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ABSTRACT 

Effectiveness of the accounting information system is a success achieved by the accounting information 

system to produce timely, accurate, and reliable. This study aimed to determine the effect of accounting 

employee’s knowledge, management participation, and the utilization of information technology of the 

effectiveness of accounting information systems.  

The research was conducted at the Sugar Factory (PG). Mojo, Sragen. Samples were taken by purposive 

sampling technique as much as 37 accountants of PG. Mojo, Sragen. Analysis using multiple linear regression 

analysis. Research results showed accounting employee’s knowledge, management participation, and the 

utilization of information technology positive and significant impact on the effectiveness of accounting 

information systems (AIS).  

The results of data analysis showed the accounting employee’s knowledge (X1), management 

participation (X2), and the utilization of information technology (X3) simultaneously influence the effectiveness 

of accounting information systems for 45.1%, while the rest 54.9% explained by other variables that are not 

researched.  
 
Keywords: accounting employee’s knowledge, management participation, utilization of information 

technology, effectiveness of accounting information system. 

 

 

ABSTRAKSI 

 Efektivitas sistem informasi akuntansi merupakan suatu keberhasilan yang dicapai oleh sistem informasi 

akuntansi dalam menghasilkan informasi secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan karyawan bagian akuntansi, partisipasi manajemen, dan 

pemanfaatan tekonologi informasi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi.  

Penelitian ini dilakukan pada Pabrik Gula (PG). Mojo, Kabupaten Sragen. Sampel diambil dengan teknik 

purposive sampling sebanyak 37 pegawai akuntansi PG. Mojo, Kabupaten Sragen. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda.  

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan karyawan bagian akuntansi, partisipasi manajemen, 

dan pemanfatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem informasi 

akuntansi. 

Kata Kunci: pengetahuan karyawan bagian akuntansi, partisipasi manajemen, pemanfaatan teknologi 

informasi, efektivitas sistem informasi akuntansi 
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I. PENDAHULUAN 

Peningkatan penggunaan teknologi komputer merupakan dampak dari perkembangan 

teknologi, sehingga, teknologi informasi memberikan kemudahan bagi karyawan dalam 

melakukan pengolahan data. Teknologi informasi digunakan untuk mengubah data mentah 

menjadi suatu informasi yang diperlukan oleh pihak internal dan eksternal. Menurut 

penelitian Ogah (2013), kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat sistem 

informasi akuntansi menjadi suatu alat penting dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif. 

Keefektifan sistem informasi akuntansi dapat mengukur keunggulan daya saing yang dapat 

diciptakan oleh perusahaan. Peningkatan efektivitas sistem informasi akuntansi memerlukan 

adanya peran  dan partisipasi manajemen dalam mendukung implementasi dan 

pengembangan sistem informasi akuntansi. 

Menurut penelitian Alsarayreh et al dalam Ratnaningsih (2014), sistem informasi 

akuntansi merupakan bagian yang sangat  penting  untuk meningkatkan efisiensi organisasi 

dan mendukung daya saing dengan menyediakan informasi keuangan dan akuntansi bagi 

manajemen. Efektivitas sistem informasi akuntansi sangat tergantung pada keberhasilan 

kinerja antara sistem, pemakai (user), dan sponsor. Sebuah sistem informasi akuntansi  

merupakan sebuah aktivitas pendukung yang dapat digunakan untuk melaksanakan aktivitas 

utama secara efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi ini dibangun dengan tujuan 

utama untuk mengolah data keuangan yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi 

akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam pemakai atau pengguna. Pemakai sistem 

informasi akuntansi tersebut berasal dari internal maupun eksternal organisasi atau 

perusahaan. 

Pengetahuan karyawan bagian akuntansi terhadap sistem informasi merupakan faktor 

yang tidak kalah penting dalam aplikasi serta pengembangan sistem informasi akuntansi. 

Karyawan bagian akuntansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manajer akuntansi. 

Menurut penelitian Komala (2012), manajer akuntansi merupakan eksekutif tertinggi yang 

memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan segala aktivitas dalam departemen akuntansi. 

Tanggung jawab besar yang dijalankan menuntut seorang manajer akuntansi untuk memiliki 

pengetahuan yang tinggi terhadap implementasi sistem informasi akuntansi. Keluaran yang 

dihasilkan dari sistem informasi akuntansi adalah berupa laporan keuangan yang akan 

diserahkan kepada pihak manajemen dan akan digunakan sebagai alat pengambilan 

keputusan. 

Keberhasilan sistem juga tidak terlepas dari keterlibatan manajemen. partisipasi 

manajer dapat mempengaruhi pengguna untuk mengembangkan perilaku positif yang akan 

meningkatkan efektivitas sistem. Manajemen perlu mengontrol dan mengetahui pentingnya 

sistem informasi sebagai sumber daya strategis perusahaan. Hasil penelitian Dwitrayani 

(2012), menunjukkan bahwa kecanggihan TI dan partisipasi manajemen memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap efektivitas SIA. Sementara hasil penelitian Ratnaningsih, dkk 

(2014), menunjukkan kuatnya pengaruh dukungan manajemen terhadap sistem informasi 

akuntansi. Tingkat dukungan yang diberikan oleh manajemen puncak bagi sistem informasi 

organisasi dapat menjadi suatu faktor yang sangat penting. 

Penggunaan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap hampir semua aspek 

dalam pengelolaan bisnis. Penerapan teknologi sistem informasi dalam perusahaan kurang 

dimanfaatkan secara maksimal oleh individu pemakai teknologi sistem informasi. Hal ini 

menyebabkan kurangnya manfaat yang diberikan oleh teknologi sistem informasi tersebut 

khususnya dalam meningkatkan kinerja individual. Keberhasilan sistem informasi suatu 

perusahaan tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para 

pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. 



Penelitian mengenai efektivitas sistem informasi akuntansi sebelumnya pernah 

dilakukan oleh Putra, et al (2014), yang hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan karyawan 

bagian akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan 

karyawan bagian akuntansi, partisipasi manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi 

terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Penelitian pada bidang teknologi informasi 

bertujuan supaya pengguna akhir dapat dengan mudah dan efektif dalam menggunakan 

teknologi informasi. Perusahaan yang memiliki teknologi informasi yang canggih 

(terkomputerisasi dan terintegrasi) dan didukung oleh aplikasi pendukung teknologi modern, 

diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan kinerja perusahaan dengan 

menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya. 

 

II. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Menurut Jogiyanto (2003: 34), sistem didefinisikan sebagai suatu kumpulan dari 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem sebenarnya terdiri dari dua bagian, yaitu 

struktur dan proses. Struktur adalah komponen dari sistem tersebut, dan proses adalah 

prosedurnya. 

Menurut Bodnar dan Hopwood (1996: 1), informasi adalah data yang berguna yang 

diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Kebanyakan 

orang mengartikan data dan informasi dengan pengertian yang sama, namun bagi kajian 

ilmiah, dua pengertian ini mengandung perbedaan yang mendasar. Menurut Kumorotomo 

(2003: 11), data merupakan fakta yang sedang tidak digunakan pada proses keputusan, 

sedangkan informasi adalah data yang disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan 

bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya 

untuk membuat keputusan. 

Menurut Warren et al (2005: 10), secara umum akuntansi merupakan suatu sistem 

informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai 

aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi didefinisikan dari dua sudut pandang, 

yaitu sebagai pemakai jasa akuntansi dan dari  sudut proses kegiatannya. Dari sudut pemakai, 

akuntansi merupakan suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk 

melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi, 

sedangkan dari sudut kegiatannya, akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan, pelaporan, dan penganalisa data keuangan suatu organisasi. 

Berdasarkan beberapa uraian pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi akuntansi merupakan struktur yang menyatu dalam entitas, yang menggunakan 

sumber daya fisik dan komponen lain untuk merubah data transaksi keuangan atau akuntansi 

menjadi informasi akuntansi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari 

para pengguna (user). 

Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi 

Efektivitas informasi harus dievaluasi dalam kaitannya dengan tujuan untuk 

pengambilan keputusan. Menurut Gelinas (2010: 19), efektivitas adalah metode yang dibuat 

untuk mengambil keputusan, informasi yang sudah diolah dengan teknologi oleh pembuat 

keputusan, dan kapasitas pembuat keputusan untuk proses informasi. 



Menurut Widjajanto (2001: 24), sistem dapat dikatakan efektif apabila sistem mampu 

menghasilkan informasi yang dapat diterima dan mampu memenuhi harapan informasi secara 

tepat waktu (timely), akurat (accurate), dan dapat dipercaya (reliable). Menurut Siagian 

(2001: 24), efektivitas merupakan sumber daya sarana dan prasarana yang digunakan pada 

jumlah yang telah ditentukan untuk menghasilkan barang atas jasa kegiatan yang 

dilaksanakan. 

Secara umum, efektivitas diartikan sebagai alat ukur tercapainya kesuksesan atas tujuan 

yang ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target 

tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas merupakan tujuan akhir dari suatu 

kegiatan, bahwa realita telah sesuai dengan perencanaan dan harapan. 

Pengetahuan Karyawan Bagian Akuntansi 

Pengetahuan karyawan bagian akuntansi terhadap sistem informasi merupakan faktor 

yang tidak kalah penting dalam aplikasi serta pengembangan sistem informasi akuntansi. 

Karyawan bagian akuntansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manajer akuntansi. 

Menurut penelitian Komala (2012), manajer akuntansi (controller) merupakan eksekutif yang 

mengkoordinasikan partisipasi manajemen dalam perencanaan dan pengendalian untuk 

mencapai target perusahaan, khususnya untuk menentukan efektivitas implementasi 

kebijakan, mengembangkan struktur dan prosedur organisasi. 

Manajer akuntansi merupakan eksekutif tertinggi yang memiliki tanggung jawab atas 

keberlangsungan segala aktivitas dalam departemen akuntansi. Tanggung jawab besar yang 

dijalankan menuntut seorang manajer akuntansi untuk memiliki pengetahuan yang tinggi 

terhadap implementasi sistem informasi akuntansi. Keluaran yang dihasilkan dari sistem 

informasi akuntansi adalah berupa laporan keuangan yang akan diserahkan kepada pihak 

manajemen dan akan  digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. 

Manajer Akuntansi juga sering disebut sebagai controller. Menurut penelitian Gerrion 

(2009), controller merupakan salah satu anggota manajemen puncak yang berperan aktif 

dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi 

perusahaan secara keseluruhan. Tanggung jawab besar yang dijalankan menuntut seorang 

manajer akuntansi untuk memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap implementasi sistem 

informasi akuntansi 

Partisipasi Manajemen 
Menurut penelitian Igbara et al (1996), partisipasi manajemen dikonseptualisasikan 

sebagai keterlibatan dan partisipasi eksekutif atau manajemen di bidang teknologi informasi 

(TI) atau sistem informasi. Partisipasi manajemen adalah keterlibatan manajemen dalam 

melaksanakan sistem informasi dan strategi pengembangan untuk sistem informasi yang akan 

diimplementasikan. Menurut penelitian Money (2008), partisipasi manajemen dalam 

memberikan dukungan merupakan suatu panduan mengenai komitmen dan dukungan atas 

segala sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan. 

Keterlibatan manajemen puncak dalam kesuksesan implementasi sistem informasi 

merupakan hal yang sangat penting. Partisipasi manajemen diharapkan akan membawa 

penggunaan sistem informasi secara efektif. Manajemen puncak bertanggungjawab atas 

penyediaan pedoman umum bagi kegiatan penggunaan sistem informasi. Menurut penelitian 

Raghunathan (1988), tingkat dukungan yang diberikan oleh manajemen puncak bagi sistem 

informasi organisasi dapat menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan semua kegiatan yang berkaitan dengan sistem informasi. 

 



Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) 

Menurut penelitian Hussin et al (2012), kecanggihan teknologi mencerminkan 

keanekaragam jumlah teknologi yang digunakan dan kecanggihan informasi ditandai oleh 

sifat portofolio penerapannya. Teknologi informasi mempunyai pengertian yang 

beranekaragam walaupun masing-masing definisi memiliki inti yang sama. TI merupakan 

suatu rangkaian perangkat keras dan lunak yang dirancang untuk mentransformasi data 

menjadi informasi yang berguna. Dengan ditransformasikannya data, maka akan 

mempermudah dalam pengambilan keputusan yang akan diambil. 

Menurut penelitian Venkatesh et al (2003), kondisi–kondisi yang memfasilitasi 

penggunaan sistem informasi akan mempengaruhi karyawan, sehingga karyawan akan 

menggunakan sistem informasi apabila organisasi menyediakan berbagai fasilitas yang akan 

mempermudah mereka dalam menggunakan sistem informasi. Hal ini konsisten dengan 

penelitian Gupta et al (2007) yang menyatakan adanya hubungan positif signifikan antara 

penggunaan sistem informasi dengan efektivitas sistem informasi. 

Pemanfaat TI secara umum dapat digunakan untuk mengolah data, memproses, 

menyimpan, mendapatkan, menampilkan, dan mengirimkan dalam berbagai bentuk dan cara 

yang digunakan untuk menghasilkan manfaat yang dapat berguna bagi pemakainya. Menurut 

penelitian Stales dan Selldon dalam Putra (2012), tujuan  dilakukannya penelitian pada 

bidang teknologi informasi adalah pengguna akhir dapat dengan mudah dan efektif dalam 

menggunakan teknologi informasi.  Informasi yang didapatkan diharapkan dapat membantu 

pihak yang berkepentingan dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah 

dan mengevaluasinya, sehingga informasi yang didapatkan haruslah sebuah informasi yang 

berkualitas. Informasi yang berkualitas itu sendiri haruslah akurat, tepat waktu dan relevan. 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya terkait sistem informasi akuntansi telah dilakukan oleh pihak 

lain yang dapat menjadi rujukan sebagai bahan masukan serta pengkajian yang terkait dengan 

penelitian ini.  

Ratnaningsih dan Agung (2014) meneliti tentang pengaruh kecanggihan teknologi 

informasi, partisipasi manajemen, dan pengetahuan  manajer akuntansi pada efektivitas 

sistem informasi akuntansi. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi 

informasi, partisipasi manajemen, serta pengetahuan manajer akuntansi berpengaruh terhadap 

efektivitas sistem informasi akuntansi. 

Dirgayusa, Anantawikrama, dan Nyoman (2014) meneliti tentang pengaruh 

pengetahuan karyawan bagian akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

efektivitas  sistem informasi akuntansi. Hasil penelitiannya menunjukkan pengetahuan 

karyawan bagian akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap 

efektivitas sistem informasi akuntansi. 

Rini Handayani (2011) meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

efektivitas sistem informasi pada organisasi sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa manajemen puncak, manajemen sistem informasi dan sistem informasi berpengaruh 

terhadap efektivitas sistem informasi. Kepuasan pengguna dan budaya organisasi tidak 

berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi. 

Kouser et al (2011) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi  efektivitas 

sistem informasi akuntansi pada Karachi Bursa Efek Pakistan. Hasil penelitian menemukan 

bahwa dua variabel yaitu, partisipasi manajer pelaksanaan SIA dan pengetahuan manajer 

akuntansi berpengaruh terhadap efektivitas SIA di Pakistan. 

Suhardiyah dan Bambang (2014) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja sistem informasi. Hasil penelitan menunjukkan bahwa Keterlibatan 

pengguna/ partisipasi user dalam proses pengembangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja 



Sistem Informasi Akuntansi. Program pelatihan dan pendidikan bagi user dan dukungan dari 

manajemen berpengaruh terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. 

Pengembangan Hipotesis 

Pengetahuan Karyawan Bagian Akuntansi. Menurut penelitian Komala (2012), 

manajer akuntansi (controller) merupakan eksekutif yang mengkoordinasikan partisipasi 

manajemen dalam perencanaan dan pengendalian untuk mencapai target perusahaan, 

khususnya untuk menentukan efektivitas implementasi kebijakan dan mengembangkan 

struktur dan prosedur organisasi.  

Menurut Penelitian Putra et al (2014), pengetahuan karyawan bagian akuntansi 

berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Dengan 

demikian, semakin tinggi pengetahuan  karyawan bagian akuntansi, semakin tinggi pula 

tingkat efektivitas sistem informasi akuntansi. Tingkat pengetahuan seorang manajer 

akuntansi akan memberikan pengaruh terhadap kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem 

informasi akuntansi. Manajer akuntansi dengan pengetahuan yang tinggi terhadap teknik 

akuntansi dan teknik sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan dalam 

menghasilkan informasi yang tepat waktu dan akurat sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Pengetahuan karyawan bagian akuntansi berpengaruh terhadap efektivitas sistem 

informasi akuntansi. 

Partisipasi Manajemen. Menurut penelitian Ratnaningsih dan Suaryana (2014), 

partisipasi manajemen berdasarkan hasil olahan data SPSS yang disajikan menunjukkan 

partisipasi manajemen memiliki Sig. = 0,036 < α = 0,05. Ini berarti bahwa partisipasi 

manajemen memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap efektivitas sistem 

informasi akuntansi. 

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Kouser et al (2011) yang  menemukan adanya 

pengaruh signifikan antara partisipasi manajer terhadap efektivitas SIA. Jadi, keterlibatan 

manajemen dalam implementasi dan pengembangan sistem informasi akuntansi menjadi satu 

faktor penting dalam keberhasilan sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan kualitas 

informasi yang tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H2: Partisipasi manajemen berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. 

Pemanfaatan TI. Menurut penelitian Ratnaningsih dan Agung (2014) mengungkapkan 

bahwa kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, serta pengetahuan manajer 

akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi 

(SIA). Kehadiran teknologi merupakan sumber kekuatan yang menjadikan sebuah perusahaan 

memiliki keunggulan kompetitif, serta diidentifikasikan sebagai faktor yang memberikan 

retribusi terhadap keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu teknologi informasi memiliki 

pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan perusahaan  dalam mengelola perusahaannya. 

Semakin canggih teknologi informasi yang diterapkan, maka efektivitas sistem informasi 

yang dihasilkan akan semakin tinggi pula selain pengaruh dari user pengguna informasi. 

Menurut penelitian Putra et al (2014), variabel pemanfaatan TI memiliki nilai thitung 

sebesar 2,011 yang sama dengan nilai ttabel yaitu sebesar 2,01174 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan TI mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H3: pemanfaatan TI berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. 

 



III. METODE 

Desain penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan mengolah data 

berbentuk angka-angka. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif di mana penelitian 

ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena 

dalam bentuk hubungan antar variabel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PG. Mojo, Kabupaten 

Sragen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan yang menggunakan 

sistem informasi akuntansi dalam melaksanakan tugasnya pada PG. Mojo, Kabupaten Sragen. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 37 pegawai akuntansi. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara non probability 

sampling dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Responden 

diberikan kuesioner berupa pernyataan-pernyataan mengenai pengaruh karyawan bagian 

akuntansi, partisipasi manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi pengaruhnya 

terhadap efektivitas sistem informasi yang mereka gunakan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada karyawan PG. Mojo, Kabupaten Sragen yang 

menggunakan sistem informasi akuntansi dalam melaksanakan tugasnya.  

Penyebaran dan pengumpulan kuesioner dilakukan secara langsung oleh peneliti 

dengan cara mengantar kuesioner langsung ke kantor PG. Mojo, Kabupaten Sragen yang 

menjadi objek dalam penelitian ini. Bentuk kuesioner ini yaitu berupa pernyataan yang sudah 

disertai dengan alternatif jawaban sebelumnya, sehingga responden dapat memilih salah satu 

dari alternatif jawaban yang tersedia. Masing-masing kuesioner disertai dengan surat 

permohonan untuk mengisi kuesioner yang ditujukan pada responden. 

Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu: Variabel Independen (pengetahuan 

karyawan bagian akuntansi, partisipasi manajemen, pemanfaatan TI), dan variabel dependen 

(efektivitas sistem informasi akuntansi). 

Pengetahuan karyawan bagian akuntansi 

Pengetahuan karyawan bagian akuntansi dalam penelitian ini mengacu pada manajer 

akuntansi (controller) yang merupakan eksekutif yang mengkoordinasikan partisipasi 

manajemen dalam perencanaan dan pengendalian untuk mencapai target perusahaan, 

khususnya untuk menentukan efektivitas implementasi kebijakan dan mengembangkan 

struktur dan prosedur organisasi.  Pengetahuan karyawan bagian akuntansi dalam penelitian 

ini mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh Almilia dan Briliantien (2007). 

Instrumen terdiri dari lima item pernyataan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala 

Likert 5 poin. 

Partisipasi manajemen  
Partisipasi manajemen dalam penelitian ini mengacu pada keterlibatan manajemen 

dalam melaksanakan sistem informasi dan strategi pengembangan untuk sistem informasi 

yang akan diimplementasikan. Partisipasi manajemen dalam memberikan dukungan 

merupakan suatu panduan mengenai komitmen dan dukungan atas segala sumber daya yang 

diperlukan oleh perusahaan. Partisipasi manajemen dalam penelitian ini mengadopsi 

instrumen yang dikembangkan oleh Mintzberg (1973). Instrumen terdiri dari enam 

pernyataan. Skala yang digunakan adalah skala Likert 5 poin. 



Pemanfaatan TI 
Pemanfaatan TI dalam penelitian ini mengacu pada pengguna akhir dapat dengan 

mudah dan efektif dalam menggunakan teknologi informasi. Perusahaan yang memiliki 

teknologi informasi yang canggih (terkomputerisasi dan terintegrasi) dan didukung oleh 

aplikasi pendukung teknologi moderen, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi 

kelangsungan kinerja perusahaan dengan menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, 

akurat, dan dapat dipercaya. Pemanfaatan TI dalam penelitian ini mengadopsi instrumen yang 

dikembangkan oleh Jumaili (2005). Instrumen terdiri dari tiga pernyataan. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 5 poin. 

Efektivitas SIA 

Efektivitas SIA dalam penelitian ini mengacu pada alat ukur tercapainya kesuksesan 

atas tujuan yang ditetapkan perusahaan. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pihak 

manajemen. Efektivitas SIA dalam penelitian ini mengadopsi instrumen dar Fatimah (2013). 

Instrumen terdiri dari sepuluh pernyataan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala Likert 5 poin 

Hasil Analisis Data 

Model pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression). Alat analisis ini digunakan 

karena sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian yaitu ingin menguji pengaruh 

beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Metode regresi berganda 

dipandang mampu menghubungkan satu variabel dependen dengan variabel independen 

dalam suatu model prediktif tunggal. Persamaan regresi adalah sebagai berikut: 

Y= a + b1PKA + b2PM + b3PTI + e 

Keterangan: 

Y = Sistem Informasi Akuntansi 

a = Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

PKA = Pengetahuan Karyawan Akuntansi 

PM = Pemanfaatan Manajemen 

PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi 

e = Kesalahan Regresi (regression error) 

 

IV. HASIL PENELITIAN 

Pengujian Kualitas Data 

Hasil analisis dari uji validitas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan dalam 

instrumen yang digunakan untuk mengukur persepsi responden mengenai pengetahuan 

karyawan bagian akuntansi, partisipasi manajemen, pemanfaatan TI, dan efektivitas SIA 

adalah valid, karena nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel yaitu sebesar 0,325 serta taraf nilai 

signifikansi kurang dari 0,05. 

Hasil analisis dari uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel yaitu 

pengetahuan karyawan bagian akuntansi, partisipasi manajemen, pemanfaatan TI, dan 



efektivitas SIA adalah reliabel karena memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,70. Dengan 

demikian semua variabel dapat digunakan untuk dianalisis. 

Pengujian Asumsi Klasik 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnov, nilai 

signifikansinya (p-value) adalah sebesar 0,770 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas atau dapat 

dikatakan sebaran data penelitian terdistribusi normal.  

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas terlihat bahwa masing-masing variabel bebas 

memiliki tolerance lebih dari 0,1 dan memiliki nilai VIF kurang dari 10. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi, sehingga memenuhi syarat 

analisis regresi. 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas terlihat bahwa masing-masing variabel 

mempunyai nilai signifikansi (p-value)>0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap 

variabel tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, sehingga memenuhi persyaratan 

dalam analisis regresi.  

Hasil Uji Hipotesis 

Model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan 

model regresi linier berganda dengan bantuan program komputer SPSS versi 16.0. hasil dari 

output SPSS untuk analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Keterangan 

Unstandardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error 

(Constant) 7,625 4,859 1,569 0,126 

PKA 0,618 0,228 2,705 0,011 

PM 0,556 0,173 3,214 0,003 

PTI 0,396 0,172 2,302 0,028 

Adjusted R2 = 

0,451 F = 10,839 N = 37 ttabel = 2,034 Ftabel = 2,89 

Sumber: Data primer diolah 

penulis, 2016 

  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut: 

ESIA = 7,625 + 0,618PKA + 0,556PM + 0,396PTI + e 

Berdasarkan persamaan diperoleh β1 sebesar 0,618, hasil ini menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan variabel pengetahuan karyawan bagian akuntansi sebesar satu, maka 

efektivitas SIA akan meningkat sebesar 61,8% dengan asumsi variabel yang lain dianggap 

tetap (cateris paribus). Variabel pengetahuan karyawan bagian akuntansi secara parsial 

mempunyai thitung sebesar 2,705 > ttabel (2,034) dengan nilai probabilitas 0,011 yang nilainya 

lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti secara parsial variabel pengetahuan karyawan bagian 

akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas SIA. Sehingga hipotesis 

pertama diterima. 

Berdasarkan persamaan diperoleh β2 sebesar 0,556, hasil ini menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan variabel partisipasi manajemen sebesar satu, maka efektivitas SIA akan 



meningkat sebesar 55,6% dengan asumsi variabel yang lain dianggap tetap (cateris paribus). 

Variabel partisipasi manajemen secara parsial mempunyai thitung sebesar 3,214 > ttabel (2,034) 

dengan nilai probabilitas 0,003 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti secara 

parsial variabel partisipasi manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas 

SIA. Sehingga hipotesis kedua diterima. 

Berdasarkan persamaan diperoleh β3 sebesar 0,396, hasil ini menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan variabel pemanfaatan TI sebesar satu, maka efektivitas SIA akan meningkat 

sebesar 39,6% dengan asumsi variabel yang lain dianggap tetap (cateris paribus). Variabel 

pemanfaatan TI secara parsial mempunyai thitung sebesar 2,302 > ttabel (2,034) dengan nilai 

probabilitas 0,028 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti secara parsial variabel 

pemanfaatan TI berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas SIA. Sehingga 

hipotesis ketiga diterima. 

Hasil uji Simultan menunjukkan besarnya nilai Fhitung sebesar 10,839 > Ftabel (2,89) 

dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000 pada tingkat signifikan 0,05, hal ini menunjukkan 

bahwa variabel pengetahuan karyawan bagian akuntansi, partisipasi manajemen, dan 

pemanfaatan TI bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas SIA. 

Nilai Adjusted R2 sebesar 0,45, hal ini menunjukkan bahwa keefektifan SIA sebesar 45,1% 

dapat dijelaskan oleh pengetahuan karyawan bagian akuntansi, partisipasi manajemen, dan 

pemanfaatan TI, sementara sisanya sebesar 54,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ikut 

terobservasi. 

 

V. DISKUSI 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel pengetahuan 

karyawan bagian akuntansi, partisipasi manajemen, dan pemanfaatan TI terhadap efektivitas 

SIA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap 

efektivitas SIA. Hal ini dapat diketahui dari hasil uji t yang nilai probabilitas pada seluruh 

variabel kurang dari 0,05. Penelitian ini menjawab seluruh hipotesis yang telah dibahas dalam 

bab sebelumnya. Hasilnya menyatakan bahwa seluruh hipotesis diterima kebenarannya. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan Dirgayusa et al., 

(2014), Kadek dan I Gusti (2014), dan Kouser et al (2011) yang membuktikan bahwa 

pengetahuan karyawan akuntansi berpengaruh terhadap efektivitas SIA. 

Pengaruh pengetahuan karyawan bagian akuntansi terhadap efektivitas SIA 

Hasil perhitungan menunjukkan diperoleh nilai thitung sebesar 2,705 dengan p = 0,011. 

Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,705 > 2,034) dan probabilitas 0,011 < 0,05, 

maka H1 diterima, yang berarti bahwa pengetahuan karyawan bagian akuntansi berpengaruh 

terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di PG. Mojo, Kabupaten Sragen. 

Semakin tinggi pengetahuan  karyawan bagian akuntansi, maka semakin tinggi juga 

tingkat efektivitas sistem informasi akuntansi. Jadi, tingkat pengetahuan karyawan bagian 

akuntansi akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kualitas informasi yang dihasilkan 

dari sistem informasi akuntansi. Karyawan bagian akuntansi dengan pengetahuan yang tinggi 

terhadap teknik akuntansi dan teknik sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan 

dalam menghasilkan informasi yang tepat waktu dan akurat sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan Putra et al., 

(2014), Kadek dan I Gusti (2014), dan Kouser et al (2011) yang membuktikan bahwa 

pengetahuan karyawan akuntansi berpengaruh terhadap efektivitas SIA. 



Pengaruh partisipasi manajemen terhadap efektivitas SIA 

Hasil perhitungan menunjukkan diperoleh nilai thitung sebesar 3,214 dengan p = 0,003. 

Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (3,214 > 2,034) dan probabilitas 0,003 < 0,05, 

maka H2 diterima, yang berarti bahwa partisipasi manajemen berpengaruh terhadap 

efektivitas sistem informasi akuntansi di PG. Mojo, Kabupaten Sragen. 

Semakin tinggi partisipasi manajemen, maka semakin tinggi juga tingkat efektivitas 

sistem informasi akuntansi. Jadi, keterlibatan manajemen dalam implementasi dan 

pengembangan sistem informasi akuntansi menjadi satu faktor penting dalam keberhasilan 

sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan kualitas informasi yang tepat waktu, akurat, 

dan dapat dipercaya. Pihak manajemen bertanggung jawab atas penyediaan pedoman umum 

bagi kegiatan sistem informasi akuntansi. Tingkat dukungan yang diberikan oleh pihak 

manajemen bagi sistem informasi akuntansi suatu perusahaan atau organisasi menjadi suatu 

faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan semua kegiatan yang berkaitan 

dengan sistem informasi akuntansi. Dengan tingkat dukungan yang tinggi dari pihak 

manajemen, maka keefektivitasan dari sistem informasi akuntansi dapat tercapai. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kouser et al. (2011), Kadek dan I Gusti 

(2014), Suhardiyah dan Bambang (2014) yang membuktikan bahwa partisipasi manajemen 

berpengaruh terhadap efektivitas SIA. 

Pengaruh pemanfaatan TI terhadap efektivitas SIA 

Hasil perhitungan menunjukkan diperoleh nilai thitung sebesar 2,302 dengan p = 0,280. 

Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,302 > 2,034) dan probabilitas 0,028 < 0,05, 

maka H3 diterima, yang berarti bahwa pemanfaatan TI berpengaruh terhadap efektivitas 

sistem informasi akuntansi di PG. Mojo, Kabupaten Sragen. 

Semakin besar suatu perusahaan, maka sistem informasi akuntansi yang digunakan 

akan semakin canggih. Kehadiran teknologi merupakan sumber kekuatan yang menjadikan 

sebuah perusahaan memiliki keunggulan kompetitif, serta diidentifikasikan sebagai faktor 

yang memberikan retribusi terhadap keberhasilan perusahaan. Peranan teknologi informasi 

terhadap perkembangan akuntansi yang pertama karena efisien, penghematan waktu dan 

biaya. Kedua karena termasuk peningkatan efektifitas, mencapai hasil/ output laporan 

keuangan dengan benar. Ketiga karena untuk perlindungan aset perusahaan. Semakin canggih 

teknologi informasi yang diterapkan pada suatu perusahaan, maka efektivitas sistem 

informasi yang dihasilkan akan semakin tinggi juga, selain pengaruh dari user pengguna 

sistem informasi. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kadek dan I Gusti (2014) dan Putra et 

al. (2014) yang membuktikan bahwa pemanfaatan TI berpengaruh terhadap efektivitas SIA. 

 

VI. KESIMPULAN 

Simpulan dari penelitian ini adalah Hasil analisis yang diperoleh berdasarkan hasil uji T 

test masing-masing variabel pengetahuan karyawan bagian akuntansi, partisipasi manajemen, 

dan pemanfaatan TI secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas SIA. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil uji T test yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. 

Dengan mendasarkan pada hasil uji F-test, bisa diketahui bahwa variabel - variabel 

pengetahuan karyawan bagian akuntansi, partisipasi manajemen, dan pemanfaatan TI secara 

simultan berpengaruh terhadap efektivitas SIA. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji F test 

yang nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu, 0,00. 



Keterbatasan pada penelitian ini adalah (1) Penelitian ini menggunakan sampel yang 

terbatas pada pegawai bagian akuntansi di PG. Mojo, Kabupaten Sragen. Penelitian ini hanya 

dapat mengambil 37 sampel dari total populasi 53 pegawai akuntansi yang terdapat di PG. 

Mojo, Kabupaten Sragen, sehingga hasil dari penelitian ini masih kurang dapat 

digeneralisasikan. (2) Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, 

sehingga peneliti tidak dapat secara langsung mengawasi responden dalam menjawab 

instrumen penelitian, akibatnya terdapat kuesioner yang tidak kembali. (3) Faktor pengaruh 

efektivitas sistem informasi akuntansi terbatas pada variabel pengetahuan karyawan 

akuntansi, partisipasi manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga hasil dari 

penelitian ini masih kurang dapat dapat digeneralisasikan. 

Saran dari peneliti adalah (1) Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian 

dengan menambah jumlah sampel dan lingkup penelitian ditambah pada unit kerja lain di  

PTPN IX persero, kota Surakarta, sehingga mampu memberikan hasil yang dapat 

digeneralisasikan. (2) Penelitian selanjutnya diharapkan mengawasi pengisian kuesioner 

dalam pengambilan jawaban dari responden dan menambah metode wawancara langsung 

pada responden dalam upaya pengumpulan data, sehingga dapat menghindari kemungkinan 

responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner. (3) Penelitian selanjutnya disarankan 

menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem informasi akuntansi di 

luar variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini, sehingga hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan secara keseluruhan. 
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