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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Penegasan judul tentunya untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami judul, skripsi agar tidak tejadi kesalahpahaman dalam 

menafsirkan judul skripsi tersebut. Maka dari itu penulis mencoba 

menguraikan serta mempertegas arti dan makna dalam dari 

berbagai istilah yang tercantum dalam judul makalah yang telah 

dibuat. Topik tugas akhir ini adalah “Penerapan Efektivitas Sistem 

Informasi Akuntansi Kinerja Individu”. Mudah dipahami untuk 

dapat mempengaruhi kemajuan teknologi dan segera, perusahaan 

akan membutuhkan teknologi informasi dan sistem informasi 

untuk semakin mendukung perusahaan. Adapun judul skripsi ini 

adalah “Penerapan Efektivita Sistem Informasi Akuntansi 

terhadap Kinerja Individu dalam perspektif Islam (Studi Kasus 

PT. Satria Jaya Prima Taman Kenten Palembang)”. Judul ini 

bermaksud untuk menggambarkan sasaran atau target yang ingin 

dicapai di PT. Satria Jaya Prima. Maksud judul penelitian ini 

adalah upaya penelitian untuk mencari pengaruh dari Sistem 

Informasi Akuntansi yang memiliki standar pelaksanaan, 

informasinya memenuhi indikator relevan, dapat dipercaya, 

lengkap tepat waktu, mudah dipahami, dan dapat diuji 

kebenarannya. Sehinnga mampu mempengaruhi peningkatan 

Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Satria Jaya Prima Taman 

Kenten Palembang. Tujuannya agar PT. Satria Jaya Prima dapat 

merealisasikan sistem agar mempermudah kinerja pada 

perusahaan. PT. Satria Jaya prima belum menggunakan sistem, 

perusahaan ini masih menghitung stock barang secara manual. 

 

B. Alasan Memilih Judul  

Di jaman Mudah dipahami untuk dapat mempengaruhi kemajuan 

teknologi, perusahaan akan membutuhkan teknologi informasi dan 

sistem informasi untuk semakin mendukung perusahaan. Di dalam 

Perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan ingin menghasilkan 
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produk yang semakin banyak Bersaing dalam persaingan yang 

semakin ketat antar perusahaan sejenis. Adanya peningkatan 

kebutuhan akan penggunaan teknologi untuk mendukung 

penggunaan sistem informasi secara lebih akurat. Dalam hal ini 

sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan dalam 

mengelola kegiatan perusahaan. Serta komputerisasi dari 

penjabaran di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan 

penelitian ini agar mengetahui bagaimana efektivitas penerapan 

Sistem Informasi Akuntansi terhadap kinerja perusahaan, 

sehingga dari penelitian ini dapat dijadikan suatu pedoman untuk 

peningkatan kinerja suatu perusahaan.  

Dan karena melihat penerapan akuntansi di PT Satria Jaya Prima 

tersebut masih secara manual, sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ini, supaya dari dan hasil 

penelitian ini dapat digunakan dasar pedoman untuk 

menggunakan sistem penerapan akuntansi sehingga 

mempermudah dalam mengelola data keuangan atau data-data 

lainnya.   

 

C. Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini, permintaan tenaga kerja manusia sedikit 

berubah karena dampak dari masuknya teknologi. Orang percaya 

bahwa komputer dan alat lain dapat menggantikan peran sumber 

daya manusia dengan menyelesaikan pekerjaan secara lebih 

efektif dan efisien. Dengan demikian, kemampuan personal 

perusahaan juga perlu ditingkatkan, yaitu berupa kemampuan 

mengoperasikan teknologi komunikasi, Perkembangan 

komunikasi dan pengolahan data merupakan salah satu pengaruh 

dari teknologi komunikasi. Berbagai alat komunikasi seperti 

komputer, internet, dan telepon genggam kini banyak digunakan 

oleh perusahaan-perusahaan besar maupun kecil. Kemajuan dan 

Perkembangan Semua bidang yang mempengaruhi kehidupan 

manusia, ekonomi dan perdagangan tidak terkecuali. Semua 

bidang yang mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi dan 

perdagangan tidak terkecuali dibidang Untuk memperoleh 

informasi yang berkualitas, diperlukan suatu sistem untuk 
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mengolah data tersebut menjadi informasi yang berguna (akurat, 

andal, dan terkini). Peningkatan penggunaan teknologi informasi 

merupakan pengaruh dari perkembangan teknologi informasi yang 

bermanfaat, dan merupakan kebutuhan untuk membantu individu 

atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Perkembangan akuntansi yang melibatkan sistem informasi 

akuntansi berbasis komputer dalam penyusunan laporan keuangan 

akan Mempengaruhi praktik audit. Perubahan dalam proses 

akuntansi akan mempengaruhi proses audit. Proses auditing 

adalah area praktis yang menargetkan laporan keuangan (produk 

akuntansi) Sistem. Ini mempengaruhi praktik audit dan diperlukan 

untuk menjaga perusahaan tetap kuat. Sistem adalah rangkaian 

dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam sebuah sistem, 

informasi dikirimkan ke setiap departemen dalam perusahaan, dan 

departemen-departemen tersebut kemudian akan mengirimkan 

balasan atas informasi yang telah dikirimkan. Dalam satu kasus, 

komponen yang ada perusahaan dapat saling bertukar informasi, 

sehingga menciptakan hubungan kolaboratif dalam sistem. Sistem 

informasi akuntansi adalah sistem informasi yang mengubah data 

transaksi bisnis menjadi informasi yang berguna bagi pengguna 

Kinerja perusahaan dan kinerja individu akan lebih baik. Sistem 

informasi akuntansi terdiri dari lima bagian yaitu personalia, 

prosedur, data, perangkat lunak dan infrastruktur teknologi 

informasi (information technology infrastructure). Selain itu, 

kelima komponen ini memungkinkan sistem informasi akuntansi 

untuk menerapkan tiga fungsi penting dalam organisasi, yaitu 

mengumpulkan dan menyimpan data tentang kegiatan organisasi, 

menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen untuk 

membuat keputusan, dan bertindak sebagai pengendalian internal 

organisasi. Salah satu fungsi penting dari sistem informasi 

akuntansi adalah pengendalian internal. Salah satu objek 

pengendalian internal adalah kinerja perusahaan dan kinerja 

individu di dalamnya. Menurut Mangkunegara, kinerja diartikan 

sebagai kualitas dan kuantitas kerja yang dicapai oleh pegawai 
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dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugasnya. Ini adalah 

keberhasilan realisasi tujuan yang telah
1
 

Efektifitas Apakah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 

untuk pelaksanaan tugas telah berhasil dicapai dan efektivitas 

hanya berbicara tentang masalah output. Jika organisasi berhasil 

mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berfungsi secara 

Efektivitas juga dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang dicapai 

efektif individu dalam perspektif islam pada PT. Satria Jaya Prima 

Taman Kenten diterbitkanya sistem informasi akuntansi. 

Pengukuran kinerja dapat menggunakan metode “input-process-

output”, melalui penggunaan indikator prestasi kerja, kerjasama 

dan tanggung jawab. Indikator lain juga dapat digunakan sebagai 

alat untuk mengukur kinerja individu, yaitu kualitas kerja, 

kuantitas kerja, ketepatan waktu, pengawasan, efektivitas biaya, 

dan pengaruh rekan kerja. Perlu mengevaluasi kinerja untuk 

mengetahuinya seperti kesulitan yang dihadapi dan cara 

mengatasinya, dan apakah tujuan atau organisasi telah tercapai. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pribadi adalah 

kompleksitas teknologi informasi dan kemampuan teknis 

pengguna sistem   Informasi akuntan. Jika individu tidak dapat 

bekerja secara optimal, maka kompleksitas teknologi informasi 

tidak ada artinya. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus 

dapat menyesuaikan teknologi informasi yang akan dijalankan 

perusahaan. 

Kinerja individu dalam perspektif Islam 

َٔٱنَِّزٚ  َۚ ِّ ٌَّذ سَُّسُٕل ٱنهَّ ًَٓبُء يَُّح ُّۥٓ َأِشذَّٓاُء َػَهٗ ٱْنُكفَّبِس ُسَح ٍَ َيَؼ

ًَب ۖ  َّٰٕ َِٔسْض  ِّ ٍَ ٱنهَّ ٌَ َفْضًهب يِّ ُْٓى ُسكًَّؼب ُسجًَّذا َْٚجَتُغٕ ُْٓى ۖ َتَشّٰٖ َُ ْٛ َث

َْٕسِّٰٖخ َۚ  ُْٓى ِفٗ ٱنتَّ ٍْ َأَثِش ٱنسُُّجِٕد َۚ َرِّٰنَك َيَثُه ِٓى يِّ ِْ ُُٔجٕ ُْْى ِفٗ  ًَب ِسٛ

ُْٓى ِفٗ ٱْنِئ ُِۥ َفٱْسَتْغَهَظ ََٔيَثُه ُّۥ َفَـ بَصَس َِجِٛم َكَضْسٍع َأْخَشَج َشْطَـ 

                                                 
1 Sheilla Puteri Suhud.2015.Jurnal Skripsi.”Pengaruh Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu Pegawai Distro Di Kota 
Bandung”.Universitas Diponegoro Semarang. 
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 ُّ ََٔػَذ ٱنهَّ ُِٓى ٱْنُكفَّبَس َۗ  َِٛغَٛظ ِث ِّۦ ُْٚؼِجُت ٱنضُّسَّاَع ِن َّٰٕٖ َػَهّٰٗ ُسِٕل َفٱْسَت

ًًًۢب ََٔأْجًشا َػِظٛ ُٓى يَّْغِفَشًح  ُْ ًُِهٕا۟ ٱنصَِّّٰهَحِّٰت ِي ََٔػ ٍَ َءاَيُُٕا۟   ٱنَِّزٚ

Artinya: “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-

orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-

orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu 

lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan 

keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka 

mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka 

dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti 

tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu 

menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan 

tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan 

hati penanam-penanamnya karena Allah hendak 

menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan 

orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di 

antara mereka ampunan dan pahala yang besar. “ surat Al-

Fath ayat 29
2 

 ِّ ٍْ َفْضِم انهَّ َٔاْثَتُغٕا ِي ََْتِشُشٔا ِفٙ اْنَأْسِض  َفِئَرا ُلِضَِٛت انصََّهبُح َفب

ٌَ َّ َكِثًٛشا َنَؼهَُّكْى ُتْفِهُحٕ َٔاْرُكُشٔا انهَّ  

Artinya: “apabilah telah ditunaikan sholat maka 

bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah, 

ingatlah Allah sebanyak- banyaknya supaya kamu 

beruntung” surat Al-jumu’ah ayat 10.
3
 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan 

kualitatif. Penelitian ini Activity Diagram dan Iteaction Flow 

Model Language, Activity Diagram adalah menjelaskan 

aktivitas yang terjadi pada sistem. Perannya adalah untuk 

menunjukkan urutan kegiatan pada sistem, membantu 

                                                 
2 https://tafsirweb.com/9741-quran-surat-al-fath-ayat-29.html 
3 https://tafsirq.com/ 
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memahami seluruh proses, dan menggambarkan proses 

bisnis secara lebih rinci. Biasanya activity diagram 

merupakan proses detail dari use case diagram yang telah 

dibuat sebelumnya. Pengaruh penerapan sistem pengujian 

Informasi Akuntansi terhadap kinerja individu PT. Satria 

Jaya Prima Taman Kenten Palembang. 

PT. Satria Jaya Prima adalah perusahaan yang menjual 

produk-produk semen. Perkembangan teknologi 

penyimpanan Dan perkembangan teknologi informasi yang 

pesat saat ini, hampir semua orang di dunia menggunakan 

teknologi informasi dan komputer untuk mengelola data dan 

informasi produksi, sehingga perlu untuk menggunakan dan 

menerapkan teknologi informasi.  teknologi informasi yang 

sangat pesat saat ini, hampir semua  individu diseluruh dunia 

menggunakan teknologi informasi dan komputer untuk 

mengelolah data dan menghasilkan informasi maka dari itu, 

teknologi dan informasi harus digunakan dan diterapkan oleh 

seluruh kinerja dalam suatu organisasi agar teknologi 

informasi dan komputer yang tersedia di suatu organisasi 

atau perusahaan dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk 

meningkatkan produktivitas oleh para kinerja dalam 

perusahaan atau organisasi, kinerja individu dalam 

perusahaan sangat dibutuhkan walaupun sudah menggunakan 

teknologi, pengaruh dalam sistem informasi akuntansi 

terhadap kinerja sangatlah besar karena melihat teknologi 

sekarang sangat canggih, Penggunaan Sistem Informasi 

Akuntansi tehadap kinerja sangatlah berpengaruh karena 

dapat mempermudah kinerja atau karyawan dalam mengecek 

persediaan stock barang  saat berkunjung ke customer, teknik 

pemakaian sistem informasi akuntansi terhadap kinerja 

sangatlah berpengaruh saat customer memesan barang pada 

kinerja, kinerja atau karyawan tidak perlu menulis lagi tetapi 

hanya menggunakan sistem yang sudah disediakan pada 

perusahaan. 

Yang saya teliti dalam skripsi ini adalah Penerapan 

Sistem Informasi Akuntansinya apakah penelitian ini 
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Mencari pengaruh dari sistem informasi akuntansi yang 

menerapkan standar, memenuhi indikator yang relevan, dan 

dapat diandalkan, lengkap dan tepat waktu, mudah dipahami, 

dan dapat diverifikasi. Sehingga dapat mempengaruhi Sistem 

Informasi Akuntansi pada PT. Satria Jaya Prima Taman 

Kenten Palembang. Tujuannya agar PT. Satria Jaya Prima 

dapat merealisasikan sistem agar mempermudah kinerja 

pada perusahaan. Pada penelitian H.Moermahadi Soerja dan 

yonahan Danu Saputra
4
 bahwa Sistem Informasi Akuntansi 

penjualan yang diterapkan oleh PT Astra Internasional sudah 

cukup baik, karena didukung oleh Sistem Informasi 

Akuntansi yang sudah terkomputerisasi dan bersifat online. 

Pada Penelitian Widia Yanua Putri, Syafi’i, Siti Rosyafah 

Penelitian penerapan sistem informasi akuntansi penjualan 

untuk meningkatkan efektivitas pada pengendalian internal 

pada CV.Sabil Rizky Sidoarjo.bahwa erusahaan dalam 

menjalankan kegiatan kurang berjalan efektif dan efisien 

karena baik sistem pengendalian internal dan sistem 

informasi akuntansi penjual masih terbilang lemah.
5
 

Efektivitas sistem informasi akuntansi di olah dengan 

kuisoner dan mengelolah menggunakan SPSS dan 

mendapatkan hasil nya sehingga bisa di buat analisis data. 

Terkait dengan tugas akhir ini. Fokus penelitian adalah 

pada tujuan penggunaan teknologi informasi, yang dapat 

memberikan dukungan aktif untuk kelancaran perusahaan 

dalam persediaan stock barang atau produk operasional 

perusahaan,penelitian inicyang berjudul “Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi Pengaruh terhadap Efektivitas Kinerja 

                                                 
4H. Moermahadi Soerja Djanegara dan yonathan Danu Saputra. Penerapan 

Sistem Informasi Akuntansi dalam efektivitas pelaksanaan pengendalian intern 

penjualan studi kasus PT Astra Internasional.Jurnal Ilmiah Ranggagading.Volume 7 
No. 2 oktober 2007 

5  Widya Yanua Putri,Syafi’i, Siti Rosyafah, Penerapan Sistem informasi 

akuntansi penjualan utuk meingkatkan Efektivitas pada pengendalian internal pada 

CV. Sabil Rizqy Sidoarjo, Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol.3 Issue.3 (2017)p.713-723. 
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Individu dalam perspektif Islam (Studi Kasus PT. Satria Jaya 

Prima Taman Kenten Palembang)”.  

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah 

pengaruh atau Pengaruh atau penyebab berubahnya atau 

munculnya variabel terikat, dan variabel bebasnya adalah 

efektivitas sistem informasi akuntansi.Variabel dependen 

adalah variabel yang dipengaruhi atau diakibatkan karena 

adanya variabel independen. Untuk variabel dependen, data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kuesioner, 

yaitu studi kepustakaan sendiri yaitu kinerja individu.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

kuisioner. 

 

D. RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi terhadap 

kinerja individu PT. Satria Jaya Prima? 

2. Bagaimana efektivitas kinerja individu dalam perspektif Islam 

pada  PT Satria Jaya Prima? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

1. Menganalisis dan menentukan penerapan sistem informasi 

akuntansi terhadap kinerja personal PT Satria Jaya Prima 

2. Untuk mengetahui efektivitas kineja dalam perspektif Islam. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN  

1. Sebagai pengetahuan baik bagi penulis maupun karyawan 

tentang program penggunaan Sistem Informasi Akuntansi. 

2. Manfaat sebenarnya dari rencana penelitian ini diharapkan 

dapat menambah literatur bagi mahasiswa akuntansi dan 

pemahaman mereka tentang dampak sistem informasi 

akuntansi terhadap kinerja pribadi. 

3. Bagi perusahaan diharapkan hasil survei ini dapat dijadikan 

sebagai investasi dalam pengelolaan perusahaan. 
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4. Untuk karyawan hasil penelitian ini diharapkan bisa 

memberikan pengetahuan yang lebih banyak kepada 

karyawan dalam bekerjanya perusahaan dapat meningkatkan 

hasil kerjanya sendiri, meningkatkan efisiensi kerja, dan 

memaksimalkan perannya sendiri. 

 

G. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN 

1. H. Moermahadi Soerja Djanegara dan Yonathan Danu Saputra 

penelitian ini berjudul “Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi dalam efektivitas  pelaksanaan pengendalian intern 

penjualan studi kasus PT Astra Internasional” Dari Hasil 

Penelitian metode yang digunakan metode deskriptif 

pendekatan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dan 

pembahasan serta analisa terhadap pelakanaan atau penerapan 

Sistem Informasi Akuntansi dalam efektivitas pelaksanaan 

pengendalian intern penjualan pada PT Astra Internasional 

Daihatsu Sales Operation, maka kesimpulannya yaitu Sistem 

Informasi Akuntansi penjualan yang diterapkan oleh PT Astra 

Internasional sudah cukup baik, karena didukung oleh Sistem 

Informasi Akuntansi yang sudah terkomputerisasi dan bersifat 

online. Disamping itu pula sistem penjualanan sudah terdapat 

adanya prosedur-prosedur operasional penjualan yang 

bertujuan untuk menghindari terjadinya penumpukan tugas.
6
 

2. Widia Yanua Putri,Syafi’i, Siti Rosyafah melakukan 

penelitian yang berjudul, “penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi Penjualan untuk meningkatkan Efektivitas pada 

pengendalian internal pada CV. Sabil Rizqy Sidoarjo”bahwa 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan kurang berjalan 

efektif dan efisien karena baik penyebabnya adalah adanya 

penumpukan fungsi tugas bagian penjualan dan bagian 

                                                 
6
 H. Moermahadi Soerja Djanegara dan yonathan Danu Saputra. Penerapan 

Sistem Informasi Akuntansi dalam efektivitas pelaksanaan pengendalian intern 
penjualan studi kasus PT Astra Internasional.Jurnal Ilmiah Ranggagading.Volume 7 

No. 2 oktober 2007 
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administrasi sehingga menyebabkan jumlah besar pada 

piutang tidak tertagih.
7
 

3. Tiyas Yuli Astutik dan Shandy Marsono, melakukan 

penelitian berjudul “Efektivitas penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan 

Kepercayaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap kinerja 

karyawan (Studi kasus Karyawan Bagian Akuntansi Unit CD 

PT.Delta Dunia Tekstil II)”.bahwa Efektivitas penerapan 

sistem informasi akuntans berpegaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. Delta Dunia Tekstil II 

sukoharjo.
8
 

4. Muanas dan Edison dalam penelitian ini yang berjudul 

“Evaluasi atas pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi dalam 

menciptakan pengendalian Internal yang efektif atas mutasi 

persediaan barang studi kasus pada PT cahaya buana Kemala” 

Bahwa persediaan merupakan salah satu asset perusahaan 

yang nilainya cukup besar, oleh karena itu perlu perhatian 

manajemen terhadap masalah ini akan berakibat sangat fatal 

bagi kelangsungan hidup operasi perusahaan. Suatu sistem 

informasi akuntansi dan prosedur-prosedur perlu ditetapkan 

dan diterapkan untuk mengelolah persediaan tersebut, dan 

pengawasan pun perlu dilakukan untuk mengendalikan dan 

memastikan bahwa sistem tersebut telah dilaksanakan dengan 

sebenar-benarnya sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan.
9
 

                                                 
7
 Widya Yanua Putri,Syafi’i, Siti Rosyafah, Penerapan Sistem informasi akuntansi 

penjualan utuk meingkatkan Efektivitas pada pengendalian internal pada CV. Sabil Rizqy 

Sidoarjo, Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol.3 Issue.3 (2017)hal.713-723 
8
 Tiyas Yuli Astutik dan Shandy Marsono, Efektivitas Sistem Informasi 

Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Kepercayaan Sistem 

Informasi Akuntansi terhadap Kinerja karyawan (Studi kasus karyawan bagian 

akuntansi unit CD PT Delta Dunia Tkstil II), Media Akuntansi.Vol.32 No. 02 

(2020)p.hal.101-115 
9

 Muanas dan Edison, Evaluasi atas pelaksanaan  sistem informasi 

akuntamsi dalam menciptakan pengendalian internal yang efektif, Jurnal Ilmiah 

Kesatuan Nomor 1 volume 10, April 2008 
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5. Andhika Ariadharma penelitian ini berjudul “Pengaruh Sistem 

Pengendalian Internal Penjulan terhadap Efektivitas Penjualan 

sudi kasus PT Inti (Persero)” penelitian ini bahwa penjualan 

merupakan suatu aktivitas utama dalam perusahaan akan 

memperoleh laba untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

Mengingat pentingnya aktivitas penjualan dalam perusahaan, 

maka diperlukan pengendalian atas penjualan harus dapat 

direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien 

mungkin agar laba perusahaan dapat mencapai titik optimal 

serta perusahaan juga dapat menangani dan mengendalikan 

aktivitas penjualan dengan baik sejalan dengan semakin 

bekembangnya perusahaan dan bersaing dalam dunia bisnis.
10

 

 

H. METODE PENELITIAN  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).  

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan  dilapangan 

atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi 

untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi 

tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah. 

Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian lapangan karena 

mencari tau data tentang penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

terhadap kinerja individu dalam perspektif islam (PT Satria Jaya 

Prima Taman Kenten Palembang). 

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu data yang 

bukan berbentuk angka atau nominal tertentu, tapi lebih sering 

berbentuk kalimat pertanyaan, uraian, diskripsi yang 

mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh dari 

instrumen pengendalian data khas kualitatif seperti kuisioner dan 

                                                 
10

 Ariadharma,Andhika. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Penjualan 

Terhadap Efektivitas Penjualan studi kasus PT Int (Persero) Bandung.Jurnl Riset 

Akuntansi dan Keuangan, {S.1},v.11,n.1, hal.63-76, maret 2017.Issn 0216-

5082.Available at: http://e-journalfb.ukdw.ac/index.php/jrak/aricle/view/251. Date 

Accessed:2 Agustus.2019 

http://e-journalfb.ukdw.ac/index.php/jrak/aricle/view/251
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analisi sebagainya.
11

Penelitian kualitatif ditujukan untuk 

memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif 

partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak 

berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, 

pemikiran, persepsinya.
12

Menurut creswell menyatakan 

penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti 

kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan 

melakukan studi pada situasi yang alami.
13

Metode deskriptif 

yaitu analisa terkait fakta yang sudah ditemukan. Penelitian ini 

pada umumnya dipilih karena senang menarasikan suatu 

fenomena atau kejadian dan masalah lalu mengaitkan dengan 

teori yang digunakan. Jadi tak heran jika akan dijabarkan 

panjang lebar oleh peneliti, sebab kemungkinan besar peneliti 

menjelaskan hasil penelitian yang dikaitkan dengan fenomena 

masa lalu dan yang terjadi sekarang 
14

 

Deskriptif penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja 

individu dalam perspektif islam (PT Satria Jaya Prima Taman 

Kenten Palembang). 

 

2. Sumber Data  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata 

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain.
15

Dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber 

data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak 

diungkapkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, 

sebagai berikut:  

                                                 
11

 Haris Herdiansyah,” Wawancara observasi dan focus Grops Instrumen 

pengalian data kualitatif”.(Jakarta:RajawaliPress,2013)Hal.10 
12

 Dr.Sandu Siyoto,SKM.,M.Kes. M. Ali Sodik, M.A, “Dasar 

Metodologi penelitian” (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) Hal.11 
13

 Juliansyah Noor, “ Metodelogi penelitian skripsi,tesis,disertai,dan 

karya ilmiah”.(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2011)Hal.34 
14

 http//: Gamastatistika.com/2021/06/23/ketahui-contoh-jenis-

penelitian-kuantitatif.. akases diakes tanggal 21 desember 2021 pukul 14.48 
15

 Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi 

Revisi”,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), Hal 157. 
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a.  Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah 

data dihasilkan.
16

Adapun cara untuk menentukan sampel 

menggunakan sampling jenuh yaitu teknik penentuan 

sample dengan didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang 

dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan 

populasi yang diketahui sebelumnya. Kriteria yang peneliti 

gunakan untuk dijadikan sebagai sample untuk pengelola 

adalah yang berperan penting dalam pengembangan Sistem 

Informasi Akuntansi.Sumber data primer ini diperoleh 

dengan Kuisioner di isi oleh pengolah Perusahaan.  

 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua 

setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari 

sumber data ini adalah data sekunder.
17

Sumber data 

sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam 

mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

buku-buku dan beberapa literatur lain seperti jurnal, artikel 

yang berkaitan tentang pengaruh efektivitas sistem 

informasi akuntansi terhadap kinerja individu dalam 

perspektif islam (PT Satria Jaya Prima Taman Kenten 

Palembang). 

 

3.  Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
18

  Populasi dalam penelitian 

                                                 
16

 Burhan Bungin, “Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom”, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2013), Hal. 129. 
17

 Burhan Bungin, Hal. .130 
18

 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”,(Bandung, 

ALFABETA, 2010), Hal. 80 
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ini adalah 16 karyawan pada PT.Satria Jaya Prima  yang ikut 

serta dalam pengembangan teknologi di PT Satria Jaya Pima 

Taman Kenten Palembang. Sehingga total dari populasi 

berjumlah 16 populasi.  

 

b.Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.
19

 Apa yang dipelajari dari 

sample itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sample yang diambil dari populasi harus 

betul-betul refresentatif (mewakili
20

Pengambilan sampel 

dilakukan menggunakan metode sampling jenuh. Sampling 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Berdasarkan hal ini maka 

didapatkan sampel sebanyak 16 karyawan PT Satria Jaya 

Prima Taman Kenten Palembang. 

 

4. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakanlangkah yang paling utamadlam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.
21

Metode pegumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut :  

 

a.Penelitian lapangan  

Penelitian Lapangan Merupakan data primer yang 

didapatkan dari lapangan. Dengan menggunakan metode ini 

penulis mendapat data dan informasi langsung dari lapangan 

di  PT Satria Jaya Prima taman Kneten Palembang. 

 

                                                 
19

Suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta 

: Renika Cipta, 1998), Hal. 115 
20

  Ibid, Hal.118 
21

 Sugiyono, “Metode Penelitian Bisnis”, (Bandung:Alfabet,2012)Hal.401 
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b. Wawancara  

Wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal 

dimana satu orang , bertanya kepada satu orang yang 

diwawancarai, beberapa pertanyaab yang dibuat untuk 

mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Wawancara adalah interaksi paling tidak antara 

dua orang, satu pihak berperan dalam sebuah proses dan 

satu pihak lainnya mempengaruhi respon yang lain.
22

 

 

c. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah karangan ilmiah yang berisi 

pendapat berbagai pakar mengenai suatu masalah, yang 

kemudian ditelaah dan dibandingkan dan ditarik 

kesimpulanya.
23

 

 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah 

selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat 

ditarik kesimpulan. Data yang didapatkan akan dianalisis 

secara deskriptif kualitatitif melalui menggambarkan 

fenomena keadaan sebenarnya, melaporkan apa adanya sesuai 

data data yang diperoleh untuk kemudian diinterpretasikan 

secara kualitatif untuk mengambil kesimpulan. Menurut 

patton, analisis data adalah “proses mengatur uraian data, 

mengorganisasikannya dalam suatu pola. kategori dan uraian 

dasar.” Definisi tersebut memberikan gambaran tentang 

betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi 

tujuan penelitian.
24

 Analisis data yang digunakan adalah 

analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena 

data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam 

                                                 
22

 Dr.R.A.Fadhallah,S.Psi., M.Si, “wawancara”.Jakarta Timur:UNJ 

Press.2020)Hal.1 
23

 Haryanto A.G,Hartono Ruslijanto dan Datu Mulyono, “Metode 

penelitian dan penyajian karya ilmiah”.(Jakarta:EGC.2000)Hal.78 
24

 Lexy J. Moleong. “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2010), Hal.103 
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bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau 

ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.
25

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam menganalisis data, 

peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data 

primer. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara 

berfikir yang induktif, yang berawal dari informasi tentang 

bagaimana penerapam sistem informasi akuntansu pada PT 

Satria Jaya Prima Taman Kenten Palembang. 

 

I. SISTEMATIKA PENULISAN  

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai 

penelitian ini maka sistematika penulisan dalam penelitian ini 

adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu,metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang landasan teori yang terdiri dari (sistem 

informasi akuntansi, kinerja individu dan kinerja individu dalam 

perspektif islam) lalu tinjauan pustaka. 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisi tentangdeskripsi objek penelitian yaitu gambaran 

umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian. 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang analisis data peneltian dan temuan 

penelitian. 

BAB V PENUTUPAN  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan Rekomendasi 

      DAFTAR PUSTAKA 

      LAMPIRAN 

 

                                                 
25

 Burhan Ashafa, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), Hal. 16. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1.Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kinerja individu 

yaitu sistem informasi akuntansi yang diterapkan cukup baik, 

karena didukung oleh sistem informasi akuntansi yang sudah 

terkomputerisasi dan bersifat online. Disamping itu pula sistem 

penjualan sudah terdapat adanya prosedur-prosedur operasional 

penjualan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya 

penumpukan tugas, kegiatan ini juga akan mempermudah 

karyawan dalam pembukuan dan transaksi lainnya. 

 

2.Kinerja yang baik adalah suatu langkah untuk menuju 

tercapainya tujuan organisasi, oleh karena itu kinerja juga 

merupakan sarana penentuan dalam mencapai tujuan organisasi 

sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja, bekerja 

dalam islam tidaklah hanya bekerja keras saja, akan tetapi harus 

dengan semangat tauhid yang tinggi serta berakhlak mulia.  

 

 

َٕ ٱنَِّز٘ َجَؼَم َنُكُى ٱنَۡأسَۡض َرُنٕل َُٔكُهُْٕٗ َٓب  ْا ِيٍ ا َفٱيُۡشْٕا ِفٙ َيَُبِكِج

ِّ ٱنُُُّشُٕس   َِٔإَنٛۡ ِّۦۖ   سِّصِۡل

 

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, 

maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian 

dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali 

setelah) dibangkitkan.” (Al Mulk: 15) 

 

B. Rekomendasi 

Adapun saran-saran yang penulis dapat sampaikan adalah  
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1. Diharapkan  kepada direktur oerusahaan untuk memahami 

bagaimanateknik dalam menerapkan teknologi agar dapat 

mempermudah karywan dalam pembukuan,pencatatan dan 

transaksi lainnya. Sehingga penggunaan teknologi dalam 

perusahaan dapat lebuh meningkat onzet PT.Satia Jaya Prima 

Taman Kenten Palembang. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih mendalami lagi 

tentang penerapan sistem informasi akuntansi.  
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