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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dunia perbankan pada dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat 

pesat, sehingga keadaan ini menimbulkan bisnis perbankan yang kompetitif dan 

ketat. Kenyataan seperti ini tidak dapat dipungkiri lagi sehingga setiap perusahaan 

dituntut untuk menggunakan berbagai cara dalam menarik minat 

masyarakat.Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank di 

Indonesia yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat, baik 

bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai.  

Persaingan bisnis menjadi semakin ketat dalam era globalisasi saat 

ini.Untuk memenangkan persaingan tersebut setiap organisasi atau penyedia jasa 

harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen atau para nasabah, serta 

berusaha memenuhi harapan mereka, sehingga mampu memberikan kepuasan 

kepada para nasabahnya. 

Pegadaian harus memantau kepuasan pelanggan atau nasabahnya agar 

terjalin hubungan yang memuaskan pada kondisi pasar pembeli, nasabah dapat 

memilih macam tawaran produk atau jasa,kepuasan nasabah ditentukan oleh 

kualitas produk dan layanan yang dikehendaki nasabah, sehingga jaminan kualitas 

menjadi prioritas utama bagi PT Pegadaian (Persero). Untuk kepuasan nasabah 

terhadap layanan ada dua hal pokok yang saling berkaitan erat yaitu harapan 
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nasabah pada kualitas kualitas layanan dan persepsi nasabah terhadap kualitas 

layanan (Rachmad:2009). 

Sistem informasi yang diterapkan harus berorientasi kepada pengguna, 

artinya meskipun secara teknis pengembangannya dikatakan baik, namun tanpa 

adanya dukungan terutama dari pengguna, maka sistem tersebut akan 

mengakibatkan kegagalan suatu penerapan sistem informasi. Penerapan suatu 

sistem dalam perusahaan dihadapkan kepada dua hal, yakni apakah perusahaan 

mendapatkan keberhasilan penerapan sistem informasi atau kegagalan penerapan 

sistem informasi (Acep Komara :2005). 

Faktor individu adalah berhubungan dengan manusia yang menggunakan 

sistem informasi akuntansi yang pada dirinya terkandung aspek kemanusiaan yang 

memiliki keinginan, motivasi, suka dan tidak suka, puas dan tidak puas, yang 

dalam prakteknya mempengaruhi perilaku dalam penggunaan sistem informasi 

akuntansi.Kepuasaan nasabah, selain dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa juga 

ditentukan oleh kualitas produk, harga, dan faktor-faktor yang bersifat pribadi 

serta yang bersifat situasi sesaat (Hartono, 2009). 

Seperti halnya kasus di PT Pegadaian bahwa Perkembangan era digital 

yang kian pesat turut dimanfaatkan berbagai pihak.Termasuk bagi PT Pegadaian 

(persero) yang juga semakin serius dalam mengembangkan produk serta layanan 

berbasis teknologi ditahun ini. Perusahaan pelat merah ini akan semakin serius 

dalam menelurkan berbagai inovasi dalam proses bisnis berbasis teknologi agar 

pelayanan yang diberikan lebih nyaman, cepat dan akurat.Sebelumnya terlalu 

banyak keluhan nasabah karena harus menunggu lama maka saat ini perusahaan 
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sedang mengembangkan aplikasi digital services. Dengan aplikasi ini masyarakat 

dapat ,mengakses beragam produk seperti pembiayaan, bisnis emas, maupun 

aneka jasa lainnya tanpa harus datang ke outlet-outlet pegadaian.Sehingga 

nasabah akan merasa puas dengan pelayanan yang di dapat pada PT Pegadaian 

(Persero). 

[ Sumber : Kontan.co.id ( 26 Januari 2018)] 

kasus diatas mencerminkan bahwa suatu perusahaan harus menerapkan 

sistem informasi akuntansi nya sendiri sehingga bisa diukur apakah mengalami 

kenaikan atau penurunan. Setiap perusahaan juga perlu promosi supaya 

masyarakat mengenal dan mengetahui tentang perusahaan tersebut. 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu unsur penting karena dapat 

berpengaruh pada citra perusahaan. Kualitas pelayanan yang baik akan 

menghasilkan citra yang baik pula bagi perusahaan, sehingga konsumen percaya 

pada perusahaan tersebut, sebaliknya, apabila kualitas pelayanan buruk, maka 

citra perusahaan akan jelek dan berakibat fatal karena untuk mengembalikan citra 

perusahaan tersebut diperlukan biaya yang sangat mahal dan membutuhkan waktu 

yang lama. 

Kualitas pelayanan ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu jasa yang dirasakan 

dan pelayanan yang diharapkan.Apabila pelayanan yang dirasakan sesuai dengan 

harapan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, tapi apabila 

melampaui harapan pelanggan maka menjadi kualitas pelayanan yang 

ideal.Sebaliknya jika layanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, 
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maka kualitas layanan dipersepsikan buruk.Implikasi baik buruknya kualitas suatu 

pelayanan tergantung kepada kemampuan penyedia pelayanan memenuhi harapan 

pelanggannya secara konsisten (Sugiarto dan Yuniati, 2015). 

Persaingan yang semakin ketat mengharuskan perusahaan untuk senantiasa 

meningkatkan kualitas layanan guna mendapatkan kepercayaan nasabah agar 

tidak mudah berpindah ke perusahaan lain. 

Seperti halnya kasus di PT Pegadaian (Persero) selama ini pegadaian 

dikatakan sebagai monopolis di bidang usaha kredit gadai. Namun kini status 

monopolis tersebut sudah mulai terganggu paling tidak sudah mulai berkurang, 

karena pemerintah sudah mengizinkan perusahaan lain untuk membuka usaha 

yang sama. Kalau tidak hati-hati menghadapi dan menyikapi kondisi yang saat ini 

sedang berkembang, maka perum pegadaian mungkin saja akan kalah bersaing 

dengan para competitor tersebut. 

Untuk menghadapi persaingan tersebut, perum pegadaian harus fokus 

kepada nasabah (Customer focus).Untuk itu, perum pegadaian harus mampu 

untuk memberikan atau menyediakan jasa (pelayanan) yang cepat, menciptakan 

kepuasan dan loyalitas nasabahnya. Untuk menjawab tantangan ini, perum 

pegadaian telah menerapkan pelayanan nasabah dengan  motto “mengatasi 

masalah tanpa masalah” yaitu setiap nasabah yang membutuhkan uang dapat 

diatasi masalahnya dengan kredit gadai melalui proses pelayanan yang mudah, 

tepat waktu dan cepat. 
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Banyak nasabah perum pegadaian melakukan transaksi kredit gadai secara 

berulang-ulang, tetapi transaksi berulang tersebut dilakukan oleh sebagian besar 

nasabah bukan karena mereka puas dengan kualitas pelayanan yang baik 

melainkan karena mereka dihadapkan kondisi posisi tawar menawar yang sangat 

lemah, misalnya nasabah perlu uang dalam kondisi terdesak dan terpaksa. 

[ Tempo.co  27 Februari 2015 ] 

 

Kasus tersebut mencerminkan bahwa pelayanan sangat penting bagi 

perusahaan. Ini dilakukan agar nasabah dapat ikut mempromosikan perusahaan 

tersebut kepada nasabah yang lain. Hal ini merupakan keuntungan bagi 

perusahaan itu sendiri.Dalam memberikan pelayanan yang baik, perusahaan telah 

menetapkan standar yang didukung dengan sarana dan prasarana yang ada 

sehingga kepuasan nasabah dapat terpenuhi. 

Munculnya internet di Indonesia, tentu menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan munculnya model periklanan yang baru, yaitu dengan 

menggunakan internet dan online atau biasa disebut dengan pemasaran digital 

(digital marketing). 

Menurut Dishaw dalam Dwi Suhartini dan Wiwik Handayani (2009) bahwa 

Kegunaan yang dirasakan (Perceived usefulness) yaitu derajat dimana seseorang 

berpikir bahwa menggunakan sebuah sistem akan meningkatkan kinerjanya. 

Perceived usefulness berhubungan dengan keyakinan dan perilaku pengguna 

sistem (nasabah). Ketika pengguna sistem informasi akuntansi merasa yakin akan 

kemampuan sistem informasi akuntansi dan pengguna sistem informasi akuntansi 
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tersebut mudah, maka nasabah akan percaya bahwa penerapan sistem informasi 

akuntansi akan memberikan manfaat lebih besar dan meningkatkan kinerja 

mereka. 

Seperti kasus lainnya di PT Pegadaian (Persero) yaitu dengan dunia digital 

yang semakin berkembang membuat PT Pegadaian terus berinovasi untuk 

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi mudah 

dan cepat dengan meluncurkan pegadaian online.Pegadaian Digital Service (PDS) 

bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi. 

Seperti yang dikutip di beritasatu.com, PDS diluncurkan ke publik selain 

agar masyarakat bisa langsung melakukan gadai secara online lewat gadget juga 

untuk memenuhi keluhan nasabah yang mengeluh karena harus menunggu lama 

untuk mengantri.Bukan hanya itu, PDS juga dapat memudahkan nasabah untuk 

mencicil dan membeli emas. Namun, barang yang akan digadaikan tetap dilihat 

terlebih dahulu oleh pihak pegadaian. 

Selain dapat menggadaikan barang lewat gadget, PDS juga memiliki fungsi 

yang sama dengan mobile banking perbankan, yakni agar masyarakat tidak 

menghabiskan waktu untuk datang bertransaksi ke pengadaian. Nasabah yang 

sudah memiliki kredit dan mendekati jatuh tempo dapat melakukan pembayaran 

atau memperpanjang kredit melalui PDS. Pihak pegadaian akan melakukan 

sosialisasi ke masyarakat mengenai PDS melalui kegiatan seperti seminar dan 

juga menginformasikan melalui media sosial. 

[ Tribunnews.com  15  Desember 2017]  
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Kasus tersebut mencerminkan bahwa dengan pegadaian membuat aplikasi 

yang berbasis digital tersebut pegadaian memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kualitas pegadaian. Dengan sisi lain memberikan manfaat bagi masyarakat, 

sehingga nasabah pegadaian tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. 

Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik harus 

segera di respon karena pelayanan yang baik akan membuat perusahaan atau 

instansi tersebut terus tumbuh dan berkembang dengan baik.Dengan kualitas yang 

baik, maka akan tercipta suatu resepsi yang baik dari masyarakat terhadap 

pelayanan yang diberikan. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan (Nasution:2005).  

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya dengan salah 

satu variabel yang berbeda.Peneliti memilih berfokus kepada kualitas pelayanan 

berbasis pegadaian digital apakah secara signifikan berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah ataukah tidak berpengaruh.Penelitian ini penulis mengambil 

rujukan dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sistem 

Informasi, Perceived Usefulness dan Kualitas Informasi terhadap Kepuasan 

Pengguna Sistem Informasi Akuntansi” Oleh Hani Fauziah Mutiara Janah 

(2016).Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Kualitas Sistem Informasi, 

Perceived Usefulness dan Kualitas Informasi berpengaruh terhadap Kepuasan 

Pengguna Sistem Informasi Akuntansi. 
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Ada perbedaan dengan penelitian yang di lakukan penulis, yaitu penulis 

tidak menggunakan variabel kualitas sistem informasi akuntansi dan variabel 

kualitas informasi melainkan menggunakan penerapan sistem informasi akuntansi 

dan kualitas pelayanan berbasis digital sebagai variabel bebas (Independent 

variabel). 

Penelitian lainnya yang menjadi rujukan oleh penulis yaitu “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen (Survey pada JNE Cabang 

Bandung)” Oleh Januar Efendi Panjaitan (2016).Hasil survey ini menemukan 

bahwa kepuasan konsumen sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang 

diberikan. Jika kualitas pelayanan yang diberikan buruk maka akan berdampak 

pada tidak puasnya konsumen dan akan berdampak buruk terhadap perusahaan. 

Sebaliknya jika kualitas pelayanan yang diberikan baik maka akan berdampak  

baik pula bagi perusahaan. 

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, peneliti ingin melakukan 

penelitian untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi pada 

perusahaan BUMN dengan melakukan penelitian langsung pada PT Pegadaian 

(Persero). Maka penelitian ini akan dilakukan dengan judul  “Pengaruh 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Pelayanan Berbasis  Digital 

dan Perceived Usefulness Terhadap Kepuasan Nasabah” pada PT Pegadaian 

(Persero) Cabang Surapati Bandung. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pada PT Pegadaian 

(Persero) cabang Surapati Bandung. 

2. Bagaimana kualitas pelayanan berbasis digital pada PT Pegadaian 

(Persero) cabang Surapati Bandung. 

3. Bagaimana perceived usefulness pada PT Pegadaian (Persero) cabang 

Surapati Bandung. 

4. Bagaimana kepuasan nasabah pada PT Pegadaian (Persero) cabang 

Surapati Bandung. 

5. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap 

kepuasan nasabah pada PT Pegadaian (Persero) cabang Surapati Bandung. 

6. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan berbasis digital terhadap 

kepuasan nasabah pada PT Pegadaian (Persero) cabang Surapati Bandung. 

7. Seberapa besar pengaruh perceived usefulness terhadap  kepuasan nasabah 

pada PT Pegadaian (Persero) cabang Surapati Bandung. 

8. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas 

pelayanan berbasis digital dan perceived usefulness terhadap kepuasan 

nasabah pada PT Pegadaian (Persero) cabang Surapati Bandung. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi pada PT 

Pegadaian (Persero) cabang Surapati Bandung 

2. Untuk mengetahui kualitas pelayanan berbasis  digital pada PT Pegadaian 

(Persero) cabang Surapati Bandung. 

3. Untuk mengetahui perceived usefulness pada PT Pegadaian (Persero) 

cabang Surapati Bandung. 

4. Untuk mengetahui kepuasan nasabah pada PT Pegadaian (Persero) cabang 

Surapati Bandung. 

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan sistem informasi 

akuntansi terhadap kepuasan  nasabah pada PT Pegadaian (Persero) 

cabang Surapati Bandung. 

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas pelayanan berbasis digital 

terhadap kepuasan  nasabah pada PT Pegadaian (Persero) cabang Surapati 

Bandung. 

7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh perceived usefulness terhadap 

peningkatan kepuasan nasabah pada PT Pegadaian (Persero) cabang 

Surapati Bandung. 

8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan sistem informasi 

akuntansi, kualitas pelayanan berbasis digital dan perceived usefulness 

terhadap kepuasan nasabah pada PT Pegadaian (Persero) cabang Surapati 

Bandung. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat 

memberikan manfaat antara lain : 

1. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu dalam bidang studi 

yang membahas mengenai sistem informasi akuntansi khususnya 

mengenai topic pengaruh sistem informasi akuntansi, kualitas pelayanan 

berbasis digital dan Perceived Usefulness terhadap Kepuasan Nasabah. 

2. Kegunaan Praktis 

Adapun kegunaan penelitian ini dari sisi praktis, yaitu sebagai berikut: 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan 

dan perluasan wawasan dalam meningkatkan pemahaman mengenai 

penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas pelayanan berbasis 

pegadaian digital dan perceived usefulness terhadap kepuasan nasabah 

b. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu PT Pegadaian (Persero) 

dalam memberikan kemudahan pengguna aplikasi sistem informasi 

akuntansi dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan berbasis 

pegadaian digital, perceived usefull serta memperhatikan tingkat 

kesetiaan nasabah. 
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c. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

dan informasi dasar bagi pihak lain yang membacanya yang dapat 

mengungkapkan permasalahan pengaruh penerapan sistem informasi 

akuntansi, kualitas pelayanan berbasis pegadaian  digital dan perceived 

usefull terhadap peningkatan kesetiaan nasabah. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yaitu PT Pegadaian (Persero) cabang pembantu Jl. PHH Mustofa 

No.101, Bandung  untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek 

yang akan diteliti, maka waktu penelitiannya dilakukan pada waktu yang telah 

ditentukan. 

 


