
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penentuan Pokok Bahasan 

Di era globalisasi seperti saat ini, teknologi informasi merupakan bagian yang 

penting bagi perusahaan khususnya pada bagian akuntansi karena berhubungan 

dengan data keuangan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan hams lebih teliti 

dalam mengolah teknologi informasi pada bagian akuntansinya. Perkembangan 

teknologi informasi yang terus meningkat saat ini juga sangat bermanfaat bagi 

perusahaan dalam mengolah data keuangannya, dengan adanya teknologi 

informasi saat ini data keuangan perusahaan dapat diolah secara komputerisasi 

dengan menggunakan elektronik data prosesing. Elektronik data prosesing 

memberikan manfaat yang banyak bagi perusahaan, karena data-data atau 

informasi- informasi yang dibutuhkan perusahaan lebih bervariasi dan terus 

menerus berubah secara cepat sehingga proses manual tidak sanggup lagi 

digunakan tanpa didukung oleh proses komputerisasi ha1 tersebut juga 

dikarenakan adanya kelemahan sistem manual yang timbul seperti: tidak tepat 

waktu, human en04 timbul ketergantungan pada karyawan yang bertugas pada 

proses akuntansi, laporan keuangan tidak rapi seperti terjadi kesalahan penulisan 

atau tulisan jelek sehingga sulit untuk dibaca. Dalam TI berbasis elektronik data 

prosesing, data yang akan dihasilkan lebih cepat, tepat, clan rapi daripada diolah 

secara manual, sebab kelemahan dari sistem manual dapat diatasi oleh perusahaan 

dengan menerapkan elektronik data prosesing. 



Dalam pelaksanaannya suatu teknologi yang terkomputerisasi memiliki 

beberapa faktor yang mempenganh dalam menghadapi kendala internal maupun 

eksternal yang timbul dan hal-ha1 yang perlu diperhatikan perusahaan sebelum 

menerapkan teknologi tersebut, faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi 

intensitas penggunaan teknologi informasi terhadap akuntansi sehingga 

perusahaan tidak asal menerapkan atau menggunakan teknologi tersebut dalarn 

perusahaannya. Selain hams mengerti faktor dan hal-ha1 yang mempengaruhi 

penggunaan dari teknologi informasi akuntansi berbasis komputer perusahaan 

juga hams mengerti akan dampak yang akan ditimbulkan dari penerapan 

teknologi tersebut. Dampak yang akan timbul ada dua y a i t ~  dampak positif yang 

akan memajukan perusahaan dan dampak negatif yang akan menghalangi 

perkembangan perusahaan. 

1.2 Pokok Bahasan 

Dari yang telah diuraikan pada latar belakang, penekanan pembahasan ini 

adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi intensitas penggunaan teknologi 

informasi terhadap akuntansi dan dampak-dampak yang timbul dari penerapan 

teknologi tersebut terhadap perusahaan. 

1.3 Tujuan Pembahasan 

Tujuan pembahasan makalah ini adalah mengetahui faktor-faktor yang 

mempenganh intensitas penggunaan teknologi informasi terhadap akuntansi 

dalam suatu perusahaan dimana dalam penggunaan teknologi informasi ini masih 



memiliki banyak kendala internal maupun eksternal dan juga adanya dampak 

yang akan timbul dari teknologi informasi berbasis komputer tersebut. 




