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ABSTRAKSI 

Makalah ini bertujuan untuk membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi intensitas penggunaan teknologi informasi(T1) terhadap akuntansi dan 
juga dampak-dampak apa saja yang akan timbul dari penerapan teknologi tersebut, 
dengan dibahasnya ha1 diatas diharapkan dapat memberikan informasi yang 
bermanfaat bagi perusahaan dalarn menerapkan teknologi tersebut. Faktor-faktor 
dalam penerapan suatu teknologi biasanya ada dua yaitu faktor-faktor dalam 
penyusunan teknologi informasi dan juga faktor-faktor dalam penggunaan dari 
teknologi tersebut. 

Faktor-faktor dalam menyusun suatu teknologi ini bertujuan agar teknologi 
yang akan dirancang atau disusun oleh perusahaan dapat berhasil dan dapat digunakan 
dengan baik dan untuk mengetahui apakah TI yang akan diterapkan oleh perusahaan 
sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat itu. Sedangkan faktor-faktor dalam 
yang mempengaruhi intensitas penggunaan dari suatu TI bertujuan agar TI yang telah 
dimiliki oleh perusahaan berjalan dengan berhasil dan dapat dijalankan secara 
maksimal, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan oleh 
pemsahaan. 

Tapi perlu diketahui bahwa penerapan TI ini rnemiliki darnpak yang cukup 
besar bagi perusahaan. Dampak ini sendiri akan mempengaruhi kinerja dari 
perusahaan, sehingga jika perusahaan tidak memperhatikan dan mempelajari dampak 
ini sebelumnya, maka akan membawa pengaruh negatif bagi perusahaan. Jadi saat ini 
perusahaan tidak perlu khawatir mengenai keberhasilan atau kelancaran dari 
penerapan suatu teknologi informasi, karena saat ini sudah banyak informasi- 
informasi yang dapat membantu perusahaan menerapkan teknologi informasi tersebut 
agar dapat berhasil atau memberikan hasil yang maksimal. 




