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ABSTRAK 

 

Fenomena entrepreneur di kalangan anak muda dalam 

beberapa tahun terakhir semakin populer. Apalagi, dengan banyaknya 

seminar motivasi, buku-buku bacaan serta pemberitaan yang 

mengupas seputar kesuksesan pelaku usaha sehingga mendorong 

mereka untuk terjun dalam dunia bisnis. Kemajuan teknologi yang 

semakin canggih memudahkan seseorang yang ingin berwirausaha, 

karena dapat membantu dalam mengembangkan usaha serta 

mempromosikannya. Semakin canggih teknologi informasi saat ini 

menyebabkan wirausaha yang memanfaatkan teknologi informasi 

meningkat sehingga persaingan antar wirausaha menjadi semakin 

ketat. Persaingan yang ketat dalam bisnis, membuat penggunaan 

teknologi informasi menjadi sangat penting.  

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk membuktikan secara 

empiris pengaruh e-commerce dan penggunaan sistem informasi 

akuntansi terhadap pengambilan keputusan untuk berwirausaha dalam 

perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian dalam penelitian ini 

menggunakan penelitian kuantitatif asosiatif kausal. Objek penelitian 

yang diteliti adalah Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  UIN Raden Intan Lampung 

Angkatan 2018 yang berjumlah 259 Mahasiswa. Jenis data yang 

digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran 

kuesioner kepada 45 responden yang diambil sebagai sampel dengan 

teknik purposive sampling dengan ukuran menggunakan rumus 

Slovin. Kemudian data yang diperoleh dianalisa menggunakan model 

regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 20.  

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial 

e-commerce  dan penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan berwirausaha, 

Sedangkan secara simultan e-commerce dan penggunaan sistem 

informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

keputusan berwirausaha. Dalam perspektif ekonomi Islam, berbisnis, 

dan berwirausaha tidak hanya memikirkan keuntungan saja. Dalam 

melakukan transaksi dengan menggunakan e-commerce diperbolehkan 

selama dalam proses transaksi tidak ada unsur ketidakjelasan. Tujuan 

sistem informasi adalah sebagai pengambilan keputusan, maka dari itu 

informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Kata Kunci : E-commerce, Sistem Informasi Akuntansi, 

Berwirausaha, Perspektif Ekonomi Islam. 
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ABSTRACT 

 

The phenomenon of entrepreneurship among young people in 

recent years has become incapably popular. Moreover, there are 

many motivational seminars, reading books and news that cover the 

success of business actors, thus encouraging them to enter the 

business world. Advances in incapably  sophisticated technology make 

it easier for someone who wants to be an entrepreneur, because it can 

help in developing a business and promoting it. Today's more 

sophisticated information in technology causes entrepreneurs who use 

information technology to increase so that competition between 

entrepreneurs is becoming increasingly fierce. Intense competition in 

business makes the use of information technology very important. 

This study aims to empirically prove the effect of e-commerce 

and the use of accounting information systems on decision-making for 

entrepreneurship from an Islamic economic perspective. The research 

method in this study uses causal associative quantitative research. The 

object of research being studied was the students of the Islamic 

Accounting Study Program, Faculty of Islamic Economics and 

Business, UIN Raden Intan Lampung, Class of 2018, which amounted 

to 259 students. The type of data used is primary data obtained from 

distributing questionnaires to 45 respondents who were taken as 

samples by purposive sampling technique with the size using the 

Slovin formula. Then the data obtained were analyzed using multiple 

linear regression models using SPSS 20. 

Based on the results of the study, it is stated that the e-

commerce, and the use of accounting information systems have a 

positive and partially significant effect on entrepreneurial decision- 

making. While simultaneously the e-commerce and the use of 

accounting information systems have a significant effect on 

entrepreneurial decision making. In the Islamic economic perspective, 

doing business, and entrepreneurship are not only about profit. 

Conducting transactions using e-commerce is allowed as long as 

there is no element of ambiguity in the transaction process. The 

purpose of the information system is to make decisions, therefore the 

information submitted must be accountable. 

 

Keywords: E-commerce, Accounting Information Systems, 

Entrepreneurship, Islamic economic perspective 
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MOTTO 

                   

           

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian 

dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali 

setelah) dibangkitkan”. (Q.S Al-Mulk [67] : 15) 

“Jadilah penggerak setidaknya bagi diri mu sendiri, dunia 

butuh generasi yang mau bergerak bukan hanya diam ditempat. 

Karena dunia akan berada digenggaman mu jika kau bergerak, 

jangan sampai kau yang digerakan oleh dunia” 

(Maulia Jumyana) 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum sampai pada pokok pembahasan dari judul 

skripsi ini, maka adanya uraian terhadap penegasan arti dan 

makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. 

Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan dapat 

menghindari adanya kesalahpahaman dikalangan pembaca, selain 

itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang akan dibahas.  

Menghindari terjadinya kesalahan interpretasi terhadap 

skripsi yang berjudul “Pengaruh E-Commerce dan 

Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi terhadap 

Pengambilan Keputusan Berwirausaha dalam Perspektif 

Ekonomi Islam”, maka terlebih dahulu perlu ditegaskan 

pengertian dan maksud istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh yaitu daya yang timbul akibat sesuatu seperti 

manusia, benda-benda yang membentuk watak atau 

kepercayaan seseorang.
1
 

2. E-Commerce yaitu Electronic Commerce (E-Commerce) 

atau yang lebih dikenal Online Shopping adalah pelaksanaan 

perniagaan berupa transaksi penjualan, pembelian, 

pemesanan, pembayaran, maupun promosi suatu barang 

dan/atau jasa dilakukan dengan memanfaatkan komputer dan 

sarana komunikasi elektronik digital atau telekomunikasi 

data.
2
 

3. Sistem Informasi Akuntansi yaitu kumpulan sumber daya 

(manusia dan peralatan) pada suatu organisasi yang 

                                                             
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ―Pengaruh,‖ 2016, diakses 02 

Maret, 2022 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaruh. 
2
 Kartika Dwi Sara dan Fitryani Fitryani, ―Peran Kewirausahaan dan E-

Commerce Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Umkm) 

Dalam Perspektif Islam,‖ Jurnal EMA 5, no. 2 (2020): 66–77, 

https://doi.org/10.47335/ema.v5i2.53. 



 

 
2 

dirancang sedemikian rupa yang berisi tentang informasi 

keuangan dan informasi yang telah dikumpulkan agar 

memudahkan dalam mengambil keputusan.
3
 

4. Pengambilan Keputusan yaitu  proses pemecahan masalah 

dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk 

menetapkan suatu tindakan dalam rangka menyelesaikan 

masalah yang dihadapi.
4
 

5. Berwirausaha adalah suatu aktivitas dengan memanfaatkan 

sumber daya yang dimiliki seseorang atau organisasi yang 

bertujuan memberikan nilai tambah pada sumber daya 

tersebut menuju pada pertumbuhan nilai (value) ekonomi 

secara berkelanjutan.
5
 

6. Perspektif yaitu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan 

atau cara pandang sesorang terhadap suatu hal. 

7. Ekonomi Islam yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang 

berlandaskan nilai-nilai Islam yaitu Al-Qur‘an dan As-

Sunnah.
6
 

Berdasarkan penjelasan dan istilah-istilah di atas dapat 

diketahui bahwa yang dimaksud dari judul ini adalah suatu 

penelitian mengenai pengaruh e-commerce dan penggunaan 

sistem informasi akuntansi terhadap pengambilan keputusan 

berwirausaha dan bagaimana pandangan ekonomi Islam 

mengenai e-commerce dan penggunaan sistem informasi 

akuntansi terhadap pengambilan keputusan berwirausaha.  

 

 

                                                             
3
 Nurabiah, Herlina Pusparini, dan Yusli Mariadi, ―E-Commerce dan Sistem 

Informasi Akuntansi Sebagai Faktor Pendorong Pengambilan Keputusan Mahasiswa 

Akuntansi Untuk Berwirausaha,‖ Jurnal Aplikasi Akuntansi 5, no. 2 (2021): 238–53, 
https://doi.org/10.29303/jaa.v5i2.97. 

4
 Alwizra, Amul Husni Fadlan, dan M. Eko Kurniawan, ―Manajemen 

Pengambilan Keputusan,‖ Jurnal Menata 3, no. 2 (2020): 96–111. 
5
 Evita Tri Wahyuni dan Nur Diana, ―E-commerce dan Sistem Informasi 

Akuntansi Sebagai Faktor Pendorong Pengambilan Keputusan Mahasiswa Akuntansi 

Untuk Berwirausaha,‖ Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi 9, no. 03 (2020): 98–113. 
6 Ah. Shibghatullah Mujaddidi, Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Jawa 

Timur: Duta Media Publishing, 2020). 
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B. Latar Belakang 

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dimulai dari 

cara berpikir mayoritas masyarakat khususnya di kalangan 

mahasiswa, yaitu setiap orang harus bekerja setelah 

menyelesaikan pendidikan. Hal inilah yang secara tidak langsung 

menyebabkan terjadinya pengangguran terbuka. Pengangguran 

seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan 

adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat 

akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya 

kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
7
 Menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS) penyebab utama peningkatan pengangguran 

pada lulusan universitas tersebut disebabkan karena keterampilan 

yang dimiliki mahasiswa tidak sesuai kebutuhan perusahaan 

penyediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, ekspektasi 

penghasilan dan status lebih tinggi, inilah yang membuat 

meningkatnya pengangguran lulusan universitas di Indonesia.
8
 

  Mahasiswa setelah lulus belum tentu akan langsung 

mendapatkan pekerjaan, terlebih untuk mencari pekerjaan di 

zaman sekarang susah, sehingga banyak sekali penggangguran 

terdidik. Karena dalam mencari pekerjaan tidak hanya 

mengandalkan ijazah saja, tetapi diperlukan keterampilan dan 

kompetensi. Untuk menghindari peningkatan tingkat 

pengangguran tersebut, salah satu caranya adalah berwirausaha. 

Dengan berwirausaha mahasiswa setelah lulus tidak akan 

bingung lagi mencari pekerjaan dan dapat menciptkan lapangan 

pekerjaan.  

Fenomena entrepreneur di kalangan anak muda dalam 

beberapa tahun terakhir semakin populer. Apalagi, dengan 

banyaknya seminar motivasi, buku-buku bacaan serta 

pemberitaan yang mengupas seputar kesuksesan pelaku usaha 

sehingga mendorong mereka untuk terjun dalam dunia bisnis. 

                                                             
7 Maria Anita Titu, ―Penerapan model pembelajaran project based learning 

(PjBL) untuk meningkatkan kreativitas siswa pada materi konsep masalah ekonomi,‖ 

in Prosiding Seminar Nasional, vol. 9, 2015, 176–86. 
8 P H Livana et al., ―Dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian 

masyarakat desa,‖ Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences 1, no. 1 

(2020): 37–48. 
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Bisnis di kalangan mahasiswa kini sangat menjamur, selain 

menjadi mata kuliah pilihan diberbagai fakultas.
9
 Banyak anak 

muda khususnya mahasiswa yang menjadi seorang wirausaha 

atau berjualan selain mendapatkan pemasukan, mereka juga  

membantu orang tua membayar uang kuliah.  

Keinginan untuk berwirausaha sejak dini sudah mulai 

berkembang bagi wirausahawan-wirausahawan terutama di 

kalangan remaja atau generasi muda. Hal tersebut dibuktikan 

oleh banyaknya wirausahawan yang bermunculan dari waktu ke 

waktu. Hal ini membuktikan bahwa generasi muda sudah mulai 

memikirkan masa depannya dengan keinginan meniru figur 

sesorang yang sudah sukses, berani mencoba, rasa suka terhadap 

tantangan, keinginan untuk tetap bertahan hidup dan keinginan 

untuk memperbaiki taraf hidup yang lebih baik dari 

sebelumnya.
10

 Generasi Z yang tumbuh dengan teknologi, 

internet dan media sosial memiliki preferensi untuk memulai 

wirausaha. Beberapa alasan generasi Z memilih jalur wirausaha 

adalah tak mau dibatasi, situs layanan freelance dan peer-to-peer, 

media sosial dimana-mana, akses berlimpah, dan banyak 

mentor.
11

 

Antusiasime mahasiswa membangun bisnis di era digital 

terlihat dalam pendaftaran ajang kompetisi Ide Bisnis ―Pertamuda 

atau Pertamina Muda-Seed & Scale‖ yang digelar PT Pertamina 

(Persero) pada tanggal 16 juli 2021 silam, dan tercatat sudah 

1400 mahasiswa dari perguruan tinggi mulai dari Aceh-Papua. 

Dengan adanya ajang ini menunjukkan minat yang tinggi dari 

mahasiswa untuk membangun start up bisnis, dan dari ajang ini 

                                                             
9 Michael Jonatan Sihombing Sihombing dan Hari Sulistyo, ―Pengaruh E-

Commerce dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengambilan 

Keputusan Berwirausaha,‖ Jurnal Sosial Sains 1, no. 4 (2021): 309–21. 
10 Dewa Ayu Anggi Pramiswari dan Ida Bagus Dharmadiaksa, ―Pengaruh 

E-commerce dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan 
Keputusan Untuk Berwirausaha,‖ E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 20, no. 1 

(2017): 261–89. 
11

 Agung Purnomo et al., “Generasi Z sebagai Generasi Wirausaha,” 2019. 
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mahasiswa mendapatkan permodalan untuk bisnis yang akan 

dijalankannya.
12

 

Mahasiswa yang mempunyai minat dan jiwa untuk 

berwirausaha akan memanfaatkan keahlian yang dimiliki, hobi, 

perkembangan teknologi informasi, dan peluang yang ada untuk 

berwirausaha. Banyak anak muda di Indonesia yang sudah sukses 

menjadi entrepreneur. Berikut nama anak muda yang sukses 

menjadi entrepreneur di  Indonesia 

 

Tabel 1.1 

Anak Muda yang Sukses menjadi Entrepreneur  

Di Indonesia 

 

No Nama Usaha Pendidikan 

Terakhir 

1 Iis Ismail Khanafi 

 

Kulzein.com 

(marketplace 

kuliner local) 

 

S1 Ilmu 

Komputer 

Universitas 

Gunadarma 

2 Tanya Larasati 

Panduwinata 

Creative Design 

Produk Souvenir 

dan Content 

Creatif 

DKF Universitas 

Bina Nusantara 

3 Sanjung Sari 

Pursie 

Sancraft Pendidikan Seni 

Rupa Universitas 

Negeri Jakarta 

4 Muhammad Fuad 

Fadli 

Depok Street 

Market Distro 

Manajemen 

Pemasaran STIE 

Kusuma Negara 

Jakarta 

5 Dea Valencia 

Budiarto 

Batik Kultur Universitas 

Multimedia 

Nusantara 

6 Steven Farrel Seikou Coffee Mahasiwa 

                                                             
12 ―1400 Mahasiswa Calon Pengusaha Daftar Pertamuda 2021,‖ diakses 18 

Juli 2022, www.cnbcindonesia.com/news. 
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Saputra Komunikasi 

Universitas 

Multimedia 

Nusantara 

Serpong 

7 Hafiza Elfira Nalacity 

Foundation 

S1 Ilmu 

Keperawatan 

Universitas 

Indonesia 

8 Haykal Satria 

Panjeraino 

Panjers (Pakaian 

Olahraga) 

S1 

Kewirausahaan 

SPM ITB 

9 Firdaus Abdulloh Sepatu Etnik 

Selo 

Mahasiswa 

Ekonomi dan 

Bisnis Universitas 

Mataram  

10 Yukka Harlanda 

dan Putera Dwi 

Kurnia 

Brodo Footwear Teknik Sipil dan 

Lingkungan 

Institut Teknologi 

Bandung 

11 Fauzia Irva Lestari OH.IRV 

Fashion 

Diploma Fashion 

Design 

Universitas 

Kristen Maranatta 

Bandung 

12 Riezka 

Rahmatiana 

Es Pisang Hijau Ilmu Komunikasi 

Universitas 

Padjadjaran 

13 Hana Nurjana Yhana Wibisono 

Fashion  

S1 Fakultas Ilmu 

Komunikasi 

Universitas Gadja 

Mada 

     Sumber: youngster.id, data diolah 2022. 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan  bahwa berwirausaha 

menjadi bidang pekerjaan yang diminati mahasiswa. 
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Kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan 

keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan 

peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha.
13

 Tujuan 

berwirausaha adalah untuk memperbaiki taraf kehidupan, anak 

muda yang berwirausaha selain memperbaiki kehidupannya 

mereka juga memperbaiki kehidupan orang lain dengan adanya 

lapangan pekerjaan yang mereka ciptakan.  

Kegiatan berwirausaha dalam Islam tidak asing lagi, 

karena pada zaman Nabi Muhammad SAW., istrinya dan para 

sahabat nabi juga melakukan kegiatan berwirausaha. Dengan 

adanya hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan berwirausaha 

adalah ciri khas dari agama Islam yang sudah dilakukan dari 

sejak dahulu. Konsep entrepreneurship dalam perspektif 

ekonomi Islam, lebih merujuk pada kalimat yang dipakai di Al-

Qur‘an, dan As-Sunnah yang relevan dengan entrepreneurship. 

Dalam hal ini ada beberapa kata, seperti al-„amal, al-kash, al-

fi‟il, as-sa‟yu, an-nashru, dan ash-sa‟n. Meskipun masing-

masing kata memiliki makna dan implikasi yang berbeda, namun 

secara umum deretan kata-kata tersebut berarti bekerja, berusaha, 

mencari rezeki, dan menjelajah (untuk bekerja).
14

 

Berbisnis atau berwirausaha sebagai seorang muslim 

tentunya tidak hanya memikirkan keuntungan saja. Seorang 

muslim jika menjual barang harus dengan senang hati, gembira, 

ikhlas, dan memberikan kesan yang baik kepada pelanggan atau 

pembeli.
15

 Berbisnis, dan berwirausaha adalah sebagian dari 

hidup umat muslim, yang harus ditujukan untuk beribadah 

kepada-Nya, dan sebagai wadah untuk berbuat baik kepada 

sesama. Dan dalam Surah Al-Jumuah : 10  Allah berfirman: 

                                                             
13 Ardhariksa Zukhruf Kurniullah et al., Kewirausahaan dan Bisnis 

(Yayasan Kita Menulis, 2021), 6 , 

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pyQXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA
28&dq. 

14 Mohammad Darwis, ―Entrepreneurship Dalam Perspektif Islam; 

Meneguhkan Paradigma Pertautan Agama dengan Ekonomi,‖ Iqtishoduna 6, no. 1 

(2017): 190–221. 
15 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 159. 
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“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah 

Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumuah  

[62]: 10) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika kita sedang 

bekerja atau melakukan aktivitas lainnya, ketika waktu shalat tiba 

maka bersegeralah untuk menunaikan shalat, hentikan semua 

aktivitas duniawi dan beribadahlah. Ayat ini juga mengingatkan 

kita dalam mencari rezeki untuk menghindari kecurangan dan 

penyelewengan. Sebab Allah mengetahui setiap perbuatan dan 

tindak tanduk umatnya. Berwirausaha merupakan salah satu 

pekerjaan yang halal, maka dari itu dalam berwirausaha harus 

memperhatikan maslahatnya, tidak hanya untuk mencari 

keuntungan tetapi kualitas dan pelayanan harus diperhatikan. 

Berwirausaha tidak mudah seperti yang dibayangkan, 

banyak resiko dan tantangan yang harus dihadapi. Seorang 

wirausaha juga harus mengikuti perkembangan zaman agar bisnis 

yang di jalankan tidak tertinggal. Kemajuan teknologi yang 

semakin canggih memudahkan seseorang yang ingin 

berwirausaha, karena dapat membantu dalam mengembangkan 

usaha serta mempromosikannya. Semakin canggih teknologi 

informasi saat ini menyebabkan wirausaha yang memanfaatkan 

teknologi informasi tersebut meningkat sehingga persaingan 

antarwirausaha menjadi semakin  ketat.  

Persaingan yang ketat dalam bisnis, membuat 

penggunaan teknologi informasi menjadi sangat penting. Jika 

seorang wirausaha tidak mampu bersaing menghadapi wirausaha 

lainnya yang terus berkembang, dan tidak mengikuti 

perkembangan zaman, maka kelangsungan hidup dan kesempatan 

memperluas bidang usaha akan terancam serta bisnis yang 

dijalankan akan tertinggal. Salah satu solusinya untuk 
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mengembangkan usaha dengan pemanfaatan teknologi informasi 

yang sedang berkembang saat ini adalah penyebaran, pembelian, 

penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik 

seperti internet, televisi atau jaringan komputer (e-commerce).
16

 

Menurut Kotler et al dalam Pamiswari dan Dharmadiaksa  

e-commerce  adalah penggunaan website untuk bertransaksi atau 

memfasilitasi penjualan produk atau jasa secara online yang bisa 

juga dijadikan sebagai alat untuk membeli sekaligus menjual 

produk/jasa melalui internet dengan menggunakan sistem 

komputer untuk meningkatkan efiensi perusahaan secara 

keseluruhan.
17

 Perdagangan yang terjadi adalah  pembeli 

mengunjungi website penjual dan melakukan  transaksi secara 

online. Berkat berbagai kemudahan itulah maka e-commerce kini 

menjadi pilihan bagi masyarakat karena kenyamanan dan 

kepraktisannya. Saat ini konsumen tidak perlu datang langsung  

ke pusat pertokoan, barang sudah bisa dibeli dan langsung diantar 

ke rumah.  

Keberadaan e-commerce sebagai media transaksi barang 

dan jasa melalui sistem informasi berbasis web atau media 

elektronik memberikan pengaruh yang signifikan bagi calon 

wirausahawan.
18

 Dengan adanya e-commerce sebagai dukungan 

dan media untuk memulai bisnis (berwirausaha), banyak 

bermunculan unit-unit bisnis baru yang  hanya menggunakan 

ponsel pintar dan tidak perlu mengeluarkan modal banyak untuk 

menyewa tempat untuk berbisnis dikarenakan transaksi dapat 

dilakukan dimanapun dan dijangkau kapanpun. Pemanfaatan 

teknologi informasi merupakan jalan untuk usaha dapat 

berkembang.
19

  

                                                             
16

 Pramiswari dan Dharmadiaksa, ―Pengaruh E-commerce dan Penggunaan 

Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Berwirausaha.‖ 
17

 Ibid. 
18 Lovita dan Susanty, ―Peranan Pemahaman E-Commerce dan Sistem 

Informasi Akuntansi Terhadap Minat Kewirausahaan",  48.  
19

 Wahyuni dan Diana, ―E-commerce dan Sistem Informasi Akuntansi 

Sebagai Faktor Pendorong Pengambilan Keputusan Mahasiswa Akuntansi Untuk 

Berwirausaha‖, 94.  
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E-commerce adalah  wadah baru untuk membangkitkan 

dan mengeksploitasi usaha yang mengutamakan efektifitas  pada 

pelaksanaannya. Perdagangan elektronik ini, sudah banyak 

bermunculan dan berkembang.  Oleh sebab itu sebagai wirausaha 

tentunya harus bisa memanfatkan teknologi yang semakin 

canggih dengan sebaik mungkin. Dengan membuka bisnis 

melalui e-commerce dan menerapkannya sesuai syariat Islam, 

sebab dilakukan didunia virtual maka kepercayaan pelanggan 

harus dijaga dengan tidak melakukan gharar (ketidakjelasan). E-

commerce salah satu faktor yang penting untuk menunjang 

keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan. Untuk  

meningkatkan penjualan secara cepat maka dengan melihat 

perubahan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut kita 

dapat memanfaatkan suatu layanan secara online yang berupa e-

commerce.20
 

Sudah terbukti banyak bermunculan situs perdagangan 

online yang bercorak Islam, seperti situs Hijup.com, Saqina.com, 

dan Hijabenka.com, ada juga layanan jasa untuk ibadah haji dan 

umrah yaitu situs Ihram.asia. 
21

 Dengan tetap berlandaskan pada 

prinsip-prinsip Islam agar usaha yang dijalankan mendapat 

berkah, dan tetap menjaga kepercayaan konsumen serta tidak 

berlaku curang.  

Seorang wirausaha juga harus memahami sistem data 

akuntansi. Sistem data akuntansi merupakan suatu sistem yang 

mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memproses informasi 

ataupun transaksi perusahaan sehingga jadi informasi yang 

bermanfaat bagi penggunanya paling utama dalam pengelolaan 

keuangan.  Di era globalisasi saat ini pemrosesan data secara 

manual dianggap tidak relevan dan akurat lagi. Hal ini 

dikarenakan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pemrosesan 

data secara manual tidak dapat dinetralisir. Dimana kesalahan 

                                                             
20 Rosyad, ―Efektifitas dan Efisiensi Penerapan E-Commerce Pada Pt. 

Wahana Surya Plastik‖, 268.  
21 Misbahul Ulum, ―Prinsip-Prinsip jual Beli Online Dalam Islam 

Penerapannya Pada E-Commerce Islam di Indonesia,‖ Jurnal Dinamika Ekonomi dan 
Bisnis 17, no. 01 (2020): 49–64, 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115. 
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pemrosesan data secara manual mempengaruhi informasi yang 

dihasilkan sebagai dasar pengambilan keputusan tidak akurat 

lagi. Hal itulah yang menyebabkan sistem informasi akuntansi 

sangat penting bagi perusahaan.  

Informasi akuntansi sangat dibutuhkan oleh berbagai 

pihak, dalam perusahaan khususnya untuk pihak manajemen 

sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Dasar dari sistem 

akuntansi adalah dari rangakaian sistem yang terintegrasi dengan 

software dan akuntansi sehingga membentuk rangkaian dalam 

suatu program atau software. Sistem informasi akuntansi sendiri 

dapat diartikan sebagai kegiatan, mengelompokkan, mencatat, 

dan memproses kegiatan bisnis perusahaan kedalam sebuah 

pelaporan keuangan sebagai suatu informasi yang digunakan oleh 

manajemen dan pihak lainnya.
22

 

Siklus akuntansi pada sistem informasi akuntansi 

berbasis komputer sama dengan sistem informasi akuntansi 

secara manual, artinya aktivitas yang dilakukan untuk 

menghasilkan suatu laporan keuangan tidak ada perubahan 

apapun. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer hanya 

mengubah karakter dari suatu aktivitas. Model akuntansi pada era 

teknologi informasi mengharuskan akuntansi dapat mengukur 

tingkat perubahan sumber daya, mengukur tingkat perubahan 

proses, memfokuskan keluar pada nilai pelanggan, mengukur 

proses pada realtime, dan memungkinkan jaringan. Sistem 

informasi sangat bermanfaat, karena menjadikan pekerjaan lebih 

mudah, mengolah data transaksi ekonomi perusahaan yang telah 

diinput oleh pemakai dengan otomatis telah di proses komputer  

menjadi laporan keuangan.
23

 

Sistem informasi akuntansi mempunyai peran yang 

penting dalam entitas baik skala besar maupun kecil. Sitem 

informasi akuntansi menghasilkan informasi keuangan yang 

relevan, andal, dapat dipercaya dan mudah dipahami, serta  

informasi akuntansi mempunyai peran penting dalam hal 

                                                             
22 Dede Lesmana, Diktat & Modul Sistem Informasi Akuntansi (Tanggerang 

Selatan: Prodi Akuntansi UPJ, 2021). 
23 Ibid, 11. 
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pengambilan keputusan dalam berwirausaha. Yang teruji 

kebenarannya untuk membantu dalam proses pengambilan 

keputusan.
24

 Informasi akuntansi digunakan untuk mengukur dan 

mengkomunikasikan informasi yang diperlukan oleh pihak 

manajemen dalam merumuskan berbagai keputusan untuk 

memecahkan masalah yang sedang dihadapi. 
25

 

Romney, et al  dalam wulandari, et al  menyatakan 

bahwa penerapan teknologi sistem informasi akuntansi di 

perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna yang 

pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan kinerja.
26

 

Sistem informasi akuntansi  bisa juga meningkatkan efesiensi 

serta efektifitas dalam pengambilan keputusan sehingga 

memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan yang 

optimal. Dikatakan efisien apabila data yang diberikan mampu 

melayani kebutuhan pemakaian sistem, dan dikatakan efektif 

apabila informasi yang diberikan mampu melayani kebutuhan 

pengguna sistem. Bagi seseorang yang ingin terjun dalam dunia 

usaha atau bisnis, permasalahan sistem informasi akuntansi 

tersebut tidak dapat dihindarkan. Karena akuntansi merupakan 

proses mengolah dan merangkum informasi ekonomi agar 

mampu dimanfaatkan untuk dasar pengambilan keputusan. 

Sistem informasi akuntansi adalah suatu prosedur 

akuntansi yang digabungakan dengan bantuan teknologi untuk 

memudahkan tugas dan peran akuntan dalam menghasilkan 

informasi akuntansi yang relevan, lengkap, tepat waktu, andal, 

dapat dipahami, dan bisa diverifikasi serta mudah diakses untuk 

para pengguna informasi. Perkembangan zaman yang begitu 

                                                             
24 Nova Amanda Lestari dan Siti Hamidah Rustiana, ―Pengaruh Persepsi 

Owner dan Pengetahuan Akuntansi Dalam Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 

Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Pamulang,‖ Baskara: Journal of 

Business and Entrepreneurship 01, no. 02 (2019): 67–80, 

https://doi.org/https://doi.org/10.54268/baskara.1.267-80. 
25 Mas‘ud, Mursalim, dan Saleh, ―Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, 

Kepribadian Wirausahawan, dan Pengalaman Berwirausaha Terhadap Penggunaan 

Informasi Akuntansi‖, 215.  
26

 Wulandari, Maslichah, dan Dwiyani Sudaryanti, ―Pengaruh E-commerce 

dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pengambilan Keputusan dalam 
Berwirausaha di Sanggam Mart Kabupaten Balangan,‖ Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi 

9, no. 04 (2020). 
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cepat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dalam 

bidang akuntansi. Dahulu akuntansi dikerjakan secara manual, 

pada zaman sekarang akuntansi sudah dikerjakan dengan 

mengunakan komputerisasi. Perkembangan di bidang akuntansi 

ini tidak terlepas dari pemantapan moralitas dari para pengguna 

teknologi informasi di bidang akuntansi. Dengan moralitasi yang 

baik mencegah terjadinya dari kegiatan buruk, seperti korupsi, 

kolusi dan nepotisme di bidang akuntansi. 
27

 

Besarnya manfaat yang diperoleh dari penggunaan 

teknologi dan informasi saat ini membuat e-commerce dan sistem 

informasi akuntansi semakin diterima sebagai sesuatu yang wajib 

dimanfaatkan dan menjadi kebutuhan di dalam berwirausaha.
28

 

Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan sistem informasi 

akuntansi merupakan faktor yang menentukan kemudahan 

wirausaha dalam menjalankan usahanya dalam hal pengambilan 

keputusan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Pramiswari dan Dharmadiaksa  yang menyatakan bahwa 

sistem informasi akuntansi  berpengaruh positif terhadap 

keputusan untuk berwirausaha. Dengan memanfaatkan era yang 

sudah canggih dan memanfaatkan peluang yang ada untuk 

membuka bisnis dengan hanya menggandalkan jaringan 

komputer dan untuk pemrosesan data baik untuk mencari, 

mengumpulkan data, yang dapat diakses melalui sistem akuntansi 

menumbuhkan minat seseorang untuk memulai bisnis dengan 

menjadi seorang wirausaha. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ayu 

Anggi Pramiswari dan Ida Bagus Dharmadiaksa , Indah Putri 

Margareta dengan judul Pengaruh E-Commerce dan Penggunaan 

Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan 

Untuk Berwirausaha. Wulandari, Maslichah, dan  Dwiyani 

                                                             
27 Rendy Mirwan Aspirandi, ―Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi Dalam 

Ilmu Islam,‖ Prosiding Ekonomi Kreatif di Era Digital 01, no. 01 (2018). 
28 Michael Jonatan Sihombing Sihombing dan Hari Sulistyo, ―Pengaruh E-

Commerce dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengambilan 
Keputusan Berwirausaha,‖ Jurnal Sosial Sains 1, no. 4 (2021): 309–21, 

https://doi.org/10.36418/sosains.v1i4.78. 
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Sudaryant dengan judul penelitian Pengaruh E-Commerce dan 

Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pengambilan 

Keputusan Dalam Berwirausaha di Sanggam Mart Kabupaten 

Balangan. Evita Tri Wahyuni dan Nur Diana dengan judul E-

Commerce dan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Faktor 

Pendorong Pengambilan Keputusan Mahasiswa Akuntansi Untuk 

Berwirausaha. Serta Nurabiah, Herlina Pusparini, dan Yusli 

Mariadi dengan judul E-Commerce dan Sistem Informasi 

Akuntansi Sebagai Faktor Pendorong Pengambilan Keputusan 

Mahasiswa Akuntansi Untuk Berwirausaha. Dengan hasil 

penelitian variabel independen, yaitu e-commerce dan sistem 

informasi berpengaruh  secara parsial dan simultan terhadap 

variabel dependen yaitu pengambilan keputusan berwirausaha. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam variabel 

dependen menggunakan perspektif Islam.  

Selain itu ada penelitian dari Kartika Dwi Sara dan 

Fitryani dengan penelitian yang berjudul Peran Kewirausahaan 

dan E-Commerce terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Islam.  Hasil 

penelitian  menunjukkan bahwa peranan etika bisnis Islam yang 

diterapkan dalam berwirausaha secara signifikan  berpengaruh 

terhadap penggunaan e-commerce yang sesuai dengan syariat 

Islam dan peranan wirausaha dan e-commerce berpengaruh 

terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.  Dan 

Niluh Anik Sapitri, dan Emi Sri Rahayu Fatimah dengan judul 

Pengaruh E-Commerce dan Pengetahuan Kewirausahaan 

Terhadap Minat Berwirausaha pada Pedagang Online di Kota 

Makassar dalam Perspektif Islam. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan e-commerce dan 

pengetahuan kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat berwirausaha.  

Berdasarkan uraian latar belakang  diatas dan fenomena 

yang terjadi, serta riset terdahulu  maka penelitian ini dilakukan 

untuk memberikan tambahan bukti empiris lebih lanjut tentang 

pengaruh  e-commerce dan penggunaan sistem informasi pada 

pengambilan keputusan berwirausaha dalam perspektif Islam. 
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Dengan dilakukan penelitian ini dapat lebih lanjut memberikan 

bukti dan menambah pengetahuan tentang e-commerce dan 

sistem informasi akuntansi serta penerapannya dalam 

berwirausaha. Serta sebagai dasar penerapan secara langsung  

ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Maka dari itu 

penulis  tertarik untuk meneliti masalah tersebut yang 

dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi judul 

“PENGARUH E-COMMERCE DAN PENGGUNAAN 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERWIRAUSAHA 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus 

Mahasiswa Akuntansi UIN Raden Intan Lampung)”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Mahasiswa yang telah lulus belum tentu akan langsung 

mendapatkan pekerjaan sehingga banyak pengganguran 

terdidik. 

b. Kemajuan teknologi seperti e-commerce dan juga 

penggunaan SIA banyak mahasiswa yang memanfaatkan 

peluang untuk menjadi seorang wirausaha. 

c. Transaksi e-commerce harus menerapkan prinsip-prinsip 

syariah, sehingga wirausaha dapat menjalankan usahanya 

dengan belaku jujur dan tidak melakukan kecurangan. 

 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas yang berkaitan 

dengan judul: ―Pengaruh E-Commerce dan Penggunaan 

Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengambilan Keputusan 

Berwirausaha dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Mahasiswa Akuntansi UIN Raden Intan Lampung ), maka 

diperlukan batasan masalah yang akan menjadi fokus 

pembahasan dalam penelitian ini, yaitu: 
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a. Variabel yang diangkat pada penelitian ini terdiri dari 

variabel independen dan dependen. Variabel independen 

terdiri dari e-commerce dan sistem informasi akuntansi, 

sedangkan variabel  dependennya adalah pengambilan 

keputusan berwirausaha dalam perspektif ekonomi Islam. 

b. Peneliti hanya mengambil data berdasarkan kuesioner yang 

disebarkan dan diisi kepada mahasiswa fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam jurusan Akuntansi. 

c. Peneliti menetapkan objek yang diteliti adalah mahasiswa 

UIN Raden Intan Lampung Jurusan Akuntansi Syariah 

angkatan 2018. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah e-commerce berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan untuk berwirausaha? 

2. Apakah penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan untuk berwirausaha? 

3. Apakah e-commerce dan sistem informasi akuntansi 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk 

berwirausaha? 

4. Bagaimana e-commerce dan penggunaan sistem informasi 

akuntansi terhadap pengambilan keputusan untuk 

berwirausaha dalam  perspektif ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh e-commerce 

terhadap pengambilan keputusan untuk berwirausaha. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh penggunaan 

sistem informasi akuntansi terhadap pengambilan keputusan 

untuk berwirausaha. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh e-commerce 

dan sistem informasi akuntansi terhadap pengambilan 

keputusan berwirausaha. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa  e-commerce dan sistem 

informasi akuntansi terhadap pengambilan keputusan 

berwirausaha dalam prespektif  ekonomi Islam. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis 

sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini diantara lain: 

 

1. Secara Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi bidang keilmuan 

akuntansi syariah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan 

referensi pada penelitian penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan pengaruh e-commerce, dan 

penggunaan SIA terhadap pengambilan keputusan dalam 

berwirausaha. 

 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Mahasiswa akuntansi, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi peneliti dalam 

mengembangkan wacana dunia usaha khususnya dalam 

mempelajari bisnis elektonik. 

b. Bagi Universitas UIN Raden Intan Lampung, hasi 

penelitian  dapat dijadikan acuan atau referensi bagi 

penelitian dengan objek sejenis. 

c. Bagi penulis dan pembaca, penelitian ini bermanfaat 

menambah wawasan dan memperluas keilmuan 

mengenai e-commerce dan penggunaan sistem informasi 

akuntansi serta sebagai acuan untuk 

mengimplementasikan secara langsung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Tinjauan pustaka ini bermaksud untuk mengetahui 

apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang bekaitan dengan 

penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu mengenai topik 

yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat dalam tabel: 
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Tabel 1.2 

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Nxxx No Nama Peneliti, dan 

Judul 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Dewa Ayu Anggi 

Pramiswari dan Ida 

Bagus Dharmadiaksa. 

Pengaruh E-Commerce 

dan Penggunaan Sistem 

Informasi Akuntansi 

dalam Pengambilan 

Keputusan Untuk 

Berwirausaha 

Kuantitatif 

Hasil Penelitian ini 

menunjukkan 

variabel  e-commerce 

berpengaruh positif 

terhadap 

pengambilan 

keputusan untuk 

berwirausaha, 

sehingga makin 

tinggi pengetahuan 

tentang e-commerce 

maka semakin 

meningkat pula 

minat mahasiswa 

untuk berwirausaha. 

Variabel  sistem 

informasi akuntansi 

berpengaruh positif 

terhadap 

pengambilan 

keputusan untuk 

berwirausaha. Makin 

tinggi pemahaman 

mahasiswa tentang 

sistem informasi 

akuntansi, maka 

semakin meningkat 

pula minat 
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mahasiswa untuk 

berwirausaha.
29

 

2 Indah Putri Margareta. 

Pengaruh E-Commerce 

dan Penggunaan Sistem 

Informasi Akuntansi 

dalam Pengambilan 

Keputusan Untuk 

Berwirausaha (Studi 

Kasus Perguruan Tinggi 

Swasta di Wilayah 

Surakarta)  

Kuantitatif 

dengan 

metode 

analisis 

regresi 

berganda. 

Hasil Penelitian 

diperoleh 

menunjukan variabel 

independen (e-

commerce dan sistem 

informasi akuntansi ) 

secara simultan 

berpengaruh 

signifikan dalam 

pengambilan 

keputusan 

berwirausaha.
30

 

3 Wulandari, Maslichah, 

dan Dwiyani Sudaryanti 

Kuantitatif  Hasil  penelitian 

menunjukkan : 

1. Variabel e-

commerce dan 

variabel 

penggunaan 

sistem informasi 

akuntansi secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pengambilan 

keputusan dalam 

berwirausaha.   

                                                             
29

 Pramiswari dan Dharmadiaksa, ―Pengaruh E-commerce dan Penggunaan 

Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Berwirausaha‖, 

284.  
30 I P Margareta dan M Erma Setiawati, ―Pengaruh E-Commerce dan 

Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan untuk 
Berwirausaha (Studi Kasus pada Perguruan Tinggi Swasta Di Wilayah Surakarta ),‖ 

Jurnal Akuntansi, 2019, http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/77404. 
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2. Variabel e-

commerce 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

pengambilan 

keputusan dalam 

berwirausaha di 

Sanggam Mart 

Kabupaten 

Balangan. 

3. Variabel sistem 

informasi 

akuntansi 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

pengambilan 

keputusan dalam 

berwirausaha di 

Sanggam Mart 

Kabupaten 

Balangan.
31

 

4 Kartika Dwi Sara dan 

Fitryani. 

Peran Kewirausahaan 

dan E-Commerce 

terhadap Perkembangan 

Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) 

Kualitatif  Hasil penelitian 

menunjukkan  bahwa 

terdapat mayoritas 

yang mengetahui 

peranan etika bisnis  

Islam untuk 

diterapkan dalam 

berwirausaha tetapi 

                                                             
31 Wulandari, Maslichah, dan Sudaryanti, ―Pengaruh E-commerce dan 

Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pengambilan Keputusan dalam 

Berwirausaha di Sanggam Mart Kabupaten Balangan‖, 80.  
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Dalam Perspektif Islam secara keseluruhan 

memiliki 

karakteristik  

wirausaha dan secara 

signifikan  e-

commerce yang  

digunakan telah  

sesuai  dengan 

syariat Islam di dunia 

perdagangan. 

Perananan wirausaha 

dan e-commerce 

sangat berpengaruh 

terhadap 

perkembangan usaha 

mikro, kecil, dan 

menengah.
32

 

5 Niluh Anik Sapitri, dan 

Emi Sri Rahayu 

Fatimah.  

Pengaruh E-Commerce 

dan Pengetahuan 

Kewirausahaan 

Terhadap Minat 

Berwirausaha pada 

Pedagang Online di 

Kota Makassar dalam 

Perspektif Islam. 

  

Kuantitatif 

deskriptif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

secara parsial: (1) e-

commerce 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap minat 

berwirausaha. (2) 

Pengetahuan 

kewirausahaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap minat 

berwirausaha.  

Dan secara simultan 

                                                             
32 Sara dan Fitryani, ―Peran Kewirausahaan dan E-Commerce Terhadap 

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Umkm) Dalam Perspektif Islam‖, 

73.  
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e-commerce dan 

pengetahuan 

kewirausahaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap minat 

berwirausaha.
33

 

6 Evita Tri Wahyuni, dan 

Nur Diana.  

E-Commerce dan Sistem 

Informasi Akuntansi 

Sebagai Faktor 

Pendorong Pengambilan 

Keputusan Mahasiswa 

Akuntansi Untuk 

Berwirausaha. 

Kuantitatif 

deskriptif 

Hasil Penelitian 

diperoleh 

menunjukan variabel 

independen (e-

commerce dan sistem 

informasi akuntansi ) 

secara simultan 

berpengaruh dalam 

pengambilan 

keputusan 

berwirausaha. 

Variabel e-commerce 

dan sistem informasi 

akuntansi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

pengambilan 

keputusan 

berwirausaha 
34

  

7 Nurabiah, Kuantitatif Hasil penelitian 

menyatakan bahwa 

                                                             
33

 Emi Sri Rahayu Fatimah dan Niluh Anik Sapitri, ―Pengaruh E-Commerce 

dan Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha pada Pedagang 

Online di Kota Makassar Dalam Perspektif Islam,‖ El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi 

Syariah 4, no.1 (2020): 46–63. 
34

 Wahyuni dan Diana, ―E-commerce dan Sistem Informasi Akuntansi 

Sebagai Faktor Pendorong Pengambilan Keputusan Mahasiswa Akuntansi Untuk 

Berwirausaha‖, 99.  
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Herlina Pusparini, dan 

Yusli Mariadi.  

E-Commerce dan Sistem 

Informasi Akuntansi 

Sebagai Faktor 

Pendorong Pengambilan 

Keputusan Mahasiswa 

Akuntansi Untuk 

Berwirausaha.  

asosiatif e-commerce 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap 

pengambilan 

keputusan 

mahasiswa akuntansi 

dalam berwirausaha 

dan Sistem informasi 

akuntansi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

pengambilan 

keputusan 

mahasiswa akuntansi 

dalam 

berwirausaha.
35

 

 

Berdasarkan dari uraian tinjauan pustaka diatas terdapat 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis. Persamaan dari 7 penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah variabel 

dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian 

berkaitan tentang faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan untuk berwirausaha. Perbedaan nya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah pengambilan keputusan untuk 

berwirausaha ditinjau juga dalam perspektif ekonomi Islam. 

Selain itu objek yang digunakan dalam penelitian adalah 

mahasiswa jurusan akuntansi syariah dan populasinya berasal 

dari angkatan 2018 dengan ukuran sampel menggunakan rumus 

Slovin yang diklasifikasikan menggunakan kriteria yang telah 

ditentukan. Metode penelitian yang digunakan dari penelitian 

terdahulu adalah kuantitatif tetapi yang membedakan dari 

                                                             
35 Nurabiah, Herlina Pusparini, dan Yusli Mariadi, ―E-Commerce dan 

Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Faktor Pendorong Pengambilan Keputusan 

Mahasiswa Akuntansi Untuk Berwirausaha‖, 250.  
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penelitian terdahulu hanya sifat penelitiannya saja. Ada yang 

menggunakan sifat asosiatif kausal, dan juga deskriptif. Peneliti 

sendiri menggunakan sifat penelitian asosiatif kausal. Tetapi, ada 

satu penelitian terdahulu yang menggunakan metode penelitian 

berbeda yaitu kualitatif. 

 

H. Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan pembaca dalam melihat dan 

mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini, maka perlu 

dipaparkan sistematika penulisan yang merupakan kerangka dan 

pedoman pada penulisan skripsi. Adapun dalam penelitian ini 

sistematika penulisan yamg dijelaskan adalah Bab dan Sub Bab, 

meliputi: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan yang berisikan 

sub-sub bab yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan, dan sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI dan PENGAJUAN HIPOTESIS  

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan 

dengan judul skripsi ini dan hipotesis yang menjadi jawaban 

sementara dari rumusan masalah penelitian. Teori yang 

digunakan dalam skripsi ini yaitu terdiri atas: Theory of 

Acceptance Model (TAM), Contingency Theory, E-Commerce, 

Sistem Infromasi Akuntansi, Berwirausaha Menurut perspektif 

ekonomi Islam. Selain itu, bab ini juga memuat kerangka 

pemikiran dan pengajuan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini mengemukakan tentang metode penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yang terdiri atas waktu dan tempat 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan 

teknik pengumpulan data, sumber data, definisi operasional 

variabel, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas data 

dan teknik analisis data.  
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BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN  

Bab ini terdiri atas hasil dari penelitian yang dilakukan 

serta pembahasan mengenai hasil tersebut. Bab ini meliputi 

deskripsi data, dan pembahasan hasil penelitian dan analisis.  

BAB V PENUTUP  

Bab ini terdiri dari kesimpullan dan rekomendasi atas 

penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi masalah yang 

akan diteliti serta hasil dari penyelesaian permasalahan tersebut. 

Sedangkan rekomendasi berisi anjuran yang ditujukan untuk 

peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Theory of Acceptance Model (TAM) 

Penelitian ini menggunakan konsep model 

berketerimaan teknologi (Technology Acceptance Model-

TAM). Technology Acceptance Model (TAM) adalah model 

yang cocok digunakan untuk memprediksi keinginan individu 

dalam menerima teknologi  yang dilandasi  teori tindakan 

beralasan (Theory of Reasoned Action-TRA). TAM 

menggunakan TRA sebagai dasar teoritikal adalah untuk 

menspesifikasi hubungan kausal antara dua kunci 

kepercayaan, yaitu perspesi manfaat dan persepsi kemudahan 

penggunaan. TAM adalah teori tindakan yang beralasan 

dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang 

terhadap suatu hal, akan menggambarkan dan menentukan 

sikap dan perilaku orang tersebut. Reaksi dan persepsi 

pengguna teknologi mempengaruhi sikapnya dalam 

penerimaan terhadap teknologi tersebut.
36

 TAM juga merinci 

faktor-faktor  apa saja yang dapat memengaruhi penerimaan 

suatu teknologi dalam sistem informasi dan dapat 

menggambarkan perilaku penggunaan teknologi. 

Technology Acceptance Model (TAM) atau Model 

Penerimaan Teknologi Model TAM telah banyak digunakan 

untuk membantu memahami dan menjelaskan perilaku 

pengguna dalam suatu sistem informasi, ada beberapa 

penelitian yang telah digunakan untuk menguji model dan 

hasilnya sudah reliabel.
37

 

                                                             
36 I Wayan Santika dan I Putu Yadyana, ―Analisis Technology Acceptance 

Model Terhadap Penggunaan E-commerce pada UMKM Kerajinan di Gianyar,‖ 

Prosiding Seminar Nasional AIMI, 2017, 255–64. 
37 Fran Sayekti dan Pulasna Putarta, ―Penerapan Technology Acceptance 

Model (TAM) Dalam Pengujian Model Penerimaan Sistem Informasi Keuangan 

Daerah,‖ Jurnal Manajemen Teori dan Terapan| Journal of Theory and Applied 

Management 9, no. 3 (2016): 196–209, https://doi.org/10.20473/jmtt.v9i3.3075. 
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TAM digunakan untuk menjelaskan dan  

memperkirakan penerimaan terhadap penggunaan sistem 

informasi, serta menjelaskan juga bagaimana hubungan sebab 

akibat yang berhubungan dengan manfaat suatu sistem 

informasi dan kemudahan dalam penggunaanya.
38

 Dimana 

menjelaskan model penerimaan teknologi dan berbagai faktor 

penting di dalamnya Penggunaan Technology Accepted Model 

(TAM) sebagai salah satu landasan teori dalam penelitian ini 

adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan e-commerce 

dan sistem informasi akuntansi terhadap pengambilan 

keputusan mahasiswa akuntansi untuk berwirausaha.  

 

2. Contingency Theory 

Contingency theory merupakan pendekatan 

kepemimpinan yang mendorong pemimpin memahami 

perilakunya sendiri. Teori ini mengatakan bahwa keefektifan 

sebuah kepemimpinan adalah fungsi dari berbagai aspek 

situasi kepemimpinan. Pandangan teori ini dalam organisasi, 

memandang bahwa dalam penyelesaian masalah organisasi 

dapat dituntaskan dengan menggunakan metode- metode yang 

sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Contingency 

theory merupakan perkembangan yang mutakhir dari teori 

organisasi.
39

 Metode penting  yang didepankan adalah pilihan, 

interaksi, dan sistem.  Teori dalam arti luas, dan kontingensi 

menunjukkan bahwa efektivitas organisasi dan kemampuan 

beradaptasi sistem lingkungan, yang mana tempat organisasi 

beroperasi.  

Teori ini menjelaskan bahwa seluruh dari kelompok 

organisasi diwajibkan mempunyai kesesuaian satu dengan 

yang lainnya. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis 
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dan mendesain suatu sistem pengendali, yang berfokus pada 

bidang informasi akuntansi manajemen.
40

 Asumsi dasar yang 

digunakan dalam teori kontingensi adalah tidak ada satupun 

jenis struktur organisasiyang sama, dimana asumsi ini berlaku 

dalam berbagai jenis organisasi. Kerangka kontingensi dapat 

menjadi pendekatan holistik dalam merancang sistem 

akuntansi manajemen.  

Penerapan teori dalam sistem informasi akuntansi 

sangat erat kaitannya dengan efek teknologi, efek lingkungan, 

dan efek struktur organisasi. Struktur organisasi, lingkungan, 

dan teknologi informasi adalah tiga faktor penting yang saling 

berkordinasi dalam peningkatan kinerja dan efektivitas 

organisasi. Pemakaian SIA dalam suatu perusahaan dilihat 

dari seorang pengguna komputer meningkatkan 

kemampuannya dalam menggunakan komputer. Semakin 

mahir pemakai atau pengguna komputer maka akan semakin 

efektif penerapan sistem informasi akuntansi di suatu 

perusahaan yang akan mengakibatkan meningkatnya kinerja 

individual yang bersangkutan.
41

 

Hubungan antara penerapan pengetahuan sistem 

informasi dan teori kontigensi adalah sebagai dasar untuk 

membentuk hubungan penggunaan informasi akuntansi 

dengan tindakan yang terjadi nantinya dalam sistuasi 

organisasi atau perusahaan yang mengarahkan pada evaluasi 

penelitian yang benar dan yang mana yang salah, kemudian 

dijadikan sebagai pengambilan keputusan, yang artinya bahwa 
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setiap perilaku organisasi atau perusahaan sangat 

mempengaruhi untuk pengambilan keputusan berwirausaha.
42

  

Contingency theory  memandang organisasi sebagai 

sistem terbuka yang memiliki hubungan dengan lingkungan 

dan lingkungan juga mempengaruhi proses internal organisasi. 

Dimana organisasi harus mengubah tatanan internal untuk 

merespon berbagai lingkungan sehingga muncul adagium no 

one best way to organize. Implikasinya dengan penelitian ini 

adalah contingency theory akan mampu menjelaskan 

hubungan keterkaitan antara penerapan dalam penggunaan 

sistem informasi akuntansi dan keperilakuan yang terjadi di 

dalam suatu organisasi atau usaha sehingga mempengaruhi 

untuk berwirausaha. 

 

3. E-Commerce 

a. Pengertian E-Commerce 

E-commerce diartikan tidak hanya pembelian dan 

penjualan barang dan jasa, tetapi melakukan semua jenis 

bisnis online seperti memberi pelayanan ke pelanggan, 

bekerja sama dengan pebisnis lainnya, melakukan 

pembelajaran secara online, serta memanfaatkan 

transaksi secara online dalam suatu institusi. E-commerce 

atau bisa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang 

adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran 

barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet 

atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.
43

  

E-commerce secara sederhana bisa diartikan 

sebagai kegiatan atau transaksi jual beli secara elektronik. 

Kegiatan jual beli yang biasa terjadi identik dengan 

kegiatan jual beli secara konvensional, bedanya hanya 
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saat terjadinya proses pembayaran dan penyampaian 

produk oleh penjual yang dilakukan secara elektronik 

(online via internet).
44

 Dapat disimpulkan e-commerce 

adalah kegiatan jual beli yang dilakukan secara virtual 

atau tidak secara langsung melainkan melalui perantara 

media elektronik baik melalui sosial media, maupun 

aplikasi penjualan online yang memudahkan transaksi 

antara si penjual dan pembeli. 

 

b. E-Commerce dalam Perspektif  Ekonomi Islam 

Islam telah mengatur transaksi jual beli 

(muamalah), yang diatur mekanismenya menurut dasar-

dasar hukum Islam, yaitu al-qur‘an dan hadist.  Yang 

terdapat akad-akad mengenai transaksi jual beli, salah 

satunya adalah bai‟ as-salam. Bai‟ as-salam dapat 

ditemukan dalilnya sebagaimana diriwayatkan oleh 

Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas: 

“Siapa yang melakukan jual beli salam, 

hendaklah melakukannya dengan takaran dan timbangan 

yang jelas, sampai batas waktu tertentu”. (HR. Bukhari 

dan Muslim) 

Berdasarkan hadist tersebut, para ulama sepakat 

membolehkan jual beli al-salam ini.  Objek transaksi 

salam dimaksudkan dalam hadist tersebut adalah masalah 

pertanian yang sesuai dengan kondisi waktu , saat ini 

tidak hanya masalah pertanian saja. Objek yang 

digunakan dapat berkembang dalam aspek dan bentuk 

objek transaksi lainnya.
45

 

 Bai‟ as-salam adalah suatu perjanjian jual beli 

dengan pembayaran lunas diawal, sedangkan barang 
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dikirim kemudian atau ditangguhkan. Berdasarkan 

pengertian tersebut bai‟ as-salam memiliki kesamaan 

dengan e-commerce dalam hal pembayaran, yang sifatnya 

disegerakan sedangkan pengiriman barang 

ditangguhkan.
46

 Secara garis besar, antara e-commerce 

dan bai‟ as-.salam memliki persamaan dan perbedaan 

yang mendasar. Persamaannya adalah bai‟ as-salam 

maupun e-commerce sama-sama aktivitas jual beli. 

Karena merupakan transaksi jual beli, disyaratkan ada 4 

hal yang harus terpenuhi: yaitu, pembeli, penjual, alat 

tukar (uang), dan barang yang diperjualbelikan atau objek 

transaksi. Perbedaan spesifik adalah terdapat pada konsep 

antara keduanya, yaitu dalam hal model penawaran, 

pembayaran, dan pengiriman serta penerimaan.
47

 

E-commerce  terdapat sistem  dropshipping, yaitu 

penjualan produk tanpa harus memiliki barang apapun.  

Dropshipping diartikan sebagai suatu sistem transaksi 

jual beli  yang mana pihak dropshipper menentukan 

sendiri harga barang, setelah mendapatkan pesanan 

dropshipper langsung membeli barang dari supplier. 

Disini dropshipper hanya menjadi perantara konsumen 

dan supplier. Jika dropshipper hanya menjual barang 

berdasarkan gambar yang bukan miliknya karena masih 

ditangan supplier, maka berdasarkan akad jual beli 

adalah dilarang. Dan itulah yang menjadi perdebatan para 

ulama mengenai keabsahan akad transaksinya. Alasan 

yang  mendasar adalah harus memenuhi syarat dalam 

transaksi jual beli seperti yang telah dijelaskan diatas. 

Namun dalam fiqh Islam dapat ditinjau kembali akad 

yang sesuai dan dapat dijadikan alternatif. Akad yang 

sesuai dan menjadi alternatif untuk berdagang melalui e-
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commerce dengan sistem dropshipping adalah akad 

salam.
48

 

Jual beli dengan sistem dropshipping 

diperbolehkan dalam Islam dengan menggunakan akad 

salam (pesanan). Tetapi dengan syarat tidak ada unsur 

ketidakjelasan didalamnya, baik barang maupun proses 

transaksinya. Dalam sistem dropshipping rawan 

terjadinya gharar (ketidakjelasan). Agar jual beli tersebut 

dikatakan sah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan 

jual beli. Bagi dropshipper hendaknya memperhatikan 

rukun dan syarat-syarat jual beli yang terdapat pada akad 

salam. Rukun jual beli dengan akad salam adalah:  Ada 

pembeli (muslam), penjual (muslam alaih), modal atau 

harga (ra‟s- al-mal salam), barang (muslam fiihi), dan 

terakhir ucapan (shigat). Adapun syaratnya adalah: harus 

jelas jenis dan kadar jumlahnya, pembayaran harus 

diserahkan penuh diawal atau pada saat di majelis akad, 

dan terakhir tidak boleh terjadi kecurangan harga.
49

 

Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan 

tentang jual beli salam, tentang ketentuan pembayaran, 

barang, salam paralel, ketentuan penyerahan barang, dan 

ketentuan kontrak. Jadi dropshipper harus 

memperhatikan hal-hal tersebut, maka jual beli yang 

dilakukan diperbolehkan dan hukum nya sah.
50

 

E-commerce juga terdapat fitur yang 

memudahkan dalam pembelian barang, dengan cara 

membeli barang, dan membayarnya nanti. Fitur ini 

banyak terdapat di aplikasi shopee. Fitur pembayaran 

tersebut dikenal dengan shopee pay later. Shopee pay 

later yang bertujuan membantu transaksi konsumen 
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dalam membeli produk sesuai kebutuhan yang diinginkan 

dengan sistem pembayaran cicilan atau dibayar nanti.  

Dalam perspektif ekonomi Islam praktik kredit 

pada aplikasi shopee hukumnya ada 2 yaitu di bolehkan 

(mubah) dan diharamkan. Pendapat para ulama yang 

membolehkan jual beli kredit yang terpenting 

dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli 

dengan baik.
51

 Kemudian kejelasan perjanjian antara 

penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas 

pada saat melaksankan ijab dan kabul, tersebut akan 

mendasari suka sama suka dan tidak ada yang merasa 

dirugikan, adanya tambahan harga dalam kredit shopee 

pay later adalah sebagai harga penangguhan. Kemudian 

ada pendapat yang menganggap bahwa tambahan harga 

adalah riba. Sedangkan riba itu dilarang oleh etika bisnis 

Islam sehingga pendapat ini mendasari praktik kredit 

shopee pay later diharamkan oleh hukum Islam, karena 

pada saat pembayaran tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 

bulan, dan 6 bulan ada tambahan harga sebesar 2.95%.
52

  

 

c. Tahapan Transaksi Jual Beli  E-Commerce Via 

Internet  

Adapun tahapan transaksi jual beli e-commerce via 

internet adalah:
53

 

1) Konsumen meletakkan barang belanjaannya dengan 

memilih item dari sebuah situs dan memasukkannya 

ke dalam keranjang, ketika pembeli melakukan 

request, maka situs akan me-replay berdasarkan total 

barang yang dipesan, total harga, dan berurutan sesuai 

nomor urut transaksi. 
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2) Pembeli mengirimkan pesanan barang, didalamnya 

dengan melengkapi data pembayaran yang dienkripsi 

menggunakan pipeline Software Socket Layer (SSL) 

yang terpasang antara Web pembeli dan sertifikat 

Web SSL penjual. 

3) Selanjutnya situs e-commerce akan me-request 

otorisasi pembayaran dari payment gateway.  Payment 

gateway akan meneruskan ke bank dan pengolahan 

pembayaran. Otorisasi dilakukan dengan cara request 

harga ke pemegang kartu dan harus disetel untuk 

disesuaikan dengan mengurangi saldo rekening 

pemegang kartu.  Proses ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa pembayaran disetujui oleh 

perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit bagi 

pembeli dan memastikan penjual mendapatkan 

pembayaran. 

4) Penjual mengkonfirmasi dan mengirimkan barang dan 

jasa kepada pembeli. 

5) Selanjutnya penjual me-request pembayaran, 

mengirimkan request tersebut ke payment gateway 

yang menangani proses pembayaran menggunakan 

processor. 

6) Transaksi disetel oleh pihak bank untuk segera 

mendeposito saldo rekening penjual di bank. 

 

d. Manfaat E-Commerce Bagi Bisnis dan Konsumen 

1) Manfaat E-Commerce Bagi Bisnis 

Dari sudut pandang bisnis, e-commerce memberikan 

banyak sekali manfaat bagi para pengusaha. Beberapa 

manfaat e-commerce dalam dunia bisnis diantaranya: 

a) Perusahaan-perusahaan dapat menjangkau 

pelanggan diseluruh dunia, oleh karena itu dengan 

memperluas bisnis mereka sama saja 

meningkatkan keuntungan. 

b) E-commerce menawarkan pengurangan sejumlah 

biaya tambahan, sebuah perusahaan yang 
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melakukan bisnis akan menguranggi biaya 

tambahan karena biaya tersebut tidak digunakan 

untuk gedung dan pelayanan pelanggan (customer 

services). 

c) Penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. 

d) Proses pembayaran menjadi kebih mudah dan 

cepat. 

e) Kemudahan dalam aktivitas jual beli 

f) Kemuduhan dalam berkomunikasi dengan 

konsumen dan produsen. 

 

2) Manfaat E-Commerce Bagi Konsumen 

Manfaat E-Commerce bagi konsumen adalah:
54

 

a) Memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau 

melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari 

sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi dengan 

menggunakan fasilitas data seluler atau wi-fi. 

b) Memberikan lebih banyak pilihan kepada 

pelanggan. 

c) Pengiriman menjadi sangat cepat. 

d) Bisa menerima informasi yang relevan secara 

detail dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau 

minggu. 

e) Memberi tempat bagi para pelanggan lain di 

electronic community dan bertukar pikiran serta 

pengalaman. 

f) Memudahkan persaingan yang ada pada akhirnya 

akan menghasilkan diskon secara  substansial. 
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4. Sistem Informasi Akuntansi 

a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah 

kumpulan sumber daya (manusia dan peralatan) pada 

suatu organisasi yang dirancang sedemikian rupa yang 

berisi tentang informasi keuangan dan informasi yang 

telah dikumpulkan agar memudahkan dalam mengambil 

keputusan. Aplikasi komputer akuntansi merupakan 

penggabungan dari sistem akuntansi, akuntansi, sistem 

informasi manajemen dan teknologi informasi menjadi 

satu paket dan meghasilkan software untuk memproses 

transaksi dalam perusahaan, yang mampu mengolah data 

transaksi yang telah diinput oleh user dengan metode dan 

pencatatan yang dibuat oleh manajemen untuk 

mengidentifikasi, menghimpun, menganalisis, 

mengelompokkan, mencatat dan melaporkan informasi 

ekonomi. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu 

sistem yang mempunyai tulisan, formulir, dan keterangan 

yang berurutan sehingga menghasilkan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
55

  

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang 

mengumpulkan dan memproses data transaksi serta 

menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Sistem informasi berkembang sepanjang 

waktu dan menjadi semakin kompleks seiring dengan 

perkembangan organisasi. Sistem informasi akuntansi 

terdiri dari lima komponen antara lain :  

1) Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut 

dalam melaksanakan berbagai fungsi. 

2) Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang 

terorganisasi yang melibatkan dalam pengumpulan, 

memproses, dan menyimpan data.  

3) Data tentang prosedur-prosedur bisnis organisasi. 
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4) Software yang  dipakai untuk memproses data 

organisasi. 

5) Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, 

peralatan pendukung dan peralatan komunikasi 

jaringan.
56

 

 

b. Sistem Informasi Akuntansi dalam Ilmu Islam 

Sistem informasi akuntansi merupakan kesatuan 

aktivitas bisnis yang dapat membantu manajer untuk 

mengelola seluruh informasi yang dihasilkan oleh data 

perusahaan. Sistem informasi akuntansi  tidak langsung 

menghasilkan sebuah informasi tanpa adanya pengolahan 

data. Data yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis harus 

dipilih sebelum data diolah menjadi sebuah informasi. 

Tugas pemilah dan pemilihan data yang akan diolah 

menjadi tugas utama diterapkannya sistem informasi 

akuntansi. Sistem informasi akuntansi yang berguna 

merupakan sistem informasi yang terintegrasi dengan 

seluruh komponen. Dalam memilih informasi hendaknya 

disesuaikan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan. Dengan informasi yang diinput dengan 

benar, tanpa adanya kecurangan dan rekayasa didalamnya 

akan menghasilkan informasi yang relevan dan valid 

sehingga terhindar dari adanya aksi korupsi, kolusi, dan 

nepotisme dalam bidang akuntansi.
57

 

Inti dari sistem informasi akuntansi adalah 

kemampuan seorang akuntan dalam mengelola informasi 

akuntansi yang dihasilkan dengan bantuan teknologi 

informasi sehingga bermanfaat bagi para pengguna 

akuntansi. Dengan memahami dan berpedoman pada Al-

Quran Surah Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi: 
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“Yang  mendengarkan Perkataan lalu mengikuti 

apa yang paling baik di antaranya mereka itulah orang-

orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah 

orang-orang yang mempunyai akal.‖ (Q.S. Az-Zumar 

[39] : 18) 

Surah tersebut mengajarkan bahwa seorang 

muslim harus selalu mengerjakan perbuatan yang baik 

dan bermanfaat bagi umat manusia. Dengan bepegang 

teguh dan berpedoman dengan Al-Qur‘an maka dari itu 

dalam melakukan penginputan data dilakukan dengan 

sebenar-benarnya sesuai dengan aktivitas yang telah 

terjadi. Karena jika informasi yang diinput terdapat 

kecurangan maka informasi yang dihasilkan akan 

merugikan orang banyak dan bisa disalahgunakan oleh 

oknum tertentu. Informasi yang di input dan diolah 

dengan baik tentunya akan sangat bermanfaat dan 

berguna bagi para pengguna informasi khususnya pihak 

manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Tujuan adanya sistem informasi sendiri untuk 

mengahasilkan informasi yang  relevan, valid, dapat 

dipercaya, dapat diandalkan. Perkembangan ilmu 

pengetahuan boleh berkembang pesat seperti adanya 

perkembangan ilmu dibidang akuntansi dalam hal sistem 

informasi, tetapi tidak boleh lepas dari pemantapan 

moralitas dari para pengguna teknologi informasi 

dibidang akuntansi. Dengan moralitas yang baik mecegah 

terjadinya kegiatan buruk dibidang akuntansi seperti 

kolusi, korupsi dan nepotisme.
58
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c. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Tujuan pokok diselenggarakannya SIA adalah terciptanya 

pengendalian intern yang menjadikan budaya manajemen 

sehat. Selain itu SIA juga bermaksud untuk:
59

 

1) Mengumpulkan dan memproses data yang berkaitan 

tentang seluruh aktivitas dan kegiatan keuangan 

perusahaan. 

2) Memproses data menjadi informasi yang dapat 

digunakan untuk proses pengambilan keputusan. 

Melakukan pengendalian terhadap seluruh aspek 

perusahaan. 

 

d. Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi 

Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi adalah :
60

 

1) Untuk mendukung operasi sehari-hari. 

2) Mendukung pengambilan keputusan manajemen. 

3) Mengurangi ketidakpastian. 

4) Memperbaiki pengendalian intern. 

5) Memperbaiki kualitas informasi. 

 

e. Kebutuhan Informasi dalam Lingkungan Bisnis 

Informasi akuntansi yang dihasilkan melalui SIA sangat 

diperlukan untuk menunjang perusahaan dalam hal 

pengelolaan. Kebutuhan atas informasi akuntansi tersebut 

memerlukan pemahaman tentang aturan sistem akuntansi 

bekerja yang meyangkut :
61

 

1) Bagaimana aturan memperoleh data tentang kegiatan 

transaksi perusahaan. 

2) Bagaimana mengubah informasi yang dihasilkan oleh 

data dimaksud sehingga bisa di manfaatkan dan 

digunakan pihak manajemen dalam 

mengoperasionalkan perusahaan. 
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(Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2017), 33. 
60

 Zamzami, Nusa, dan Faiz, Sistem Informasi Akuntansi, 8. 
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3) Bagaimana aturan memastikan kesiapan, keandalan, 

dan informasi tersebut. 

 

f. Nilai informasi dalam SIA 

Informasi yang dihasilkan melalui SIA dapat dilihat nilai 

nya berdasarkan sifatnya. Berikut sifat yang menentukan 

nilai informasi yaitu:
62

 

1) Sifat luas dan kelengkapannya, informasi mempunyai 

nilai yang lebih sempurna apabila mempunyai 

cakupan yang luas dan lengkap. Informasi tidak 

lengkap menjadi tidak bernilai, karena tidak dapat 

digunakan secara baik. 

2) Ketepatan waktu, informasi penting akan tidak 

bernilai bila terlambat diterima, karena tidak dapat 

dimanfaatkan pada saat pengambilan keputusan.  

3) Kejelasan, informasi yang jelas akan meningkatkan 

kesempurnaan nilai informasi. Informasi yang jelas 

dipengaruhi oleh bentuk dan format informasi. 

4) Dapat dibuktikan, nilai informasi yang sempurna jika 

dapat dibuktikan kebenarannya.  

Kebenaran informasi bergantung pada validitas data 

sumber yang diolah. 

5) Tidak ada prasangka, nilai informasi akan sempurna 

apabila tidak menimbulkan prasangka dan keraguan 

adanya kesalahan informasi. 

6) Dapat diukur informasi untuk pengambilan keputusan 

harus dapat diukur agar dapat mencapai nilai yang 

sempurna. 
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5. Berwirausaha  

a. Pengertian Berwirausaha 

Pengertian kewirausahaan menurut beberapa ahli 

yang dikutip oleh Rusdiana:
63

  

Menurut Soeharto Prawiro: ―Kewirausahaan 

adalah nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah 

usaha dan mengembangkan usaha‖ 

Menurut Drucker: ―Kewirausahaan adalah 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan 

berbeda‖ 

Menurut Stoner James: Mendefinisikan 

kewirausahaan ―Sebagai kemampuan mengambil faktor-

faktor produksi, lahan kerja, tenaga kerja, dan modal 

menggunakannya untuk memproduksi barang atau jasa 

baru. Wirausahawan menyadari peluang yang tidak 

dilihat atau tidak dipedulikan oleh eksekutif bisnis lain‖ 

Wennekers dan Thurik: Melengkapi defenisi 

kewirausahaan dengan menyintesiskan peran fungsional 

wirausahawan sebagai: ―Kemampuan dan kemauan nyata 

dari seorang individu, yang berasal dari diri mereka, baik 

tim di dalam maupun di luar organisasi yang ada untuk 

menemukan dan menciptakan peluang ekonomi baru, 

yang meliputi produk, metode produksi, skema 

organisaasi, dan kombinasi barang-pasar, serta untuk 

memperkenalkan ide-ide mereka dipasar.‖ 

Wirausahawan dalam dunia modern, adalah 

orang yang memulai dan mengerjakannnya usahanya 

sendiri, mengorganisasi dan membangun perusahaan 

sejak revolusi industri. Orang-orang yang memulai usaha 

sendiri bisa mendapatkan manfaat dari studi mengenai 

karakteristik kewirausahan. 
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b. Berwirausaha dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Islam sendiri tidak memberikan penjelasan yang 

eksplisit terkait konsep tentang kewirausahaan. Dalam 

Islam digunakan istilah kerja keras kemandirian 

(biyadihi).
64

 Terdapat hadist dan ayat Al-Qur‘an yang 

menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan 

kemandirian ini, seperti: 

―Amal yang paling baik adalah pekerjaan yang 

dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri, 

‗amalurrajuli biyadihi (HR.Abu Dawud).  

Hadist tersebut menggambarkan bahwa dalam 

Islam memandang bahwa bekerja merupakan kewajiban 

bagi setiap insan. Karena dengan bekerja, seseorang akan 

mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk 

kebutuhan hidupnya beserta keluarga, selain itu dapat 

memberikan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. 

Dalam hal ini kaitannya dengan berwirausaha yaitu selain 

dengan mempunyai pekerjaan dapat juga membantu 

masyarakat sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan. 

Dalam Al-Qur‘an Surah At-Taubah : 105 Allah 

berfirman: 

            

              

                    

"Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 

itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” (Q.S. At-Taubah [9]: 105) 
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Ayat ini memotivasi kita untuk terus beramal dan 

bekerja dengan bersungguh-sunguh. Tidak perduli 

apapun hasilnya, karena prosesnya lah yang dilihat dan 

dinilai oleh Allah SWT. Allah tidak menilai berdasarkan 

hasil, tetapi berdasarkan prosesnya. Allah tidak menyukai 

hamba-Nya yang bermalas-malasan. Dalam hal ini Allah 

juga memintai pertanggungjawaban atas apa yang telah 

dilakukan dan dikerjakan hamba-Nya. Karena Allah 

mengetahui seluruh perbuatan dan gerak-gerik manusia 

baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Begitu juga 

disaat kita memulai suatu usaha atau bisnis, pasti terdapat 

pasang surutnya sebelum usaha atau bisnis tersebut 

berkembang. Dengan mengamalkan ayat ini memicu kita 

untuk terus berusaha dan bersungguh-sungguh dalam 

melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal dibutuhkan proses yang panjang untuk 

sampai di garis akhir. Dalam berwirausaha juga harus 

berlaku jujur dan menggunakan cara serta bahan-bahan 

yang halal untuk  berbisnis. Bersungguh-sungguh dan 

bekerja keras merupakan sifat dan perilaku yang harus 

ditanamkan oleh seorang wirausaha, selain itu berlaku 

jujur dan menerapkan prisnsip syariah serta 

memperhatikan etika bisnis dalam berwirausaha 

merupakan kunci utama untuk berhasil.  

Kewirausahaan adalah proses penerapan 

kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan 

dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan 

usaha.  Seperti dalam Surah Al-An‘am : 132 yang 

berbunyi: 
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 ―Dan masing-masing orang memperoleh 

derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang 

dikerjakannya dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang 

mereka kerjakan.” (Q.S. Al-An‘am [6] : 132) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apa yang 

diusahakan akan menghasilkan sesuatu yang seimbang, 

dengan memanfaatkan era yang sudah canggih untuk 

membuka bisnis dengan hanya menggandalkan jaringan 

komputer dan untuk pemrosesan data baik untuk mencari, 

mengumpulkan data, yang dapat diakses melalui sistem 

akuntansi menumbuhkan minat seseorang untuk memulai 

bisnis dengan menjadi seorang wirausaha. 

Bekerja keras merupakan esensi dari 

kewirausahaan. Prinsip kerja keras menuqqqrut 

Wafiduddin, adalah suatu langkah nyata yang dapat 

menghasilkan kesuksesan (rezeki), tetapi harus melalui 

proses yang penuh dengan tantangan (reziko). Dengan 

kata lain, orang yang berani melewati resiko akan 

memperoleh peluang rizki yang besar. Untuk menjadi 

wirausaha yang sukses banyak tantangan dan resiko yang 

dihadapi, dengan tantangan dan resiko tersebut bisa 

dijadikan pelajaran untuk berkembang. 

 

c. Karakteristik Berwirausaha 

Adapun karakteristik berwirausaha adalah:
65

 

1) Seorang entrepreneur muslim harus selalu menjaga 

dan menerapkan nilai-nilai akhlaqul karimah dalam 

berbisnis seperti, selalu ramah, jujur, amanah, 

husnudzan. 

2) Senang memberi manfaat pada orang lain. Seorang 

muslim yang berhasil bisnisnya, makin kaya dan 

makin banyak usahanya, akan merasa sangat senang 

karena makin banyak orang yang ikut menikmati 

keberhasilannya. Dan inilah bisnis yang profesional 

menurut Islam. 
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3) Selalu bersikap adil dalam berbisnis. Adil itu bukan 

sama rata, tetapi adil adalah memberikan haknya 

secara proporsional bersikap adil berarti juga selalu 

berusaha memberi kepuasan kepada semua orang, 

tidak ada yang dizhalimi atau dirugikan. Keuntungan 

bukan hanya milik diri pribadi, tetapi juga milik orang 

lain. 

4) Selalu inovatif dan kreatif dalam berbisnis. Seiring 

dengan perkembangan zaman dan kebutuhan 

masyarakat yang terus berubah, maka seorang 

entrepreneur muslim harus kreatif dan inovatif, selalu 

berorientasi kedepan. Kecerdikan dalam melihat trend 

masyarakat, dan kecepatan menangkap peluang adalah 

solusi untuk memelihara kelangsungan usahanya. 

5) Selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. 

Hampir pasti bahwa orang yang sukses dalam 

berbisnis adalah mereka yang pandai memanfaatkan 

waktu dengan baik. Kesempatan dan peluang bisnis 

sering tidak terulang, karena itu waktu yang tersedia 

jangan sampai disia-siakan. 

6) Menjalin kerjasama dengan pihak lain. Sebagai 

makhluk sosial manusia perlu menggalang kerjasama 

untuk mewujudkan tujuan bersama. Kerjasama 

merupakan penggabungan banyak kekuatan sehingga 

pekerjaan berat menjadi lebih ringan dan yang sulit 

menjadi lebih mudah. 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

1. Kerangka pemikiran  

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting.
66

  

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara 

teoritis antara variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran 
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merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian. 

Secara logis mengembangkan, menguraikan dan menjelaskan 

hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel yang 

diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam 

penelitian ini menggunakan 2 variabel X yaitu E-Commerce, 

dan Sistem Informasi Akuntansi yang akan dihubungkan 

pengaruhnya terhadap Variabel Y yang dalam penelitian ini 

yaitu Pengambilan Keputusan Berwirausaha. Berikut 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

                                                    H1 + 

                           

                             H2 + 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

             Kerangka Pemikiran 

 

2. Hipotesis  

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang 

dapat diperkirakan secara logis anatara dua variabel atau lebih 

yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.
67

  

Hipotesis merupakan  jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian. Sebagai jawaban sementara hasil penulis 
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sehubung dengan permasalahan  yang telah dirumuskan, maka 

hipotesis di penelitian ini dinyatakan sebagai berikut: 

a. Pengaruh E-Commerce Terhadap Pengambilan 

Keputusan Berwirausaha 

E-commerce merupakan pengaruh perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi, yang secara 

signifikan akan mengubah cara manusia berinteraksi 

dengan lingkungan, dalam hal ini berkaitan dengan 

pedagangan.  Hal ini sesuai dengan perilaku penggunaan 

Technology Accepted Model (TAM) untuk menganalisis 

pengaruh penerapan e-commerce terhadap minat  

mahasiswa dalam mengambil keputusan untuk 

berwirausaha.  

Hal ini didukung hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Pramiswari dan Dhramadiaksa, 

menyatakan bahwa e-commerce berpengaruh positif 

terhadap pengambilan keputusan untuk berwirausaha.
68

 

Indah Putri Margaretha dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa e-commerce berpengaruh signifikan 

terhadap pengambilan keputusan untuk berwirausaha.
69

 

Wulandari, Maslichah, dan Sudaryanti, dengan hasil 

penelitian variabel e-commerce memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pengambilan keputusan dalam 

berwirausaha di Sanggam Mart Kabupaten Balangan.
70

 

Wahyuni dan Diana, dengan hasil penelitian variabel e-

commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan berwirausaha.
71

 Serta Nurabiah, Herlina 
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Pusparini, dan Yusli Mariadi menyatakan bahwa e-

commerce berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

pengambilan keputusan mahasiswa akuntansi dalam 

berwirausaha.
72

 Hal ini menunjukkan  makin tinggi 

pengetahuan tentang e-commerce maka semakin 

meningkat pula minat mahasiswa dalam mengambil 

keputusan untuk berwirausaha. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis 

yang dapat diambil yaitu: 

 

H1 : E-commerce berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengambilan keputusan berwirausaha. 

 

b. Pengaruh penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 

Terhadap Pengambilan Keputusan Berwirausaha 

Sistem akuntansi sangat dibutuhkan oleh dunia 

usaha karena dapat mendukung pengolahan data. Ini 

memastikan bahwa ketika pemimpin dan wirausaha 

membuat keputusan, mereka membuat keputusan  

berdasarkan data yang  ada atau sudah dimiliki. 

Technology Accepted Model (TAM) berasal dari teori 

psikologi yang menjelaskan perilaku pengguna teknologi 

informasi berdasarkan keyakinan, sikap, niat, dan 

hubungan perilaku pengguna tersebut. Demikian pula, 

contingency theory  melihat organisasi sebagai sistem 

terbuka yang terkait dengan lingkungan, yang juga 

mempengaruhi proses internal organisasi. Dalam hal ini 

contingency theory menjelaskan hubungan antara 

penerapan dalam penggunaan sistem informasi akuntansi 

dan keperilakuan yang terjadi di dalam suatu organisasi 

atau usaha sehingga mempengaruhi untuk berwirausaha. 

Hal ini didukung hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Pramiswari dan Dhramadiaksa 
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menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi  

berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan 

untuk berwirausaha.
73

  Indah Putri Margaretha dengan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi 

berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan 

untuk berwirausaha.
74

 Wulandari, Maslichah, dan 

Sudaryanti, menyatakan variabel sistem informasi 

akuntansi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pengambilan keputusan dalam berwirausaha di Sanggam 

Mart Kabupaten Balangan.
75

  Wahyuni dan Diana dengan 

hasil penelitian yang menunjukkan sistem informasi 

akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan berwirausaha.
76

 Serta Nurabiah, Herlina 

Pusparini, dan Yusli Mariadi  menunjukkan bahwa sistem 

informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengambilan keputusan berwirausaha.
77

 Hal ini 

menunjukkan  makin tinggi pengetahuan tentang sistem 

informasi akuntansi maka semakin meningkat pula minat 

mahasiswa dalam mengambil keputusan untuk 

berwirausaha. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis 

yang dapat diambil yaitu: 
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H2 : Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif  

signifikan terhadap pengambilan keputusan 

berwirausaha 

 

c. Pengaruh E-Commerce dan Penggunaan Sistem 

Informasi Akuntansi Terhadap Pengambilan 

Keputusan Berwirausaha  

E-commerce sebagai media transaksi barang dan 

jasa melalui sistem informasi berbasis web atau media 

elektronik memberikan pengaruh yang signifikan bagi 

calon wirausahawan.
78

 Dengan adanya e-commerce 

sebagai dukungan dan media untuk memulai bisnis 

(berwirausaha), banyak bermunculan unit-unit bisnis baru 

yang  hanya menggunakan ponsel pintar dan tidak perlu 

mengeluarkan modal banyak untuk menyewa tempat 

untuk berbisnis dikarenakan transaksi dapat dilakukan 

dimanapun dan dijangkau kapanpun. Pemanfaatan 

teknologi informasi merupakan jalan untuk usaha dapat 

berkembang.  

Penerapan teknologi sistem informasi akuntansi 

di perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi 

pengguna yang pada akhirnya berdampak positif pada 

peningkatan kinerja.
79

 Sistem informasi akuntansi  bisa 

juga meningkatkan efesiensi serta efektifitas dalam 

pengambilan keputusan sehingga memungkinkan 

perusahaan mendapatkan keuntungan yang optimal. 

Dikatakan efisien apabila data yang diberikan mampu 

melayani kebutuhan pemakaian sistem, dan dikatakan 

efektif apabila informasi yang diberikan mampu 

melayani kebutuhan pengguna sistem. Bagi seseorang 

yang ingin terjun dalam dunia usaha atau bisnis, 

permasalahan sistem informasi akuntansi tersebut tidak 
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dapat dihindarkan. Karena akuntansi merupakan proses 

mengolah dan merangkum informasi ekonomi agar 

mampu dimanfaatkan untuk dasar pengambilan 

keputusan.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Indah Putri Margaretha, Wulandari, 

Maslichah, dan Sudaryanti, Wahyuni dan Diana, yang 

menyatakan e-commerce dan sistem informasi akuntansi 

secara simultan berpengaruh signifikan dalam 

pengambilan keputusan berwirausaha.  

Hal ini didukung  juga dengan teori TAM 

(Theory Acceptance Model) yang dilihat dari perspesi 

kegunaan dan persepsi kemudahan. Pengguna akan  

menggunakan sistem jika sistem bermanfaat dengan baik, 

dan mudah digunakan. Sistem yang sulit digunakan akan 

tetap digunakan jika pemakai merasa bahwa sistem masih 

berguna dalam pemanfaatannya. Dalam hal ini 

penggunaan Technology Accepted Model (TAM) melihat 

penerimaan teknologi dan berbagai faktor penting 

didalamnya. Dalam penelitian ini TAM digunakan untuk 

menjelaskan dan memperkirakan penerapan e-commerce 

dan penggunaan sistem informasi akuntansi dengan 

manfaat kemudahannya dan kegunaannya sehingga 

menumbuhkan minat dalam mengambil keputusan 

berwirausaha. Berdasarkan penjelasan diatas, maka 

hipotesis yang dapat diambil yaitu: 

 

H3 : E-commerce dan Penggunaan Sistem Informasi 

Akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap pengambilan keputusan berwirausaha  
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