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ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan penerapan 

sistem informasi akuntansi dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai. 

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari persepsi individu pada 

organisasi sektor publik yang menggunakan sistem informasi dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari dan juga persepsi mengenai komitmen pegawai 

terhadap organisasinya. Sampel dari penelitian ini adalah 48 pegawai negeri sipil 

(PNS) yang bekerja pada bidang keuangan pada Badan-Badan di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda melalui program SPSS 20.  

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil uji koefisien determinasi sebesar 

0.484, yang berarti bahwa variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan 

Komitmen Organisasi dapat menjelaskan variabel Kinerja Pegawai Bidang 

Keuangan Pada Badan-Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau sebesar 48.4 % sedangkan sisanya (100% - 48.4% = 51.6%) dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.  
 
 

Kata Kunci: penerapan sistem informasi akuntansi, komitmen organisasi, 

kinerja pegawai. 
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PENDAHULUAN 

Dalam menjalankan segala aktivitas, dewasa ini penggunaan teknologi 

sangat mutlak untuk diterapkan mengingat dibutuhkannya efisiensi waktu dan 

efektivitas di dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Organisasi 

pemerintahan adalah salah satu pengguna hasil pengembangan teknologi yang 

berupa teknologi informasi. Dengan demikian, organisasi harus dapat 

mengendalikan perencanaan sistem informasi dengan baik agar informasi yang 

dihasilkan dari teknologi informasi tersebut dapat memberikan kontribusi yang 

positif bagi organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlakukan 

pengendalian suatu sistem informasi yang terintegrasi dengan baik dan diperlukan 

sumber daya manusia yang memiliki peranan penting sebagai penggerak demi 

kelancaran jalannya kegiatan suatu organisasi.  

Peranan sumber daya manusia dapat ditunjukkan melalui seberapa besar 

kontribusi kinerja di dalam organisasi tersebut. Kinerja yang lebih tinggi 

mengandung arti terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas, atau kualitas yang 

lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada seorang 

pegawai dalam suatu organisasi.  

Dengan demikian, seorang pegawai harus memiliki komitmen yang tinggi 

yang dapat menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha 

menjadikan organisasi kearah yang lebih baik, sehingga dengan adanya komitmen 

yang tinggi kemungkinan penurunan kinerja dapat dihindari. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Sebelum diterapkan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan 

sistem informasi akuntansi, pengelolaan keuangan pemerintah bermula dari 

kondisi sistem akuntansi dan pencatatan yang masih menggunakan single entry, 

sehingga terdapat beberapa kelemahan yaitu: 

1. Proses penyusunan lambat karena disusun dari sub sistem yang terpisah-

pisah dan tidak terpadu; 

2. Sistem single entry tidak lagi memadai menampung kompleksitas 

transaksi keuangan pemerintah; 

3. Sulit dilakukan rekonsiliasi; 

4. Tidak mendasarkan pada Standar akuntansi Keuangan Pemerintah; 

5. Tidak dapat menghasilkan neraca pemerintah 

 
Oleh sebab itu penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 

memegang peranan penting dalam perbaikan manajemen keuangan daerah. 

Sebagaimana kita ketahui akuntansi keuangan daerah berfungsi menghasilkan 

output berupa laporan keuangan yang akan menjadi dasar bagi penilaian kinerja 

pemerintah itu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

pemerintah daerah (stakeholders pemerintah daerah). Sehingga penentuan kualitas 

informasi mutlak diperlukan, seperti yang disebutkan oleh Oetomo (2002) dalam 

Astuti (2008) beberapa aspek yang menentukan kualitas informasi meliputi: 

1. Akurat dan teruji kebenarannya  

2. Kesempurnaan informasi  
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3. Tepat waktu  

4. Relevansi  

5. Mudah dan murah  

6. Input 

7. Proses 

8. Output 

Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi (organizational commitment) merupakan salah satu tingkah 

laku dalam organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti, baik sebagai variabel 

terikat, variabel bebas, maupun variabel mediator. Hal ini antara lain dikarenakan 

organisasi membutuhkan karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang 

tinggi agar organisasi dapat terus bertahan serta meningkatkan jasa dan produk 

yang dihasilkannya.  

Kinerja Pegawai 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, sasaran atau kriteria 

yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai dan 

Basri, 2005).  

Menurut Pingka (2013) kinerja pegawai di dalam suatu instansi dapat 

dinilai dari beberapa indikator penilaian sebagai berikut: 

1. Ketepatan waktu;  

2. Efektivitas;  
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3. Kualitas; 

4. Loyalitas; 

5. Tanggungjawab.  

 

Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran Penelitian 

 
                                                                            

            H1 

              
  

  

         H2 

 

 

Kerangka konseptual merupakan suatu pola yang menjelaskan 

alur/sistematis yang dibangun berdasarkan landasan teori yang telah di uraikan 

dalam kerangka konseptual ini menjelaskan bagaimana peneliti melakukan 

pendekatan dalam menemukan model pemecahan masalah. Permasalahan yang 

teridentifikasi dalam penelitian ini adalah untuk menilai sampai sejauh mana 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Komitmen Organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai bidang keuangan pada Badan-Badan di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

 

 

 

Penerapan Sistem Informasi 
Akuntansi (X1) 

                   

Kinerja Pegawai 

(Y)  

 

Komitmen Organisasi 

(X2) 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah berbentuk deskriptif. 

Menurut Erlina (2007:22) “Studi deskriptif membantu peneliti untuk menjelaskan 

karakter objek yang diteliti, mengkaji berbagai aspek dalam fenomena tertentu 

dan menawarkan ide masalah untuk pengujian dan penelitian selanjutnya”. 

Jenis Data 

Data yang akan digunakan adalah data primer. Data primer ini 

dikumpulkan dengan metode kuesioner. Kuesioner dikirimkan kepada Pejabat 

Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan,  

Bendahara, dan Pembantu Bendahara yang bekerja di bidang keuangan pada 

Badan-Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 4.2 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi 
48 18.00 32.00 27.0000 2.91730 

Komitmen Organisasi 48 10.00 24.00 18.8333 3.22446 

Kinerja Pegawai 48 6.00 20.00 15.3333 2.89043 

Valid N (listwise) 48     
Sumber : Data Diolah 2014 

 
 Untuk memberi gambaran mengenai variabel-variabel penelitian 

(penerapan sistem informasi akuntansi, komitmen organisasi dan kinerja 
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pegawai), penelitian menggunakan tabel statistik deskriptif yang tersaji pada table 

4.2 diatas. Dari tabel tersebut, berdasarkan jawaban dari 48 responden maka hasil 

pengukuran variabel keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, ( X1 ) 

diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 27 dengan standar deviasi 2.91. Hasil 

pengukuran variable Komitmen Organisasi ( X2 ) pada tabel terlihat, dari 48 

responden diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 18.83 dengan standar deviasi 

3.22. Hasil pengukuran variabel Kinerja Pegawai ( Y ) pada tabel terlihat, dari 48 

responden diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 15.33 dengan standar deviasi 

2.89. 

Uji Kualitas Data 

Kualitas data yang dihasilkan penggunaan instrument penelitian dievaluasi 

melalui uji validitas dan realibilitas (huck dan cornier, 1996:108). Uji tersebut 

masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan 

dari penggunaan instrument. Ada dua prosedur yang dilakukan dalam penelitian 

ini untuk mengukur validitas dan relibilitas. Uji relibilitas dilakukan dengan 

melihat koefisien Cronbach alpha, jika nilai dari masing-masing instrumen 

penelitian memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 maka dianggap 

reliabel atau relibilitas diterima. 

1. Uji Validitas  

Pengujian validitas dengan menggunakan Pearson Correlation yaitu 

dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan 

dengan total skor. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan data tersebut valid 

atau tidak valid adalah: 
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1. Butir dikatakan valid, jika nilai probabilitasnya (Sig) < 0,05. 

2. Butir dikatakan tidak valid, jika nilai probabilitasnya (Sig) > 0,05. 

Adapun nilai tersebut akan disajikan pada setiap tabel uji validitas data 

variabel penelitian. Secara rinci hasil uji validitas dan realibilitas disajikan pada 

tabel dihalaman berikutnya. 

Table 4.3 
Hasil Uji Validitas  

Variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X1) 
 

Variabel 

 

Item 

 

Probabilitas  

 

Keterangan 

 

 

 

Penerapan  Sistem 

Informasi 

Akuntansi (X1) 

1 0.261 Tidak Valid 

2 0.000 Valid 

3 0.016 Valid 

4 0.000 Valid 

5 0.000 Valid 

6 0.000 Valid 

7 0.000 Valid 

8 0.000 Valid 

Sumber: Data Diolah 2014 

Dari tabel 4.3 di atas, item pernyataan nomor 1 dari variabel Penerapan 

Sistem Informasi Akuntansi dinyatakan tidak valid karena nilai probabilitasnya 
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lebih besar dari 0,05 yaitu 0.261. Sedangkan item pernyataan nomor 2 sampai 

dengan 8 dinyatakan valid karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai 

signifikansi 0,05. Dengan demikian, item pernyataan nomor 1 tidak diikutsertaan 

pada pengujian selanjutnya, seperti yang tampak pada Tabel 4.3.1. 

Tabel 4.3.1 
Hasil Uji Validitas  

Variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X1) 
 

Variabel 

 

Item 

 

Probabilitas  

 

Keterangan 

 

 

Penerapan Sistem 

Informasi 

Akuntansi (X1) 

2 0.000 Valid 

3 0.016 Valid 

4 0.000 Valid 

5 0.000 Valid 

6 0.000 Valid 

7 0.000 Valid 

8 0.000 Valid 

Sumber: Data Diolah 2014 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas  

Variabel Komitmen Organisasi ( X2 ) 
 

Variabel 

 

Item 

 

Probabilitas  

 

Keterangan 
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Komitmen 

Organisasi ( X2 ) 

1 0.000 Valid 

2 0.000 Valid 

3 0.000 Valid 

4 0.000 Valid 

5 0.002 Valid 

    Sumber: Data Diolah 2014 

Dari tabel 4.4 di atas, seluruh item pernyataan dari variabel  Komitmen 

Organisasi dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikan dibawah 0,05. 

Sedangkan untuk hasil uji validitas dari variabel Kinerja Pegawai ditunjukkan 

pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Pegawai ( Y ) 
 

Variabel 

 

Item 

 

Probabilitas  

 

Keterangan 

 

Kinerja Pegawai 

 ( Y ) 

1 0.000 Valid 

2 0.000 Valid 

3 0.000 Valid 

4 0.000 Valid 

5 0.489 Tidak Valid 

Sumber: Data Diolah 2014 
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Dari tabel 4.5 di atas, item pernyataan nomor 1 sampai dengan 4 dari 

variabel Kinerja Pegawai dinyatakan valid karena nilai signifikansi yang 

diperoleh adalah 0.000 atau di bawah 0,05. Sedangkan item pernyataan nomor 5 

dari variabel Kinerja Pegawai dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,489 atau lebih besar dari 0,05 dan tidak diikut sertakan ke 

dalam pengujian selanjutnya seperti yang tampak pada Tabel 4.5.1 

Tabel 4.5.1 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Pegawai ( Y ) 
 

Variabel 

 

Item 

 

Probabilitas  

 

Keterangan 

 

Kinerja Pegawai 

 ( Y ) 

1 0.000 Valid 

2 0.000 Valid 

3 0.000 Valid 

4 0.000 Valid 

Sumber: Data Diolah 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali 2005). Untuk mengukur 

reliabilitas digunakan dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu 

variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 atau r 

alpha > 0,60 (Ghozali 2005). Adapun hasil pengujian reliabilitas terhadap seluruh 

variabel penelitian yang valid dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.6 
Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

 

Variabel 

 

Cronbach Alfa 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 0.583 

Komitmen Organisasi 0.780 

 Kinerja Pegawai 0.809 

     Sumber: Data Diolah 2014 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan 

Sistem informasi akuntansi dinyatakan tidak reliable karena mempunya nilai 

alpha 0.583 atau dibawah 0.60, sedangkan untuk variabel komitmen organisasi 

dan kinerja pegawai dinyatakan reliable atau dapat diandalkan karena memiliki 

nilai alpha 0.780 dan 0.809 atau lebih besar dari 0,60. 
 

Uji Asumsi Klasik 

1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal. Seperti diketahui uji t dan uji F mengasumsikan 

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar 

maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.  
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Berikut ini Tabel 4.7 uji normalitas data menggunakan Kolomogrov-

Smirnov (K-S), Tabel 4.8 uji normalitas data menggunakan Histogram, Tabel 

4.9 uji normalitas menggunakan grafik Normal Probability Plot (Normal 

P-P Plot). 

Tabel 4.7 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 48 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .50776298 

Most Extreme Differences 

Absolute .122 

Positive .091 

Negative -.122 

Kolmogorov-Smirnov Z .849 

Asymp. Sig. (2-tailed) .468 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

    Sumber: Data Diolah 2014 

 

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) 

lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05) yaitu 0.468. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa data dari tabel di atas dinyatakan berdistribusi normal. 

Gambar 4.1 
Uji Normalitas Variabel Penelitian 
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Berdasarkan Gambar 4.1, menunjukkan bahwa data yang disajikan 

normal. Hal ini dilihat dari kurva pada grafik histogram yang seimbang atau tidak 

ada kemencengan baik menceng ke kiri maupun menceng ke kanan, sehingga 

memenuhi normalitas data. Pada gambar 4.2 di bawah ini menunjukkan grafik 

normal probability Plots. 

Gambar 4.2 
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Berdasarkan grafik diatas menunjukkan adanya persebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal yang sangat mendekati garis diagonal. Pedoman uji 

normalitas mengatakan bahwa jika persebaran data (titik) mengikuti atau 

mendekati garis diagonal, maka data penelitian berdistribusi normal. Pada gambar 

histogram juga menunjukkan adanya normalitas dalam penelitian ini. Melihat dari 

hal tersebut, penelitian ini bisa disimpulkan memenuhi uji normalitas. 

2.    Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolineritas bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya 

hubungan antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Untuk melihat 

ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF), yang nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak 

kurang dari 0,10 (Ghozali, 2005). Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 
Uji Multikolinearitas Variabel Penelitian 

 
Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi .752 1.329 

Komitmen Organisasi .752 1.329 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

Sumber: Data Diolah 2014 
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Dari tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa nilai VIF dari setiap variabel 

independen tidak ada yang lebih dari 10 dan nilai tolerance > 0,10. Jadi, dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. 

3.    Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel 

dependen dengan residualnya. Dasar analisis menurut Ghozali (2005 : 105) : 

1.  jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, 

2.  jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil dari uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot berikut ini : 

Gambar 4.3 
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Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas meupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

4. Uji Asumsi Klasik Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi. 

Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak 

layak dipakai prediksi. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah 

autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut: 

a.  Terjadi autokorelasi positif jika DW di bawah -2 (DW < -2). 

b.  Tidak terjadi autokorelasi jika DW berada di antara -2 dan +2 atau 

-2 < DW +2. 

Tabel 4.9 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb  

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .712a .506 .484 .51892 1.681 

a. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
     Sumber: Data Diolah 2014 

 

 Hasil uji autokolerasi berdasarkan uji Durbin Watson di dapat hasil 1.681 

yang berarti tidak terjadi autololerasi karena DW berada di antara -2 dan +2 atau -

2<1.608+2.  

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Adapun hasil pengolahan data dengan analisis regresi berganda dengan 

program SPSS 20.0 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 
Regresi Linier Berganda Variabel Penelitian 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .851 .713  1.193 .239 

Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi 
-.008 .209 -.004 -.036 .971 

Komitmen Organisasi .800 .135 .714 5.910 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

Sumber: Data Diolah 2014 

 
Y = α + β1X1 + β2X2 + e 

KP = 0.851 -0.008 + 0.800 + e 

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1.  Konstanta (α) = 0.851 menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai variable 

independen sama dengan nol, maka Kinerja Pegawai (Y) = 0.851. 

2.  Konstanta (α) = -0.008 menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai variabel 

independen sama dengan nol, maka Kinerja Pegawai (Y) = -0.008 

3.  Koefisien regresi Komitmen Organisasi (KO) sebesar 0.800; artinya jika 

variabel independen lain nilainya tetap dan KO mengalami kenaikan 1%, 

maka Kinerja Pegawai daerah mengalami kenaikan sebesar 0.800. Koefisien 

bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Komitmen Organisasi 

dengan Kinerja Pegawai, semakin naik Komitmen Organisasi maka Kinerja 

Pegawai semakin naik. 
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Hasil Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis dilakukan Uji F, Uji t dan Uji koefisien 

determinasi. Uji F untuk menguji signifikansi secara simultan, sedangkan Uji t 

digunakan untuk menguji signifikansi sejauh mana variabel-variabel independen 

secara parsial mampu menjelaskan variabel independen, dan Uji koefisien 

determinasi digunakan untuk mengukur pengaruh antara variable dependen 

dengan variabel independen. 

1.   Uji F 
Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi dan Komitmen Organisasi secara simultan atau bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Nilai F 

hitung diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistik seperti 

terlihat dalam tabel 4.11. 

Tabel 4.11 
Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 12.424 2 6.212 23.069 .000b 

Residual 12.118 45 .269   

Total 24.542 47    

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

b. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 
Sumber: Data Diolah 2014 
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Tabel 4.12 

                                                    Uji F Tabel  
Probabilitas  5% (0.05) 

     DF 2 
     Hasil 19 
     

         DF df_1 df_2 df_3 df_4 df_5 
1 161.45 199.5 215.71 224.58 230.16 
2 18.51 19 19.16 19.25 19.3 
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 

10 4.96 4.1 3.71 3.48 3.33 
 

Berdasarkan tabel 4.11 dan 4.12, dilihat dari F hitung > F tabel (23.069 

> 19), dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis  diterima, karena 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Komitmen Organisasi memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan pada 

Badan-Badan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. 

 

2.  Uji t 
Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial atau secara individu 

variabel indevenden apakah variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

dan Komitmen Organisasi, secara parsial mempunyai pengaruh terhadap 

Kinerja Pegawai. Nilai t hitung diperoleh dengan menggunakan alat bantu 

program statistik seperti terlihat dalam tabel 4.13. 
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Tabel 4.13 
 

                                                                  Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .851 .713  1.193 .239 

Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi 
-.008 .209 -.004 -.036 .971 

Komitmen Organisasi .800 .135 .714 5.910 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

Sumber: Data Diolah 2014 
 

Pengambilan keputusan untuk hipotesis ini berdasarkan probabilitas 

dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. Berdasarkan tabel di atas, 

dapat dilihat bahwa siginifikansi untuk variabel Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi sebesar 0,971 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 1 tidak diterima karena Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai 

Bidang Keuangan Pada Badan-Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau. 

Sedangkan untuk variabel Komitmen organisasi memiliki nlai 

siginifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 2 diterima karena Komitmen Organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pada 

Badan-Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 
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3.  Uji R2 (Koefisien Determinasi) 
Uji Koefisien R Square digunakan untuk mengukur pengaruh variabel 

indevenden terhadap variabel devenden atau keeratan hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen. Semakin besar nilai koefisien korelasi 

menunjukkan hubungan semakin erat dan sebaliknya. 

Tabel 4.14 
Koefisien Determinasi 

 
Model Summaryb  

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .712a .506 .484 .51892 1.681 

a. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
Sumber: Data Diolah 2014 

Berdasarkan tabel 4.14, hasil analisis regresi secara keseluruhan 

menunjukkan Adjusted R Square sebesar 0.484, yang berarti bahwa variabel 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Komitmen Organisasi dapat 

menjelaskan variabel Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pada Badan-Badan di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 48.4 % sedangkan 

sisanya (100% - 48.4% = 51.6%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

terdapat dalam penelitian ini.  

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan penerapan sistem 

informasi akuntansi dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja pegawai bidang keuangan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Uji F diperoleh nilai signifikan 
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sebesar 0.000 dan nilai F hitung sebesar 23.069. Nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel (23.069 > 19), maka dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan 

Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan 

pada Badan-Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Penerapan 

Sistem Informasi Akuntansi mempunyai tingkat signifikansi 0,971 > 0,05, maka 

H1 tidak diterima. Hal ini berarti Penerapan Sistem Informasi Akuntansi tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan pada 

Badan-Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Astuti (2008) yang 

menyatakan bahwa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kota Malang. Analisa peneliti 

terhadap hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan sistem 

informasi akuntansi yang digunakan oleh pegawai bidang keuangan pada Badan-

Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dianggap tidak 

berpengaruh karena pegawai tersebut menyelesaikan pelaporan keuangan pada 

saat Pemerintah sudah menetapkan pelaporan keuangan berbasis sistem informasi 

akuntansi. Sehingga pegawai tersebut tidak dapat membandingkan pada saat 

pelaporan keuangan berbasis manual. 

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variable Komitmen 

Organisasi mempunyai tingkat signifikansi 0,000 > 0,05, maka H2 diterima. Hal 

ini berarti Komitmen Organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 
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pegawai bidang keuangan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau . Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Pingka (2013) yang menyatakan bahwa 

komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh  terhadap kinerja 

pegawai pemerintah Kota Medan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: 

1.  Hasil uji t Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (PSIA) menunjukkan 

bahwa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan nilai signifikan (0,971 > 0,05 ), 

maka keputusannya adalah hipotesis satu (H1) ditolak atau tidak diterima. 

2. Hasil uji t Komitmen Organisasi (KO) menunjukkan bahwa Komitmen 

Organisasi memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pegawai Bidang 

Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan nilai 

signifikan (0,000 > 0,05 ), maka keputusannya adalah hipotesis dua (H2) 

diterima. 

3.   Hasil uji F menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

dan Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau, nilai (Fhitung > Ftabel) yaitu 23.069 > 19 dan berdasarkan 
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nilai signifikan (0,000 < 0,05), yang berarti variabel indevenden secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel devenden. 

Saran 
Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada Badan-Badan di 

Lingkungan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga untuk 

mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum perlu dilakukan penelitian 

yang lebih luas. Seperti bisa melakukan pada seluruh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau 

menambah populasinya yang lebih dari satu kabupaten atau kota. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti menambah jumlah 

responden agar hasil penelitian ini lebih dapat memberikan gambaran 

tentang pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dan komitmen 

organisasi terhadap kinerja pegawai bidang keuangan pada Badan-Badan di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

3.  Untuk Penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat mengubah variable 

independen Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Komitmen 

Organisasi atau menambahkannya dengan variabel yang lain yang masih 

membahas tentang kinerja pegawai pemerintah, agar dapat melihat hasil 

apakah variabel lain selain Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan 

Komitmen Organisasi berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap 

kinerja pegawai pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

 


