlukan untuk melakukan pengambilan 

keputusan ekonomi,  suapaya keputusan tersebut bisa relavan dan akurat. Supaya 

bisa menghasilkan kualitas laporan keuangan dengan baik. 

menurut Anastasia Diana, Lilis Setiawati (2017:6) Berdasarkan informasi 

dalam laporan keuangan terserbut, pengguna dapat menilai kinerja manajemen 

dalam mengelola sumber daya, sehingga mereka bisa mebuat keputusan,seperti 

menahan atau menjual investasi mengangkat kembali atau mengganti manajemen 

tersebut Informasi akuntansi termasuk salah satu aspek penting dalam 

pengendalian internal perusahaan. 

Pengendalian internal itu sendiri pada tingkatan organisasi berkaitan dengan 

keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian 

tujuan-tujuan operasional dan strategis. Suatu perusahaan pentingnya menerapkan 

pengendalian karena untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Karena bila 

suatu perusahaan tersebut pengendalian internalnya buruk perusahaan itupun akan 

diragukan. 

Berdasarkan temuan dan pengamatan di yang terjadi di lapangan, dalam 

menjalankan operasinya, perusahaan mempunyai kendala dalam menyusun 

laporan keuangannya, dalam hal ini perusahaan belum melakukan pencatatan 

laporan keuangan dngan baik dan terstruktur dan sering terjadi kesalahan pada 
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pencatatan, karena kurang berkompotennya sumber daya manusia dalam bidang 

akuntansi. Perusahaan hanya mencatat laporan keuangan secara sederhana, dan 

sistem akuntansi pada laporan keuangan belum digunakan secara baik dan benar 

dan penggunaan sistem informasi ini pun baru oleh sekretaris dan pimpinan 

perusahaan. Sehingga pemilik perusahaan lumayan kesulitan dalam menjalankan 

aktivitas operasionalnya. 

Dengan demikian sistem informasi akuntasi mempunyai arti penting dalam 

suatu perusahaan karena akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu 

sendiri.  

Tabel 1.1 

Penelitian terdahulu 

Nama  Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

Tia Afriani 

(2015) 

 Pengaruh 

sistem 

informasi 

akuntansi dan 

pengendalian 

internal 

terhadap laba 

usaha                  

Hasil uji validitas 

menunjukan 

semua pertanyaan 

untuk variable 

indipeden dan 

variable 

dependen 

dinyatakan valid. 

Hasil uji-uji 

reabilitas 

menunjukan 

bawa instrument 

variabel 

indepeden dan 

variabel 

dependen adalah 

reliabel.  Hasil uji 

asumsi klasik 

yaitu uji 

normalitas 

Variable X1 

danX2 yang 

ditelitinya 

sama  

Penelitian 

Terdahulu 

menggunakan 

kuantitatif  

 Penelitian 

Sekarang 

penulis teliti 

menggunakan 

kualitatif 
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menunjukan 

bahwa sistem 

informasi 

akuntansi dan 

pengendalian 

internal terhadap 

laba usaha 

berdistribusi 

normal. Dan 

koefesien 

determinasi 

menunjukan 

pengaruh sistem 

informasi 

akuntansi dan 

laba usaha 

sebesar 42,8% 

dan sisanya 

dipengaruhi 

faktor lain. 

Sri Rahayu 

(2015) 

Pengaruh 

Sistem 

Informasi 

Penjualan 

Kredit 

Terhadap 

Efektivitas 

Pengendalian 

Internal 

Penjualan 

Kredit Pada 

CV.CAHAYA 

ELEKTRONIK 

Secara persial 

dengan uji t untuk 

sistem informasi 

akuntansi 

penjualan kredit 

memiliki nilai t 

hitung yakni 

15,70 > 2,039, 

dengan hasil 

pengujian 

terhadap 

koefisien 

determinasi 

sebesar 46% yang 

mampu 

mempengaruhi 

sedangkan 54% 

dipengaruhi oleh 

faktor lain yang 

diteliti oleh 

penulis. 

X1 sama 

sama 

meneliti 

sistem 

informasi 

akuntansi 

Penelitian 

Terdahulu 

Variabel X2-

nya penjualan 

kredit dan 

variabel Y- 

Nya 

efektivitas 

pengendalian 

internal 

penjualan 

kredit 

Penelitian 

Sekarang 

variabel X2- 

nya 

pengendalian 

internal dan 

variabel Y- 

nya kualitas 

laporan 

keuangan 

Devi 

Nurmalasari  

Pengaruh 

Penerapan 

Hasil penelitian 

menunjukan 

Sama sama 

menelti 

Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian 
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(2015) 
Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Penggajian 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

bahwa SIA 

penggajian PT. 

Pegadaian 

(Persero) sudah 

berjalan dengan 

baik terlihat dari 

sitem 

SISDAM/SIAGA  

pengaruh 

sistem 

informasi 

terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan 

terdahulu 

hanya 2 

variabel 

Penelitian 

Sekarang 

penelitian 

sekarang 

menggunakan 

3 variabel 

 

 Peneliti berpendapat bahwa dalam menjalankan aktivitas operasionalnya 

perusahaan harus membuat laporan keuangannya secara jelas, terstruktur dan 

berkualitas. Karena laporan keuangan yang berkualitas akan memberikan 

informasi keuangan, terutama bagi pemilik perusahaan untuk bahan evaluasi dan 

pengambilan keputusan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul 

 “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( studi kasus pada CV. Cempaka 

Berkah Rizky ). 

1.2. Indetifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1.Identifikasi Masalah   

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengindetifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Masih adanya keterlambatan pengumpulan laporan pelaporan keuangan. 

2. Belum terciptanya laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar 

laporan keuangan yang berlaku 

3. Kurang penngetahuan tentang pembuatan pelaporan keuangan 
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4. Masih kurangnya pemahaman karyawan terhadap sistem informasi 

akuntansi 

1.2.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latasr belakang penelitian dan pengendalian internal diatas, 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas 

laporan keuangan? 

2. Bagaimanakah pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan 

keuangan? 

3. Bagaimanakah pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian 

internal secara  terhadap kualitas laporan keungan. 

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1.Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas 

masalah-masalah yang ada di identifikasi masalah dan tujuan penelitian adalah 

untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas 

laporan keuangan 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas 

laporan keuangan 

3. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi dan 

pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan 
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1.3.2.Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai  

berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tentang pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal 

terhadap kualitas laporan keuangan, terutama kepada pemilik perusahaan, 

sehingga dari penelitian ini pemilik dapat menjadikan laporan keuangan 

untuk pengambilan keputusan. 

2. Kegunaan Praktis 

praktis dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut : 

a. Peneliti  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan dan dapat membandingkan pengetahuan yang 

bersifat teoritis dan praktis. 

b. Perusahaaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dengan 

memberikan informasi bagi perusahaan X dalam proses menganalisa 

peranan perputaran persediaan terhadap tingakt kepemilikan modal 

kerja. 
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c. Akedemisi  

Peneliti ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dalam 

penelitian lebih lanjut dan sebagai sarana dalam upaya pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya akuntansi 

d. Bagi pihak lain  

Hasil peneliti ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan menegenai 

perkembangan perputaran persediaan dan modal kerja suatu perusahaan. 

Dan diharapkan pembaca dapat mengetahui dan menganalisi efektivitas 

sistem informasi akuntansi di perusahaan terhadap kualitas laporan 

keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


