
FAKTOR ± FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERFORMANCE  
OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS                ISSN :1693-0827 

 

| Jurnal Paradigma Vol. 12, No. 01, Februari  ± Juli 2014 -71 

 

FAKTOR ± FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERFORMANCE  

OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS 

 

 
Yuli Chomasatu, SE, M.Si,Akt 

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Islam Batik 

Surakarta  

 

Email : chom_satoe@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

Target in this research is to know the wearer involvement in system development 

accounting information, training or education of wearer and management support culminate 

to have an effect on by parsial to performance of information system accountancy and To 

know the wearer involvement in system development accounting information, training or 

education of wearer and management support culminate to have an effect on by simultan to 

performance of information system accountancy. Sampel used in this research responder 

using information system accountancy at dealer Honda, Yamaha, Suzuki and Kawasaki 

amounting to 60 responder part of administration. Pursuant to result of hypothesis 1 proved 

result test known that the variable of wearer involvement have the influence by parsial and 

signifikan to performance information system accountancy., variable program the training 

and education have the influence by parsial and signifikan to performance information 

system accountancy, and variable of support manejemn culminate the top have the influence 

by parsial and signifikan to performance information system accountancy. While to result of 

hypothesis 2 proved that variable of wearer involvement in system development accounting 

information, training or education of wearer and management support culminate to have an 

effect on by simultan to performance information system accountancy. While this research 

own the limitation that is limited to accurate variable that is only wearer involvement, 

training and education and support manejemen culminate in influencing performance 

information system accountancy, research area that is regional karesidenan Surakarta. 

 

Keyword : Wearer Involvement, Training Or Wearer Education, Management Support 

Culminate and Performance of Information System Accountancy. 

 
 

A. Latar Belakang Masalah  

Sistem Informasi 

Akuntansi dapat menambah nilai 

bagi suatu perusahaan dengan 

menghasilkan informasi yang 

akurat dan tepat waktu. Pada 

bidang akuntansi, perkembangan 

teknologi informasi telah banyak 

membantu meningkatkan Sistem 

Informasi Akuntansi.  

Sistem informasi akuntansi 

merupakan sistem yang 

direncanakan dalam sebuah 

perusahaan untuk menghasilkan 

informasi yang berguna bagi para 

penggunanya. (Prabowo, 

Sukirman, Hamidi, 2013) 

Baridwan (2002) dalam 

Prabowo, Sukirman, Hamidi 

(2013), sistem adalah suatu 

kerangka dari prosedur-prosedur 

yang saling berhubungan yang 

disusun sesuai dengan suatu skema 

yang menyeluruh untuk 

melaksanakan suatu kegiatan atau 

fungsi utama dari perusahaan. 
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American Accounting Asociation 

mendefinisikan akuntansi yaitu 

proses mengidentifikasi, 

mengukur, dan 

mengkomunikasikan informasi 

ekonomi yang bersifat keuangan 

yang bertujuan memungkinkan 

pengguna untuk menilai masalah 

fasilitas keuangan dan mengambil 

keputusan yang tepat. 

Stales dan Selldon (2004) 

salah satu tujuan utama penelitian 

di bidang tekhnologi informasi 

adalah untuk membantu tingkat 

pemakai akhir dan organisasi agar 

dapat memanfaatkan tekhnologi 

informasi secara efektif. Di dalam 

riset sistem informasi kepuasan 

pengguna dan penggunaan sistem 

merupakan indicator yang sering 

digunakan sebagai pengganti 

(surrogate) untuk mengukur 

efektifitas atau keberhasilan 

kinerja suatu sistem informasi. 

Beberapa peneliti seperti 

Soegiharto (2001), Fung (2002), 

dan Komara (2006) telah 

menggunakan kepuasan pengguna 

(user information system/UIS) dan 

penggunaan sistem (system us) 

sebagai tolak ukur efektifitas atau 

keberhasilan kinerja sistem 

informasi akuntansi. Efektifitas 

kinerja sistem informasi (SIA) 

dapat dipengaruhi oleh beberapa 

factor antara lain: a) keterlibatan 

pengguna dalam pengembangan 

SIA, b) kapabilitas personel SIA, 

c) ukuran organisasi, d) dukungan 

top manajemen, e) formalitas 

pengembangan SIA, f) program 

pelatihan dan pendidikan 

pengguna SIA, g) keberadaan 

komite pengendalian SIA, h) 

lokasi departemen SIA. 

Tidak semua keterlibatan 

pemakai membawa keberhasilan 

dalam pengembangan sistem 

informasi, ada beberapa alasan 

yang menyebabkan terjadinya 

kegagalan yaitu salah satunya 

adalah tidak tepatnya pengetahuan 

yang dimiliki pemakai sehingga 

tidak bersedia membuat keputusan 

atau memberikan pandangannya, 

karena pemakai kurang memahami 

dampak dari keputusan yang 

diambilnya. Oleh karena itu 

kemampuan pemakai dalam 

keterlibatannya dalam 

perancangan dan pengembangan 

sistem informasi sangatlah 

penting, maka dari itu diperlukan 

pengetahuan dan pemahaman yang 

lebih terhadap pemakai agar 

pengembangan sistem informasi 

berjalan dengan lancar. 

 

B. Perumusan Masalah  

1. Apakah keterlibatan pemakai 

dalam pengembangan sistem 

informasi akuntansi, pelatihan 

atau pendidikan pemakai dan 

dukungan manajemen puncak 

berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja SIA ? 

2. Apakah keterlibatan pemakai 

dalam pengembangan sistem 

informasi akuntansi, pelatihan 

atau pendidikan pemakai dan 

dukungan manajemen puncak 

berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja SIA ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

³Untuk mengetahui keterlibatan 

pemakai dalam pengembangan 

sistem informasi akuntansi, 

pelatihan atau pendidikan pemakai 

dan dukungan manajemen puncak 

berpengaruh secara parsial dan 

simultan terhadap kinerja SIA´ 

 

 

 



FAKTOR ± FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERFORMANCE  
OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS                ISSN :1693-0827 

 

| Jurnal Paradigma Vol. 12, No. 01, Februari  ± Juli 2014 -73 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

  : Uji Parsial 

  : Uji Simultan 

Gambar 2.1. 

Kerangka Pemikiran 

 

E. Hipotesis 

H1 : Keterlibatan pemakai dalam 

pengembangan sistem 

informasi akuntansi, 

pelatihan atau pendidikan 

pemakai dan dukungan 

manajemen puncak 

berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja SIA 

H2 : Keterlibatan pemakai dalam 

pengembangan sistem 

informasi akuntansi, 

pelatihan atau pendidikan 

pemakai dan dukungan 

manajemen puncak 

berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja SIA 

 

F. Sampel 

Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini responden 

yang menggunakan sistem 

informasi akuntansi pada dealer 

Honda, Yamaha, Suzuki dan 

Kawasaki di Kartasura yang 

berjumlah 60 responden bagian 

administrasi. 

 

G. Hasil Analisis 

Berdasarkan hasil uji t 

hitung lebih besar dari t tabel 

(2,117 > 2,000) maka hal ini 

menunjukkan bahwa keterlibatan 

pemakai mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja 

SIA atau karena t.sig (0,039) lebih 

kecil dari 0,05 (D) maka variabel 

keterlibatan pemakai secara 

signifikan berpengaruh terhadap 

kinerja SIA, hal ini pemakai atau 

pengguna merupakan bagian yang 

tidak dapat dilepaskan dari 

keberhasilan penerapan suatu 

sistem atau teknologi. Menyadari 

bahwa operasionalisasi teknologi 

komputer menyangkut aspek 

manusia dan dampak perubahan 

yang disebabkannya, adalah 

penting untuk memperhatikan 

keberadaan manusia dalam 

pemanfaatan suatu teknologi 

Variabel program pelatihan 

dan pendidikan diketahui bahwa 

Ho ditolak t hitung lebih besar dari 

t tabel (4,834 > 2,000) maka hal 

ini menunjukkan bahwa program 

pelatihan dan pendidikan 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja SIA 

atau karena t.sig (0,000) lebih 

kecil dari 0,05 (D) maka variabel 

program pelatihan dan pendidikan 

secara signifikan berpengaruh 

terhadap kinerja SIA, hal ini 

dengan pelatihan dan pendidikan, 

pengguna bisa mendapatkan 

kemampuan untuk 

mengidentifikasi persyaratan 

informasi mereka dan 

kesungguhan serta keterbatasan 

Keterlibatan Pemakai SIA 

Pelatihan dan Pendidikan 

Pemakai 

Dukungan Manajemen 

Puncak 

Kinerja 

SIA 
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sistem informasi dan kemampuan 

ini dapat mengarah pada 

peningkatan kinerja. 

Variabel dukungan 

manajemen puncak diketahui 

bahwa Ho ditolak t hitung lebih 

besar dari t tabel (6,119 > 2,000) 

maka hal ini menunjukkan bahwa 

dukungan manajemen puncak 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja SIA 

atau karena t.sig (0,000) lebih 

kecil dari 0,05 (D) maka variabel 

dukungan manajemen puncak 

secara signifikan berpengaruh 

terhadap kinerja SIA, hal ini 

semakin besar dukungan yang 

diberikan manajemen puncak akan 

meningkatkan kinerja sistem 

informasi akuntansi dikarenakan 

adanya hubungan yang positif 

antara dukungan manajemen 

puncak dalam proses 

pengembangan dan pengoperasian 

sistem informasi akuntansi dengan 

kinerja sistem informasi akuntansi. 

 

H. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis 1 sampai 

dengan hipotesis 5 yang 

menyatakan bahwa variabel 

keterlibatan pemakai, pelatihan 

dan pendidikan dan dukungan 

manajemen puncak mempunyai 

pengaruh secara parsial dan 

simultan terhadap kinerja SIA 

dapat diterima.. Dari hasil 

penelitian ini berarti penelitian ini 

sejalan dengan Almilia dan 

Briliantien (2007) dan Prabowo, 

Sukirman, Hamidi. (2013) dan 

mendukung penelitian Siregar, dan 

Suryanawa, (2008) 

 

I. Keterbatasan Penelitian 

1. Keterbatasan penelitian ini 

terbatas pada variabel yang 

diteliti yaitu hanya keterlibatan 

pemakai, pelatihan dan 

pendidikan dan dukungan 

manejemen puncak dalam 

mempengaruhi kinerja SIA 

2. Penelitian ini terbatas pada 

daerah penelitian yaitu hanya 

wilayah Kecamatan Kartasura. 

 

 

J. Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan menambah jumlah 

variabel tidak hanya variabel 

yang diteliti tetapi menambah 

variabel tentang kemampuan 

teknik personal, ukuran 

organisasi, formalisasi 

pengembangan sistem 

informasi dalam 

mempengaruhi kinerja SIA 

2. Bagi semua Dealer yang ada di 

wilayah Surakarta sebaiknya 

terus meningkatkan sistem 

informasi akuntansi yang 

sudah ada agar kinerja 

karyawan akan tercapai dan 

lebih akurat dalam 

penyampaian informasi kepada 

konsumen. 
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