
 

1 

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEPENGARUHI KINERJA SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) 

DITANJUNGPINANG 

 

Hary Gustiyan 

 (090462201140) 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 

2014 

 

 

ABSTRAK 

Kata Kunci : kinerja system informasi akuntansi, keterlibatan pemakai  dalam 

pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dukungan 

manajemen puncak, program pelatihan dan pendidikan pemakai Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA) , kemampuan teknik personal, formalisasi 

pengembangan sistem informasi akuntansi dan kualitas informasi. 

 
Sistem Informasi berperan dalam bidang akuntansi karena sistem pemrosesan 

informasi akuntansi banyak ditawarkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan 

bagi para akuntan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, tepat waktu, 

lengkap, dapat dipahami dan teruji. Baik buruknya kinerja dari sebuah system 

informasi akuntansi dapat dilihat dari kepuasan pemakai sistem informasi akuntansi 

itu sendiri. Suatu sistem informasi akan sukses apabila didukung oleh beberapa factor 

pendukungnya. 

Penelitian ini dilakukan pada karyawan yang terkait dengan pelaksanaan sistem 

informasi akuntansi PT. BPR di Tanjungpinang dengan sampel sebanyak 35 

responden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor-

faktor seperti keterlibatan pemakai dalam pengembangan system informasi akuntansi, 

kemampuan teknik personal sistem informasi, dukungan manajemen 

puncak,formalisasi pengembangan sistem informasi, program pelatihan dan 

pendidikan pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, kualitas informasi. 

Hasil penelitian menunjukkan hanya variabel kemampuan teknik personal dan 

program pelatihan dan pendidikan pemakai sistem informasi saja yang berpengaruh 

dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi sementara variabel lainnya 

tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 
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PENDAHULUAN 

Sistem informasi akuntansi merupakan jantung bagi sebuah perusahaan. Sistem 

informasi akuntansi membuat sebuah perusahaan mampu melakukan pengendalian 

dan memudahkan perusahaan meningkatkan kinerjanya. Sistem informasi akuntansi 

dapat dinilai dari kinerjanya, agar tidak membawa kegagalan dalam persahaan. 

Di dalam dunia perbankan, pelayanan merupakan hal yang sangat penting 

karena langsung berhadapan dengan nasabah. Selain memerlukan informasi yang 

akurat dalam pengolahan datanya, sistem informasi yang ada pada bank juga 

digunakan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, pengambilan 

uang, pengecekan saldo dan lain-lain. Dari sistem informasi yang digunakan, maka 

dapat diketahui bahwa manajemen dari organisasi tersebut baik atau tidak. 

Bank perkreditan rakyat yang biasa disingkat BPR adalah salah satu jenis bank 

yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi 

yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. 

Pengertian bank perkreditan rakyat (BPR) menurut undang – undang No. 10 tahun 

1998 bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas 

pembayaran, (kasmir,2010). Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit 

kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan 

dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 

3T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Karena proses kreditnya yang 

relative cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan 

nasabah. Adapun jenis yang diberikan oleh bank perkreditah rakyat yaitu, 

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau 

bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, dan memberikan kredit modal kerja, 

kredit investasi, maupun kredit konsumsi, (Kasmir,2010). 

Perusahaan ini juga merupakan salah satu perusahaan yang sudah menggunakan 

sistem informasi akuntansi dalam kegiatan operasionalnya dan dalam setiap bagian 

yang ada. Penggunaan SIA itu sendiri dalam kegiatan suatu perusahaan adalah sangat 

membantu. 

Rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu, Apakah 

keterlibatan pemakai dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), 

dukungan manajemen puncak, keberadaan program pelatihan dan pendidikan 

pemakai Sistem Informasi Akuntansi, kemampuan teknik personal, formulasi 

pengembangan system informasi akuntani dan kualitas informasi berpengaruh 

terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Bank Perkreditan Rakyat 

diTanjungpinang? 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh keterlibatan pemakai  

dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dukungan manajemen 

puncak,  keberadaan program pelatihan dan pendidikan pemakai dan kemampuan 

teknik personal, formalisasi pengembangan SIA dan kualitas informasi secara 

serentak terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat 

diTanjungpinang. 
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TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Prof. Dr. Azhar Susanto sistem adalah kumpulan/group dari sub 

sistem/bagian/komponen apapun baik fisik yang saling berhubungan satu sama lain 

dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu (2008:22). 

Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. 

Jadi, informasi merupakan hasil daripengelolaan data, akan tetapi tidak semua hasil 

dari pengelolaan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengelolaan data yang tidak 

memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah 

merupakan informasi bagi orang tersebut ( Susanto, 2008:38). 

Akuntansi merupakan proses pengidentifikasi, mengukur, mencatat dan 

mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi (bisnis 

maupun nonbisnis) kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi bisnis 

tersebut (pengguna informasi) (Setiawati dan Diana, 2011:14). 

Menurut Nugroho Widjajanto (2001:4) sistem informasi akuntansi adalah 

susunan berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk komputer dan 

perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya dan laporan yang 

terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan 

menjai informasi yang dibutuhkan manajemen. 

Sistem Informasi Akuntansi Perbankan 

Definisi bank menurut PSAK No. 31 tahun 2004 adalah lembaga yang 

berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi untuk 

memperlancar lalu lintas pembayaran. 

Menurut Kasmir (2010), bank dibagi menjadi beberapa jenis dilihat dari segi 

fungsinya : 

1. Bank Sentral 

Fungsi bank sentral ini diatur oleh undang-undang nomor 23 tahun 1990 tentang 

Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia seperti yang tertuang dalam undang-

undang RI nomor 23 tahun 1999 bab III pasal 7 adalah untuk mencapai dan 

memelihara kestabilan rupiah. 

2. Bank Umum 

Pengertian bank umum menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

3. Bank Pengkreditan Rakyat 

Pengertian BPR menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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Belakangan ini, dalam dunia perbankan semakin banyaknya transaksi yang 

beragam jenisnya yang menuntut kecermatan dan tepatnya penyajian data transaksi 

baik kepada pihak intern maupun pihak ekstern, sehingga diperlukan suatu sistem 

informasi termasuk sistem informasi akuntansi yang efektif dan tepat untuk 

memenuhi kebutuhan informasi. Selain itu, kebijakan moneter pemerintah 

menekankan kebutuhan-kebutuhan khusus untuk mengidentifikasikan secara rinci 

baik sumber-sumber dana bank maupun alat likuiditas bank, maka dibutuhkan suatu 

sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi di bank akan menghasilkan 

laporan keuangan yang dibutuhkan untuk dipakai oleh para pemakai informasi dalam 

membuat sebuah keputusan (Prabowo, 2013).  

 

Kinerja Sistem Informasi Akuntansi 

Kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) 

individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh 

kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta 

keinginan untuk berprestasi, sedangkan kinerja sistem informasi akuntansi itu sendiri 

adalah kualitas dan kuantitas dari kumpulan sumberdaya baik manusia maupun 

peralatan yang diatur untuk mengubah data akuntansi menjadi sebuah informasi 

akuntansi untuk pengambilan keputusan (Irawati, 2011). Kinerja sistem informasi 

dikatakan baik jika informasi yang diterima memenuhi harapan pemakai informasi 

dan mampu memberikan kepuasan bagi pemakainya (Ilat Et,al : 2008). 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi 

a. Keterlibatan Pemakai dalam Pengembangan SIA 

Pemakai sistem informasi akuntansi yang dilibatkan dalam proses 

pengembangan sistem informasi akuntansi akan menimbulkan keinginan dari 

pemakai untuk menggunakan SIA sehingga pemakai akan merasa lebih memiliki 

sistem informasi yang digunakan sehingga kinerja sistem informasi akuntansi dari 

sistem yang digunakan menjadi meningkat. 

Keterlibatan pemakai yang semakin sering akan meningkatkan kinerja Sistem 

Informasi Akuntansi, dikarenakan adanya hubungan yang positif antara keterlibatan 

pemakai dalam proses pengembangan sistem informasi dalam kinerja system 

informasi akuntansi (Almilia dan Briliantien, 2006). 

b. Program pelatihan dan pendidikan bagi user 

Pelatihan dan pendidikan disini adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh 

pihak perusahaan untuk memperkenalkan sistem kepada karyawannya. Dengan 

pelatihan dan pendidikan, pengguna bisa mendapatkan kemampuan untuk 

mengidentifikasi persyaratan informasi mereka dan kesungguhan serta keterbatasan 

SI dan kemampuan ini dapat mengarah pada peningkatan kinerja (Montazemi,1998 

dalam Komara, 2004). 
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c. Dukungan Manajemen Puncak 

Manajemen puncak juga memiliki kekuatan dan pengaruh untuk 

mensosialisasikan pengembangan sistem informasi yang memungkinkan pengguna 

untuk berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan akan berpengaruh pula pada 

kepuasan pengguna. Dukungan yang diberikan manajemen puncak kepada sistem 

informasi akuntansi merupakan faktor yang penting dalam mencapai kesuksesan 

sistem informasi yang berkaitan dengan aktivitas. Bentuk bantuan yang diberikan 

oleh pemimpin dapat berupa dukungan pimpinan kepada bawahan. Bila manajemen 

puncak memberikan dukungan penuh dalam pengembangan sistem informasi dan 

dukungan tersebut dapat diterima oleh pengguna informasi, maka akan memberikan 

kepuasan terhadap pengguna informasi tersebut. (Fitri, 2012). 

d. Kemampuan Teknik Personal Sistem Informasi Akuntansi 

Kemampuan teknik pemakai yang baik akan mendorong pemakai untuk 

menggunakan sistem informasi akuntansi sehingga kinerja sistem informasi akuntansi 

lebih tinggi. Pemakai sistem informasi yang memiliki kemampuan teknik baik yang 

diperolehnya dari pendidikan atau dari pengalaman menggunakan sistem akan 

meningkatkan kepuasan dalam menggunakan sistem informasi akuntansi, sehingga 

akan terus menggunakannya dalam membantu menyelesaikan pekerjaannya karena 

pemakai memiliki pengetahuan dan kemampuan memadai. 

e. Formalisasi Pengembangan Sistem Infomasi Akuntansi 

Tjhai (2002) dalam Almilia dan Briliantien (2007) berpendapat bahwa 

semakin tinggi tingkat formalisasi pengembangan sistem informasi di perusahaan 

akan meningkatkan kinerja Sistem Informasi Akuntansi dikarenakan adanya 

hubungan yang positif antara formalisasi pengembangan sistem dengan kinerja 

Sistem Informasi Akuntansi. 

f. Kualitas Informasi 

Kualitas informasi dikaitkan dengan konsep produk informasi yang 

menggunakan data sebagai masukan dan informasi didefinisikan sebagai data yang 

telah diolah sehingga memberikan makna bagi penerima informasi. Kualitas 

informasi memiliki signifikansi yang kuat terhadap pengaruh kesuksesan system 

informasi. Dengan demikian, perancang sistem harus memanfaatkan sepenuhnya  

indikator kualitas informasi yaitu kelengkapan (completeness),saling pengertian 

(understandability), keamanan (security), ketersediaan (availability), dan keakuratan 

(accuracy) informasi yang meningkatkan niat perilaku dan kepuasan pengguna untuk 

menggunakan sistem informasi (DeLone dan McLean, 1992 dalam Setiawan, 2013). 
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Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 

 

                                                                H2        H1 

                                                               H3 

 

 

H5 

H6 

 

H7 

 

 

METODE PENELITIAN 

Objek dan Lokasi Penelitian 

 

No Nama Bank Alamat 

1. BPR Kepri Bintan Jl. DI Panjaitan Km. IX Bintan Center 

2. BPR Bestari Jl. DI Panjaitan Komp. Bintan Center, Blok D No.44 

3. BPR Bintan Jl. DI Panjaitan Km.9 Blok Daun No.7 

 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel terikat atau variabel yang di pengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel independen (Sangadji dan Sopiah, 2010:136). Dalam 

penelitian ini kinerja sistem informasi akuntansi merupakan variabel dependen. 

Dalam penelitian ini mengukur kinerja SIA dari penggunaan SIA itu sendiri 

Variabel Independen 

1. Keterlibatan pemakai dalam pengembangan SIA 

Keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan system berkaitan dengan 

partisipasi pemakai dalam proses pengembangan suatu sistem. Yang diukur adalah 

tingkat keterlibatan dan pengaruh pemakai dalam pengembangan sistem. 

 

Keterlibatan Pemakai (X1) 

Program Pelatihan Dan 

Pendidikan Pemakai (X2) 

Manajemen Puncak (X3) 

Kemampuan Teknik 

Personal (X4) 

Formalisasi Pengembangan 

SIA (X5) 

Kualitas Informasi (X6) 

Kinerja 

Sistem Informasi 

Akuntansi   (Y) 

H4 
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2. Program pelatihan dan pendidkan 

Variabel ini berkaitan dengan keberadaan program pelatihan dan pendidikan 

guna mengajarkan cara pemakaian sistem yang benar kepada staff departemen serta 

keuntungan yang didapat dari program pelatihan dan pendidikan tersebut. 

3. Dukungan manajemen puncak 

Dukungan manajemen puncak berkaitan dengan kemampuan manajemen 

puncak dalam menggunakan komputer, terlibat secara aktif dalam perencanaan 

operasi sistem informasi akuntansi harapan yang tinggi dari manajemen puncak 

terhadap penggunaan sistem informasi. 

4. Kemampuan teknik personal 

Variabel ini diukur dari seberapa berpengaruhnya kemampuan teknik personal 

dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi apakah berupa kemampuan 

generalis atau spesialis. Kemampuan generalis berarti teknik analisis yang 

berhubungan dengan organisasi, manusia dan lingkungan sekitar. Kemampuan 

spesialis meliputi trknik-teknik desain sistem yang berhubungan dengan suatu sistem 

tertentu, komputer, dan model. 

5. Formalisasi Pengembangan SIA 

Formalisasi pengembangan sistem informasi adalah pemberitahuan akan tahap-

tahap dari proses pengembangan sistem yang tercatat secara sistematik, dan secara 

aktif melakukan penyesuaian terhadap catatan. 

6. Kualitas Sistem 

Kualitas informasi dikaitkan dengan konsep produk informasi yang 

menggunakan data sebagai masukan dan informasi didefinisikan sebagai data yang 

telah diolah sehingga memberikan makna bagi penerima informasi. 

 

Pengukuran Variabel 

Pengukuran semua variabel ini adalah skala ordinal atau skala likert, yaitu skala 

yang berisi lima tingkat jawaban dengan pilihan sebagai berikut : 

1 = sangat tidak setuju 

2  = tidak setuju 

3  = ragu-ragu atau netral 

4  = setuju 

5  = sangat setuju 

 

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

perbankkan, yaitu Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kota Tanjungpinang 

sebanyak 10 perusahaan. Namun tidak semua BPR mengizinkan untuk diadakannya 

penyebaran kuisioner. Hanya 3 BPR saja yang menerima yaitu BPR Kepri Bintan, 

BPR Bestari dan BPR Bintan. Jadi populasi dalam penelitian adalah seluruh 

karyawan BPR yaitu 80 orang. 

Untuk menentukan besarnya sampel yang disajikan responden dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu cara untuk mendapatkan 
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sampel dengan memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki 

oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh sampel dari 3 perusahaan 

yang memenuhi kriteria sebanyak 35 orang. 

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data 

yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Jenis data dikumpulkan dari 

pengiriman kuisioner kepada responden.  Data yang digunakan merupakan data 

primer yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan dan kuisioner yang disebar. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer adalah sumber data penelitian yang langsung memberikan data pada 

pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden dari 

kuesioner yang disebar. 

2. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul. Data sekunder dalam penelitian ini adalah struktur 

organisasi, data jumlah karyawan dan penjelasan atau gambaran umum tentang 

instansi. 

 

Teknis Analisis Data 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Uji Kualitas Data : Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

2. Uji asumsi klasik yaitu : uji normalitas dilakukan dengan analisis grafik 

normal P-P Plot. Uji multikolinieritas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi. 

3. Pengujian hipotesis yaitu uji T , uji F dan Koefisien Determinasi. 

4. Analisis Regresi Berganda. Analisis yang digunakan untuk menguji 

persamaan tersebut secara matematis dirumuskan sebagai berikut : 

Y = a +b1.x1 + b2.x2 + b3.x3 + b4.x4 + b5.x5 + b6.x6 +  e 

Ket : Y = Kinerja SIA 

a = konstanta (tetap) 

b1, b2, b3, b4, b5 = koefesien regresi 

x1 = keterlibatan pengguna dalam pengembangan SIA 

x2 = program pelatihan dan pendidikan 

x3 = dukungan manajemen puncak 

x4 = formalisasi pengembangan SIA 

X5 = kemampuan teknik personal 

X6 = kualitas informasi 

e = kesalahan  prediksi (error) 
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PEMBAHASAN 

Deskripsi Karakteristik Responden 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan karyawan PD BPR 

Tanjungpinang, maka dapat diketahui karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin (Tabel 1), umur karyawan (Tabel 2), Tingkat Pendidikan (Tabel 3), Lama 

bekerja (Tabel 4) dan jabatan karyawan (Tabel 5). 

 

Uji Kualitas Data 
Uji instrumen data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas terhadap variable 

keterlibatan pengguna dalam pengembangan SIA, pelatihan dan pendidikan 

pengguna, dukungan manajemen puncak, kemampuan teknik personal, formalisasi 

pengembangan SIA, dan kualitas informasi terhadap kinerja Sistem Informasi 

Akuntansi. Pada uji validitas, menunjukkan seluruh butir pertanyaan adalah valid dengan 

koefisien validitas menunjukkan koefesien korelasi sebesar 0.3 atau lebih. Instrumen 

penelitian juga dapat dikatakan valid karna tingkat signifikan berada dibawah 

significance level 0,05 (α=5%). Sedangkan pada uji reliabilitas, menunjukkan seluruh 

butir pertanyaan adalah reliable karena dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Croncbach,s Alpha yang lebih besar dari 0.60. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Normalitas : Hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik yaitu dengan 

menggunakan grafik normal plot menunjukkan bahwa grafik memberikan pola 

distribusi normal yang mendekati normal, sedangkan pada grafik terlihat titik-titik  

menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya ada di sekitar garis diagonal. 

Nilai uji Kolmogorov – Smirnov juga menunjukkan signifikansi di atas 0,05. 

Sehingga model regresi sudah memiliki distribusi normal. (Tabel 6) 

Heterokedasitas : Hasil uji heteroskedastisitas pada model dengan uji Park 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan nilai mutlak 

residual sehingga menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas dalam 

model regresi. (Tabel 7) 

Multikolinearitas : Hasil pengujian tolerance menunjukan tidak ada variabel bebas 

yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 (10%). Hasil perhitungan VIF juga 

menunjukan bahwa tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 

10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikorelasi antara variabel 

dalam model regresi. (Tabel 8) 

Autokorelasi : Hasil ujiAutokorelasi dengan menggunakan Uji Run Test 

menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi karena nilai signifikansi berada 

diatas 0,05. (Tabel 9) 
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Pengujian Hipotesis 

Analisis Regresi Linear Berganda : Di dalam analisis regresi, selain mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan 

antara variabel dependen dan independen . Berdasarkan hasil pengolahan SPSS 

diperoleh hasil sebagai berikut : (Tabel 10) 

Kinerja SIA =  -0,902 + 0,956 (keterlibatan pemakai) + 0,465 (kemampuan teknik 

personal) + 0,433 (dukungan manajemen puncak) + 0,143 

(formalisasi pengembangan) + 1,956 (program pelatihan) + 0,384 

(kualitas informasi) 

Uji Statistik T : Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas 

(keterlibatan pemakai dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), 

dukungan manajemen puncak, keberadaan program pelatihan dan pendidikan 

pemakai Sistem Informasi Akuntansi, kemampuan teknik personal, formulasi 

pengembangan system informasi akuntani dan kualitas informasi) berpengaruh 

signifikan ataukah tidak terhadap kinerja SIA pada tingkat signifikansi α=5 persen 

secara terpisah atau parsial. Berikut hasil pengujian hipotesis uji t: (Tabel 11) 

Dari tabel tersebut dapat diihat bahwa ada dua variable yang secara parsial 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja SIA yaitu variabel keterlibatan 

pengguna memiliki nilai t sebesar 2.097 dengan tingkat signifikansi 0,048 lebih kecil 

dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Dan program pelatihan yang memiliki nilai t sebesar 

2.762 dengan tingkat signifikansi 0,010 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (5%). 

Sedangkan empat variable independen yaitu kemampuan teknik personal, dukungan 

manajemen puncak, formalisasi pengembangan SIA, kualitas imformasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja SIA karena memiliki tingkat signifikansi lebih besar 

dari taraf signifikansi 0,05 (5%). 

Uji Statistik F : Berdasarkan tabel 12, didapatkan nilai F statistik sebesar 15.157 

dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diketahui bahwa 

secara simultan ada pengaruh signifikan antara keterlibatan pemakai dalam 

pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dukungan manajemen puncak, 

keberadaan program pelatihan dan pendidikan pemakai Sistem Informasi Akuntansi, 

kemampuan teknik personal, formulasi pengembangan system informasi akuntani dan 

kualitas informasi terhadap kinerja SIA. 

Uji Koefesien Determinasi : Berdasarkan output SPSS pada tabel 13 tampak bahwa 

dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi adjusted (R2) pada Bank 

Perkreditan Rakyat sebesar 0,714. Hal ini menunjukkan variable independen yaitu 

keterlibatan pemakai, kemampuan tehnik personal, dukungan manajemen puncak, 

formalisasi pengembangan, program pelatihan dan pendidikan pemakai dan kualitas 

informasi terhadap kinerja system informasi akuntansi yang dapat diterangkan oleh 

model persamaan ini sebesar 71,4% sedangkan sisanya sebesar 28,6%dipengaruhi 

oleh factor lain diluar penelitian ini. 
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Kesimpulan  

Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Secara parsial dengan nilai signifikansi 5% hanya keterlibatan pemakai dalam 

pengembangan system informasi akuntansi dan program pelatihan dan pendidikan 

pemakai yang berpengaruh terhadap kinerja sisitem informasi akuntansi. 

Sedangkan kemampuan teknik personal sistem informasi, Dukungan manajemen 

puncak, formalisasi pengembangan system informasi dan kualitas informasi tidak 

berpengaruh trhadap kinerja system informasi akuntansi 

2. Secara simultan dengan tingkat signifikansi 5% keterlibatan pemakai dalam 

pengembangan sistem, kemampuan teknik personal sistem informasi, Dukungan 

manajemen puncak, formalisasi pengembangan system informasi dan program 

pelatihan dan pendidikan pemakai dan kualitas informasi berpengaruh terhadap 

kinerja system infomasi akuntansi. 

3. Berdasarkan uji koefesien dterminasi (R
2
) dibuktikan bahwa keterlibatan pemakai 

dalam pengembangan sistem, kemampuan teknik personal sistem informasi, 

Dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan system informasi dan 

program pelatihan dan pendidikan pemakai dan kualitas informasi sebesar 71,4% 

edangkan sisanya 28,6% dipengaruhi oleh factor lain diluar pembahasan ini.  

4. Dengan menggunakan uji asumsi klasik dibuktikan bahwa pada penelitian ini 

tidak terapat autokorelasi, heterokedasitas dan multikolinearitas. 

 

Keterbatasan 

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang bisa 

menghambat jalannya penelitian oleh peneliti seperti: 

a. Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi 

akuntansi ini hanya dilakukan pada 3 BPR Tanjungpinang saja jadi hasilnya tidak 

bisa digeneralisasikan untuk perusahaan yang lain baik yang sejenis maupun tidak 

sejenis. 

b. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitiannya. Karena 

menggunakan kuesioner, jadi memungkinkan terjadinya bias. Hal ini disebabkan 

adanya kemungkinan responden menjawab dengan tidak serius, Karena tidak 

mengetahui apakah kuesioner benar-benar diisi oleh responden yang 

bersangkutan atau tidak. 

 

Saran 

Saran untuk peneliti selanjutnya: 

a. Perlunya memperluas objek penelitian, tidak hanya tiga perusahaan saja sehingga 

lebih dapat dijadikan acuan bagi kepentingan generalisasi permasalahan. Juga 

perlu menambah populasi penelitian agar data yang lebih kompleks dapat terbaca 

dengan mudah. 
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b. Perlu ditambahkan metode wawancara pada saat pengumpulan data untuk 

menghindari kemungkinan bias atau tidak obyektif dari responden dalam mengisi 

kuesioner. 
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Lampiran 

Tabel 1 

Karakteristik responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Orang Persentase 

1. Wanita 23 66% 

 

2. 
Pria 12 34% 

 

Tabel 2 

Distribusi Responden Menurut Umur 

No. Umur Orang Persentase 

1. 18-20 4 11% 

2. 21-25 21 60% 

3. >26 10 29% 

 

Tabel 3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Orang Persentase 

1. SLTA 5 15% 

2. D1-D3 12 34% 

3. S1-S3 18 51% 

 

Tabel 4 

Karakteristik Responden Berdasarkan lama bekerja 

No. Frekuensi Orang Persentase (%) 

1. 1 Tahun 14 40 

2. 2 Tahun 13 37 

3. 3 Tahun 5 15 

4. 4 Tahun 3 8 

5. 5 Tahun - - 

 

Tabel 5 

Karakteristik responden berdasarkan jabatan karyawan 

No. Jabatan Orang Persentase (%) 

1. Costumer service 6 18 

2. Teller 8 23 

3. Adm.kredit 7 20 

4. Internal control 1 3 

5. Analys kredit 5 14 

6. Deposit admin 4 11 

7. Accounting 4 11 
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Tabel 6 

Uji Normalitas 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 35 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.53189601 

Most Extreme Differences Absolute .109 

Positive .109 

Negative -.070 

Kolmogorov-Smirnov Z .643 

Asymp. Sig. (2-tailed) .803 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Tabel 7 

Uji Heterokedasitas 

 
                                                                     Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.134 5.638  .733 .469 

Keterlibatan_Pengguna -.161 .383 -.091 -.420 .678 

Kemampuan_Teknik_Personal .151 .551 .076 .273 .787 

Manajemen_Puncak .432 .291 .463 1.483 .149 

Formalisasi_Informasi -.294 .219 -.350 -1.344 .190 

Program_Pelatihan -.281 .595 -.099 -.472 .641 

Kualitas_Informasi -.093 .180 -.183 -.518 .609 

a. Dependent Variable: lnu2i 

 

Tabel 8 

Uji Multikolinearitas 
                                                    Coefficients

a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Keterlibatan_Pengguna .660 1.514 

Kemampuan_Teknik_Personal .395 2.533 

Manajemen_Puncak .317 3.159 

Formalisasi_Informasi .456 2.193 

Program_Pelatihan .700 1.429 

Kualitas_Informasi .247 4.046 

a. Dependent Variable: Kinerja_SIA 
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Tabel  9 Uji Autokorelasi 
Runs Test 

 Unstandardized 
Residual 

Test Value
a
 .35262 

Cases < Test Value 17 

Cases >= Test Value 18 

Total Cases 35 

Number of Runs 20 

Z .348 

Asymp. Sig. (2-tailed) .728 

a. Median 

 

Tabel 10 Analisis Regresi Linear Berganda 
                                                                    Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.902 6.709  -.134 .894 

Keterlibatan_Pengguna .956 .456 .237 2.097 .045 

Kemampuan_Teknik_Personal .465 .656 .104 .709 .484 

Manajemen_Puncak .433 .347 .204 1.250 .222 

Formalisasi_Informasi .143 .261 .075 .551 .586 

Program_Pelatihan 1.956 .708 .303 2.762 .010 

Kualitas_Informasi .384 .214 .331 1.792 .084 

a. Dependent Variable: Kinerja_SIA 

 

Tabel 11 Uji Hipotesis T 
                                                                    Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.902 6.709  -.134 .894 

Keterlibatan_Pengguna .956 .456 .237 2.097 .045 

Kemampuan_Teknik_Personal .465 .656 .104 .709 .484 

Manajemen_Puncak .433 .347 .204 1.250 .222 

Formalisasi_Informasi .143 .261 .075 .551 .586 

Program_Pelatihan 1.956 .708 .303 2.762 .010 

Kualitas_Informasi .384 .214 .331 1.792 .084 

a. Dependent Variable: Kinerja_SIA 
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Tabel 12 

Uji Statistik F 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 707.929 6 117.988 15.157 .000
a
 

Residual 217.957 28 7.784   

Total 925.886 34    

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Informasi, Program_Pelatihan, Keterlibatan_Pengguna, 
Formalisasi_Informasi, Kemampuan_Teknik_Personal, Manajemen_Puncak 

b. Dependent Variable: Kinerja_SIA 

 

Tabel 13 

Uji Koefesien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .874
a
 .765 .714 2.790 

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Informasi, Program_Pelatihan, 

Keterlibatan_Pengguna, Formalisasi_Informasi, 

Kemampuan_Teknik_Personal, Manajemen_Puncak 

b. Dependent Variable: Kinerja_SIA 
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Uji Validitas 

Kinerja SIA 

Item R hitung R tabel Keputusan 

Soal 1 0,689 0,334 Valid 

Soal 2 0,678 0,334 Valid 

Soal 3 0,770 0,334 Valid 

Soal 4 0,618 0,334 Valid 

Soal 5 0,745 0,334 Valid 

Soal 6 0,678 0,334 Valid 

Soal 7 0,668 0,334 Valid 

Soal 8 0,702 0,334 Valid 

Soal 9 0,804 0,334 Valid 

Soal 10 0,644 0,334 Valid 

Soal 11 0,705 0,334 Valid 

Soal 12 0,538 0,334 Valid 

Soal 13 0,478 0,334 Valid 

 

Keterlibatan Pemakai SIA 

Item R hitung R tabel Keputusan 

Soal 1 0,937 0,334 Valid 

Soal 2 0,891 0,334 Valid 

 

Kemampuan Teknik Personal 

Item R hitung R tabel Keputusan 

Soal 1 0,764 0,334 Valid 

Soal 2 0,896 0,334 Valid 

 

Dukungan Manajemen Puncak 

Item R hitung R tabel Keputusan 

Soal 1 0,492 0,334 Valid 

Soal 2 0,806 0,334 Valid 

Soal 3 0,848 0,334 Valid 

Soal 4 0,714 0,334 Valid 

Soal 5 0,730 0,334 Valid 
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Formalisasi Pengembangan SIA 

Item R hitung R tabel Keputusan 

Soal 1 0,781 0,334 Valid 

Soal 2 0,828 0,334 Valid 

Soal 3 0,845 0,334 Valid 

Soal 4 0,845 0,334 Valid 

Soal 5 0,627 0,334 Valid 

 

Program Pelatihan dan Pendidikan Pemakai 

Item R hitung R tabel Keputusan 

Soal 1 0,770 0,334 Valid 

Soal 2 0,722 0,334 Valid 

 

Kualitas Informasi 

Item R hitung R tabel Keputusan 

Soal 1 0,732 0,334 Valid 

Soal 2 0,671 0,334 Valid 

Soal 3 0,878 0,334 Valid 

Soal 4 0,709 0,334 Valid 

Soal 5 0,793 0,334 Valid 

Soal 6 0,720 0,334 Valid 

Soal 7 0,865 0,334 Valid 

Soal 8 0,868 0,334 Valid 

Soal 9 0,744 0,334 Valid 

Soal 10 0,876 0,334 Valid 

 

Uji Reliabitas 

Keterangan Crounbach 

Alpha 

Keputusan 

Kinerja SIA 0,897 Realibel 

Keterlibatan pemakai Dalam pengembangan Sia 0,543 Realibel 

Kemampuan teknik  Personal SIA 0,790 Realibel 

Dukungan manajemen  Puncak 0,768 Realibel 

Formalisasi pengembangan SIA 0,822 Realibel 

Program pelatihan dan  Pendidikan pemakai 0,206 Realibel 

Kualitas informasi 0,928 Realibel 

 


