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ABSTRAK 
 

Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat termasuk di bidang 
komunikasi. Salah satu pengaruh dari teknologi komunikasi adalah perkembangan 
pengolahan data. Sistem informasi terus mengalami perubahan sehingga 
diperlukan penyesuaian setiap waktu. Penyesuaian dilakukan jika timbul masalah 
atau jika ada kebutuhan baru (Romney & Steinbart, 2005: 270). 

Tujuan penelitian ini adalah: (a) Menguji pengaruh keterlibatan pemakai 
sistem informasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi; (b) Menguji 
pengaruh program pelatihan dan pendidikan pengguna sistem informasi akuntansi 
terhadap kinerja sistem informasi akuntansi; (c) Menguji pengaruh kemampuan 
pengguna sistem informasi akuntansi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi; 
(d) Menguji pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kinerja sistem 
informasi akuntansi; (e) Menguji pengaruh formalisasi pengembangan sistem 
informasi akuntansi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Jenis penelitian 
adalah deskriptif kuantitatif dengan metode penelitian survey. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Bank Jateng di Kabupaten Sragen. Sampel dalam penelitian 
ini diambil dengan metode purposive sampling sejumlah 45 responden. Maka 
kriteria dalam memilih sampel dalam penelitian ini adalam lama bekerja lebih dari 
1 tahun, pendidikan minimal SMA dan memiliki sertifikat komputerisasi. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kuantitatif dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 15 untuk 
menguji hipotesis yang diajukan. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai thitung (3,160) > ttabel (2,023) dan 
probabilitas (p = 0,033) pada taraf signifikansi 5% maka H1 diterima, artinya 
keterlibatan pemakai sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif 
terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Nilai thitung (2,097) > ttabel (2,023) dan 
probabilitas (p = 0,043) pada taraf signifikansi 5% maka H2 diterima, artinya 
program pelatihan pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 
sistem informasi akuntansi. Nilai thitung (3,844) > ttabel (2,023) dan probabilitas (p = 
0,000) pada taraf signifikansi 5% maka H3 diterima, artinya kemampuan 
pengguna sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap 
pengguna sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap 
kinerja sistem informasi akuntansi. Nilai thitung(2,837) > ttabel (2,023) dan 
probabilitas (p = 0,007) pada taraf signifikansi 5% maka H4 diterima, artinya 
dukungan manajemen puncak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 
sistem informasi akuntansi. Nilai thitung (3,785) > ttabel (2,023) dan probabilitas (p = 
0,001) pada taraf signifikansi 5% maka H5 diterima, artinya formalisasi 
pengembangan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap 
kinerja sistem informasi akuntansi (Studi Kasus pada Bank Jateng di Kabupaten 
Sragen). 

Untuk meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi maka semua 
pihak yang ada dalam instansi tersebut perlu mengevaluasi masalah 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. 
Kata kunci : kinerja, sistem informasi akuntansi, bank 
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A. PENDAHULUAN 

Sistem Informasi Akuntansi memberikan manfaat yang besar untuk 

mencapai tujuan organisasi perusahaan. Secara tipikal, suatu sistem dikatakan 

berhasil jika dipenuhi tiga kondisi yakni: penggunaan dari sistem tersebut 

meningkat, persepsi pemakai atas kualitas sistem lebih baik dari sebelimmya, 

atau kepuasan pemakai informasi meningkat. 

Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat termasuk di bidang 

komunikasi. Salah satu pengaruh dari teknologi komunikasi adalah 

perkembangan pengolahan data. Sistem informasi terus mengalami perubahan 

sehingga diperlukan penyesuaian setiap waktu. Penyesuaian dilakukan jika 

timbul masalah atau jika ada kebutuhan .baru (Romney & Steinbart, 2005: 

270). 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Sistem Informasi 

Akuntansi, meliputi keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem 

informasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem 

infomasi, pelatihan dan pendidikan pemakai, ukuran organisasi, kemampuan 

teknik personal sistem infomasi, keberadaan dewan pengarah sistem infomasi 

dan lokasi departemen sistem infomasi, Soegiharto (2001) dan Jen (2002) 

dalam Almilia (2007). Ada tiga bidang pemanfaatan teknologi informasi 

dalam perbankan. Pertama, mendukung pelayanan kepada nasabah secara 

langsung, Kedua ,mendukung kegiatan back office. Ketiga, secara tidak 

langsung terkait dengan kegiatan operasional transalai perbankan, namun 

mempimyai fungsi penting imtuk mendukung manajemen dalam mengelola 
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bank, dalam proses pengambilan keputusan (Mc. Farlan dan Mc. Kenney, 

1996 dalam Satadamrul, 2004).  

Penelitian oleh Jen (2002) dalam Almilia (2007) menguji faktor yang 

dapat meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi. Jen menguji kembali 

penelitian Soegiharto dan hasilnya menunjukkan semakin tinggi tingkat 

formalisasi dalam proses pengembangan sistem informasi, kepuasan pemakai 

semakin tinggi, tetapi pemakaian sistem menurun. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa kepuasan pemakai pada perusahaan yang departemen 

sistem informasinya berada di departemen lainnya, akan lebih tinggi daripada 

perusahaan yang departemen sistem informasinya terpisah dan berdiri sendiri.  

Sasmita (2003) dalam Almilia (2007) meneliti tentang faktor yang 

mempengaruhi kinerja SIA. Hasilnya berbeda dengan penelitian oleh 

Soegiharto dan Jen. Terdapat enam faktor yang mempengaruhi kinega SIA, 

yaitu keterlibatan pemakai dalam pengembangan SLA, kemampuan teknik 

personal SIA, dukungan manajemen pimcak, formalisasi pengembangan 

sistem informasi, keberadaan dewan pengarah sistem informasi, dan lokasi 

departemen sistem informasi. Almilia (2007) meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi kineija Sistem Informasi Akuntansi pada bank umum 

pemerintah di Sidoarjo dan Surabaya Hasilnya menunjukkan hanya dukungan 

manajemen puncak yang berpengaruh terhadap kepuasan pemakai. Faktor 

program pelatihan dan pendidikan dan keberadaan dewan pengarah datanya 

tidak dapat diolah. Sedangkan lima faktor Iainnya tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan pemakai dan pemakaian sistem. 
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B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 

metode penelitian survei.  Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 

bagian pelaksana Bank Jateng di Kabupaten Sragen. Unit analisis penelitian 

ini adalah karyawan bagian pelaksana Bank Jateng di Kabupaten Sragen yang 

merupakan pemakai sistem informasi akuntansi kriteria dalam memilih sampel 

dalam penelitian ini adalah karyawan yang menggunakan sistem informasi 

akuntansi Sumber data dari penelitian ini diperoleh langsung dari kuesioner 

yang disebar kepada karyawan Bank Jateng di Kabupaten Sragen yang 

menggunakan sistem informasi akuntansi  Data sekunder adalah data yang 

bukan diusahakan sendiri penelitiannya, seperti jumlah karyawan dan struktur 

organisasi. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode survey, 

dimana alat pengumpulan data yang pokok dari sumber primer yaitu 

kuisioner,Studi Pustaka, Dokumentasi. Metode  analisis data dengan 

menggunakan ,Uji Validitas ,Uji Reliabilitas ,Uji Normalitas , Uji 

Multikolinieritas, Uji Heterokedastisitas, Uji Hipotesis , Uji t , Uji F, Uji 

Koefisien Determinasi (R2)  

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Keterlibatan Pemakai Sistem Informasi Akuntansi Terhadap 

Kinerja Sistem Informasi Akuntansi 

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa “Diduga keterlibatan pemakai 

sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi”. Hasil pengujian stastistik menunjukkan nilai koefisien keterlibatan 

pemakai sistem informasi akuntansi sebesar 0,877 dengan parameter positif (+), 
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nilai thitung (3,160) > ttabel (2,023) dan probabilitas (p=0,003) pada taraf signifikansi 

5% maka H1 diterima, artinya keterlibatan pemakai sistem informasi akuntansi 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi (Studi 

Kasus Pada Bank Jateng di Kabupaten Sragen). Hasil tersebut mengindikasikan 

bahwa semakin baik keterlibatan pemakai sistem informasi akuntansi maka 

kinerja sistem informasi akuntansi akan meningkat. 

Menurut Soegiharto (2001) dalam Luciana (2007) bahwa keterlibatan 

pemakai secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi. Ketika sebuah sistem informasi diperlukan, penggunaan sistem akan 

menjadi kurang dan kesuksesan manajemen dengan sistem informasi dapat 

menentukan kinerja sistem informasi. 

2. Pengaruh Program Pelatihan dan Pendidikan Berpengaruh Positif 

Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi 

Hipotesis pertama (H2) menyatakan bahwa “Diduga program pelatihan 

dan pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi”. 

Hasil pengujian stastistik menunjukkan nilai koefisien program pelatihan dan 

pendidikan sebesar 0,484 dengan parameter positif (+), nilai thitung (2,097) > ttabel 

(2,023) dan probabilitas (p=0,043) pada taraf signifikansi 5% maka H2 diterima, 

artinya program pelatihan dan pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi (Studi Kasus Pada Bank Jateng di Kabupaten 

Sragen). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik program pelatihan 

dan pendidikan maka kinerja sistem informasi akuntansi akan meningkat. 

Menurut Wilkinson (2000: 557) pelatihan dan pendidikan kepada 

karyawan sangat dibutuhkan agar karyawan lebih terampil dalam menggunakan 

sistem yang baru, sehingga program pelatihan dan pendidikan tersebut akan 
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memberikan keuntungan kepada para karyawan dan pengguna sistem dalam 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan. 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,1988) dalam Acep 

Komara (2005). 

3. Pengaruh Kemampuan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh 

Positif Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi 

Hipotesis pertama (H3) menyatakan bahwa “Diduga kemampuan 

pengguna sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi”. Hasil pengujian stastistik menunjukkan nilai koefisien 

kemampuan pengguna sistem informasi akuntansi sebesar 0,559 dengan 

parameter positif (+), nilai thitung (3,844) > ttabel (2,023) dan probabilitas (p=0,000) 

pada taraf signifikansi 5% maka H3 diterima, artinya kemampuan pengguna 

sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi (Studi Kasus Pada Bank Jateng di Kabupaten Sragen). Hasil 

tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik kemampuan pengguna sistem 

informasi maka kinerja sistem informasi akuntansi akan meningkat. 

Huff dan Munro (1985) dalam Acep Komara (2005) menemukan bahwa 

kapabilitas personil SI berpengaruh kepada kualitas desain dan kinerja SI. Makin 

banyak tuntutan pemprosesan informasi dalam pekerjaan tertentu, makin banyak 

kecerdasan dan kemampuan verbal umum yang di butuhkan untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sukses. 
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4. Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak Berpengaruh Positif Terhadap 

Kinerja Sistem Informasi Akuntansi 

Hipotesis pertama (H4) menyatakan bahwa “Diduga dukungan 

manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi”. Hasil pengujian stastistik menunjukkan nilai koefisien dukungan 

manajemen puncak sebesar 0,295 dengan parameter positif (+), nilai thitung (2,837) 

> ttabel (2,023) dan probabilitas (p=0,007) pada taraf signifikansi 5% maka H4 

diterima, artinya dukungan manajemen puncak berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi (Studi Kasus Pada Bank Jateng di 

Kabupaten Sragen). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik 

dukungan manajemen puncak maka kinerja sistem informasi akuntansi akan 

meningkat. 

DeLone (1988), dan Choe (1996) dalam Acep Komara (2005) telah 

mengajukan dan secara empiris menguji bahwa dukungan manajemen puncak 

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja SIA melalui berbagai macam 

kegiatan. Luciana Spica Almilia dan Irmaya Brialiantien (2008) menyatakan 

bahwa dukungan manajemen puncak memiliki hubungan yang positif terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi tetapi hanya pada atribut kepuasan pemakai, 

sedangkan atribut pemakaian sistem tidak. Hasil penelitian ini terjadi karena 

adanya dukungan manajemen puncak yang tinggi akan mengakibatkan kinerja 

sistem informasi akan lebih tinggi jika ditinjau dari kepuasan pemakai yang lebih 

intensif tetapi pemakaian sistem kurang. 
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5. Pengaruh Formalisasi Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi 

Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi 

Hipotesis pertama (H5) menyatakan bahwa “Diduga formalisasi 

pengembangan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi”. Hasil pengujian stastistik menunjukkan nilai 

koefisien formalisasi pengembangan sistem informasi akuntansi sebesar 0,478 

dengan parameter positif (+), nilai thitung (3,785) > ttabel (2,023) dan probabilitas 

(p=0,001) pada taraf signifikansi 5% maka H5 diterima, artinya formalisasi 

pengembangan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi (Studi Kasus Pada Bank Jateng di 

Kabupaten Sragen). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik 

formalisasi pengembangan sistem informasi akuntansi maka kinerja sistem 

informasi akuntansi akan meningkat. 

Sebagai akibat dari perubahan lingkungan ekstern organisasi perusahaan, 

sistem informasi baru yang diperlukan harus mampu menangkap permintaan-

permintaan informasi baru yang diperlukan oleh manajemen dengan kriteria-

kriteria tertentu yaitu: relevan, tepat waktu, akurat, dan lengkap, dan merupakan 

rangkuman. Oleh karena itu, apabila terdapat adanya keusangan atau ketidak 

cocokan dari sistem informasi (khususnya informasi akuntansi), maka harus 

segera diadakan modifikasi, dan pengembangan sistem informasi. Tahapan 

Pengembangan Sistem secara umum dimulai dengan perencanaan, analisis, 

desain, pemilihan, implementasi, dan diakhiri dengan pengoperasian sistem 

(Husein, 2004: 248). 
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D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian stastistik menunjukkan nilai koefisien keterlibatan 

pemakai sistem informasi akuntansi sebesar 0,877 dengan parameter 

positif (+), nilai thitung (3,160) > ttabel (2,023) dan probabilitas (p=0,003) 

pada taraf signifikansi 5% maka H1 diterima, artinya keterlibatan pemakai 

sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi (Studi Kasus Pada Bank Jateng di Kabupaten 

Sragen). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik keterlibatan 

pemakai sistem informasi akuntansi maka kinerja sistem informasi 

akuntansi akan meningkat. 

2. Hasil pengujian stastistik menunjukkan nilai koefisien program pelatihan 

dan pendidikan sebesar 0,484 dengan parameter positif (+), nilai thitung 

(2,097) > ttabel (2,023) dan probabilitas (p=0,043) pada taraf signifikansi 

5% maka H2 diterima, artinya program pelatihan dan pendidikan 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi 

(Studi Kasus Pada Bank Jateng di Kabupaten Sragen). Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa semakin baik program pelatihan dan pendidikan 

maka kinerja sistem informasi akuntansi akan meningkat. 

3. Hasil pengujian stastistik menunjukkan nilai koefisien kemampuan 

pengguna sistem informasi akuntansi sebesar 0,559 dengan parameter 

positif (+), nilai thitung (3,844) > ttabel (2,023) dan probabilitas (p=0,000) 
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pada taraf signifikansi 5% maka H3 diterima, artinya kemampuan 

pengguna sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi (Studi Kasus Pada Bank 

Jateng di Kabupaten Sragen). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa 

semakin baik kemampuan pengguna sistem informasi maka kinerja sistem 

informasi akuntansi akan meningkat. 

4. Hasil pengujian stastistik menunjukkan nilai koefisien dukungan 

manajemen puncak sebesar 0,295 dengan parameter positif (+), nilai thitung 

(2,837) > ttabel (2,023) dan probabilitas (p=0,007) pada taraf signifikansi 

5% maka H4 diterima, artinya dukungan manajemen puncak berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi (Studi Kasus 

Pada Bank Jateng di Kabupaten Sragen). Hasil tersebut mengindikasikan 

bahwa semakin baik dukungan manajemen puncak maka kinerja sistem 

informasi akuntansi akan meningkat. 

5. Hasil pengujian stastistik menunjukkan nilai koefisien formalisasi 

pengembangan sistem informasi akuntansi sebesar 0,478 dengan 

parameter positif (+), nilai thitung (3,785) > ttabel (2,023) dan probabilitas 

(p=0,001) pada taraf signifikansi 5% maka H5 diterima, artinya 

formalisasi pengembangan sistem informasi akuntansi berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi (Studi Kasus 

Pada Bank Jateng di Kabupaten Sragen). Hasil tersebut mengindikasikan 

bahwa semakin baik formalisasi pengembangan sistem informasi 

akuntansi maka kinerja sistem informasi akuntansi akan meningkat.. 
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