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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

(Studi Pada PT Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarmo) 
 

Abstraksi 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

keterlibatan pengguna, kemampuan teknik personal, program pelatihan dan 

pendidikan pengguna, serta dukungan manajemen puncak terhadap kinerja SIA 

PT Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarmo. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 36 karyawan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan 

metode sampel jenuh, yaitu seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Analisis 

data pada penelitian ini menggunakan program SPSS 22. Metode analisis data 

yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk menguji dan membuktikan 

hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pengguna 

dalam proses pengembangan SIA, kemampuan teknik personal, program pelatihan 

dan pendidikan pengguna, serta dukungan manajemen puncak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja SIA. Hal ini dapat dilihat dari nilai         >        dan 

probabilitas > 0,05. 

 

Kata Kunci: keterlibatan pengguna, kemampuan teknik personal, program 

pelatihan dan pendidikan pengguna, dukungan manajemen 

puncak, kinerja SIA 

 

Abstract 

The purpose of this research to examine and analyze the influence of the 

involvement of users, the ability of users, training and education of users, and top 

management support on the performance of accounting information systems at 

Angkasa Pura I Adi Sumarmo Airport. 

The amount of the sample in this research is 36 employees. The sampling 

techniques in this research uses saturated sample method, the entire population is 

used as a sample. The data analysis in this research uses the help of SPSS version 

22. The analysis method that is used is multiple linear regression to test and prove 

the research hypothesis. 

The analysis showed that the involvement of users, the ability of users, 

training and education of users, and top management support have a significant 

effect on the performance of accounting information systems. This can be seen 

from the value        >        and the probability of < 0,05. 

 

Keywords: the involvement of users, the ability of users, training and education of 

users, top management support, the performance of accounting 

information systems 
 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi telah banyak membantu meningkatkan 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Sistem informasi akuntansi banyak digunakan 
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oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaannya guna 

membantu dalam mencapai tujuan perusahaan.Peningkatan penggunaan teknologi 

komputer sebagai salah satu bentuk teknologi informasi telah mengubah 

pemrosesan data akuntasi dari secara manual menjadi secara otomatis. Proses 

dalam menghasilkan informasi akuntansi sehari-hari dilaksanakan menurut sistem 

yang diterapkan pada setiap perusahaan masing-masing dan pelaksanaannya tidak 

terlepas dari permasalahan. Menurut De Lone dan Raymond (1988) dalam 

Komara (2005), penerapan suatu sistem dalam perusahaan dihadapkan kepada dua 

hal, yaitu perusahaan mendapatkan keberhasilan penerapan sistem atau kegagalan 

sistem. 

Keberhasilan suatu sistem informasi erat kaitannya dengan kinerja yang 

dimiliki oleh sistem tersebut. Menurut penelitian Almilia dan Briliantien (2007), 

tolak ukur dalam menentukan baik atau buruknya kinerja sebuah sistem informasi 

akan dapat dilihat melalui kepuasan dari pemakai sistem informasi akuntansi dan 

pemakaian dari sistem informasi akuntansi itu sendiri.Untuk menghindari 

kegagalan sistem, maka perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

efektivitas atau keberhasilan implementasi suatu sistem informasi. Faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi yang diteliti dalam 

penelitian ini antara lain keterlibatan pengguna sistem informasi, kemampuan 

teknik personal sistem informasi, pelatihan dan pendidikan pengguna sistem 

informasi, serta dukungan manajemen puncak. 

Penelitian mengenai efektivitas atau keberhasilan kinerja sistem informasi 

merupakan penelitian yang telah banyak dilakukan. Walaupun demikian, hasil 

penelitian antara peneliti yang satu dengan yang lain sebagian mendukung dan 

sebagian masih kontradiktif. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian 

ulang. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Angkasa Pura I Bandara 

Adi Sumarmo yang terlibat dalam penggunaan SIA. Penentuan jumlah sampel 
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dalam penelitian ini yaitu jumlah keseluruhan populasi dijadikan sampel 

penelitian, sehingga jumlah sampel penelitian adalah 36 karyawan. Alasan 

penentuan sampel ini dikarenakan jumlah populasi sedikit, sehingga 

perhitungan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. 

2.2 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya aslinya dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. 

Sedangkan, data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur seperti jurnal-

jurnal, teori pada penelitian, internet dan literatur lainnya. 

2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a. Variabel Dependen 

 Kinerja Sistem Informasi Akuntansi 

Kinerja SIA merupakan hasil pengolahan sistem informasi yang 

digunakan oleh pemakainya. Kinerja SIA diukur dengan dua indikator, yaitu 

kepuasan penggunaan sistem dan pemakaian sistem itu sendiri. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan skala likert lima poin. 

b. Variabel Independen 

 Keterlibatan Pengguna Dalam Pengembangan SIA 

Menurut Choe (1996) dalam penelitian Komara (2005), keterlibatan 

pengguna adalah keterlibatan dalam proses pengembangan sistem oleh 

anggota dari kelompok pengguna target. Keterlibatan diukur dengan dua 

indikator, yaitu partisipasi dan pengguna, serta pengaruh pengguna. Variabel 

ini diukur dengan menggunakan skala likert lima poin. 

 Kemampuan Teknik Personal 

Penelitian Riyadi dan Ardianto (2014) menyatakan bahwa kemampuan 

pengguna dapat diartikan sebagai pengetahuan pemakai secara menyeluruh 

mengenai sistem informasi yang ada dan kemampuan untuk mengoperasikan 

sistem serta memberikan masukan untuk pengembangan SIA. Kemampuan 

teknik personal diukur dengan tiga indikator, yaitu pengalaman menggunakan 
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sistem, kemampuan spesialis, dan kemampuan umum. Variabel ini diukur 

dengan menggunakan skala likert lima poin. 

 Program Pelatihan dan Pendidikan Pengguna 

Penelitian Ananda dan Kamaliah (2014) menyatakan bahwa program 

pelatihan dan pendidikan pengguna sistem diadakan untuk meningkatkan 

kemampuan dan pemahaman pemakai terhadap sistem informasi akuntansi 

yang digunakan dapat meningkatkan kepuasan pemakai sehingga sistem 

dapat dimanfaatkan secara maksimal. Program pelatihan dan pendidikan 

diukur dengan dua indikator, yaitu cara pemakaian sistem serta keuntungan 

program pelatihan dan pendidikan pengguna. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan skala likert lima poin. 

 Dukungan Manajemen Puncak 

Menurut penelitian Riyadi dan Ardianto (2014), dukungan manajemen 

puncak diartikan sebagai pemahaman manajemen puncak tentang sistem 

komputer, tingkat minat, dukungan dan pengetahuan tentang sistem informasi 

atau komputerisasi. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 

lima poin. 

2.4 Metode Analisis Data 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. 

Persamaan regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen yaitu keterlibatan pengguna, kemampuan teknik 

personal, program pelatihan dan pendidikan pengguna, serta dukungan 

manajemen puncak terhadap variabel dependen yaitu kinerja SIA. Adapun 

model regresinya adalah: 

KS= α +   KP+   KT +   PP +   MP+e 

Keterangan: 

α   = Konstanta 

    = Koefisien regresi 

KS  = Kinerja sistem informasi akuntansi 

KP  = Keterlibatan pengguna 

KT  = Kemampuan teknik personel  
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PP  = Program pelatihan dan pendidikan pengguna 

MP  = Dukungan manajemen puncak 

e   = Kesalahan regresi (regression error) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

Uji Statistik Deskriptif 

Hasil uji statistik deskriptif menjelaskan bahwa pada variabel keterlibatan 

pengguna, jawaban minimum responden sebesar dua dan maksimum sebesar 

10 dengan nilai rata-rata sebesar 7,6111 dan standar deviasi sebesar 1,57258. 

Pada variabel kemampuan teknik personal, jawaban minimum responden 

sebesar delapan dan maksimum sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 

18,8333 dan standar deviasi 3,22047. Pada variabel program pelatihan dan 

pendidikan pengguna, jawaban minimum responden sebesar dua dan 

maksimum sebesar 10 dengan nilai rata-rata sebesar 8,0278 dan standar deviasi 

1,96376. Pada variabel dukungan manajemen puncak, jawaban minimum 

responden sebesar sembilan dan maksimum sebesar 25 dengan nilai rata-rata 

sebesar 19,8611 dan standar deviasi 2,92919. Selanjutnya, variabel kinerja 

SIA, jawaban minimum responden sebesar 20 dan maksimum sebesar 65 

dengan nilai rata-rata sebesar 52,2222 dan standar deviasi 7,63118. 

Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan dalam 

instrument keterlibatan pengguna, kemampuan teknik personal, program 

pelatihan dan pendidian pengguna, dukungan majanemen puncak dan 

kinerja SIA dinyatakan valid karena rhitung pada setiap pertanyaan lebih besar 

dari pada rtabel. Setiap item pertanyaan dinyatakan valid karena rhitung>rtabel 

(0,329). Dengan demikian butir-butir pertanyaan dalam keterlibatan 

pengguna, kemampuan teknik personal, program pelatihan dan pendidian 

pengguna, dukungan majanemen puncak dan kinerja SIA  layak 

dipergunakan sebagai instrumen penelitian. 
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b. Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa menunjukan bahwa seluruh 

item pernyataan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah 

reliabel, karena nilai cronbach’s alpha dari masing-masing variabel bernilai 

lebih dari 0,70. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan pernyataan yang 

digunakan dalam instrumen variabel keterlibatan pengguna, kemampuan 

teknik personal, program pelatihan dan pendidian pengguna, dukungan 

majanemen puncak dan kinerja SIA adalah reliabel atau handal untuk 

digunakan sebagai alat ukur variabel. 

Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Hasil uji Kolmogrov-Smirnov menunjukan bahwa data berdistribusi 

normal dengan nilai Kolmogorov-Smirnov dannilai signifikansi (p value) 

sebesar 0,072 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi layak digunakan. 

b.  Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel 

independen memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih 

besar dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala 

multikolinearitas dalam model regresi, sehingga memenuhi syarat analisis 

regresi. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung untuk masing-

masing variabel dengan probability lebih besar dari 0,05. Perbandingan 

antara probability dengan standar signifikansi yang sudah ditentukan 

diketahui bahwa nilai probability masing-masing variabel lebih besar dari 

0,05, sehingga menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Hasil Uji Hipotesis 

Uji Regresi Linier Berganda 
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Tabel 4.1 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisien Regresi t-hitung Sig. 

(constant) 5,571 1,134 0,265 

KP 1,888 3,831 0,001 

KT 0,572 2,237 0,033 

PP 1,067 2,768 0,009 

MP 0,652 2,293 0,029 

        

Adjusted R
2 

= 0,741 Fhitung = 26,032 p (value) = 0,05   

  Sig        = 0,000      

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut: 

KS = 5,571 + 1,888KP + 0,572KT + 1,067PP + 0,652MP+ e  

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (adjusted R
2
) 

sebesar 0,741. Hal ini berarti kinerja SIA sebesar 74,1% dapat dijelaskan oleh 

keterlibatan pengguna, kemampuan teknik personal, program pelatihan dan 

pendidikan pengguna, serta dukungan manajemen puncak, dengan sisanya 

sebesar 25,9% adalah variabel lain yang tidak terdapat dalam model. 

Uji F 

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai         sebesar 15,084 lebih besar 

dari        (2,68) dengan nilai probabilitas 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 

0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara 

simultan dari semua variabel independen yang meliputi keterlibatan pengguna, 

kemampuan teknik personal, program pelatihan dan pendidikan pengguna, 

serta dukungan manajemen puncak terhadap variabel dependen kinerja SIA. 

Hal ini juga menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sudah tepat (fit 

of goodness). 
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3.2 Pembahasan 

Pengaruh keterlibatan pengguna terhadap kinerja SIA. 

Berdasarkan hipotesis pertama menunjukkan bahwa keterlibatan pengguna 

berpengaruh terhadap kinerja SIA, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel 

keterlibatan pengguna sebesar 3,831 lebih besar dari        sebesar 2,040, dan 

nilai probabilitas sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga H1 diterima 

artinya keterlibatan pengguna berpengaruh signifikan terhadap kinerja SIA. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Suryawarman (2012), Komara (2005),Ananda dan Kamaliah (2014) yang 

membuktikan bahwa keterlibatan pengguna berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja SIA. 

Pengaruh kemampuan teknik personal terhadap kinerja SIA. 

Berdasarkan hipotesis kedua menunjukkan bahwa kemampuan teknik 

personal berpengaruh terhadap kinerja SIA, yang ditunjukkan dengan hasil uji t 

variabel kemampuan teknik personal sebesar 2,237 lebih besar dari        sebesar 

2,040, dan nilai probabilitas sebesar 0,033 lebih kecil dari 0,05, sehingga H2 

diterima artinya kemampuan teknik personal berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja SIA. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Prabowo (2013), Komara (2005), Ananda dan Kamaliah (2014) 

yang membuktikan bahwa kemampuan teknik personal berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja SIA. 

Pengaruh program pelatihan dan pendidikan pengguna terhadap kinerja 

SIA. 

Berdasarkan hipotesis ketiga menunjukkan bahwa program pelatihan dan 

pendidikan pengguna berpengaruh terhadap kinerja SIA, yang ditunjukkan 

dengan hasil uji t variabel program pelatihan dan pendidikan pengguna sebesar 

2,768lebih besar dari        sebesar 2,040, dan nilai probabilitas sebesar 0,009 

lebih kecil dari 0,05, sehingga H3 diterima artinya program pelatihan dan 

pendidikan pengguna berpengaruh signifikan terhadap kinerja SIA. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 
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Dalimunthe (2014), Prabowo (2013), Almilia dan Briliantien (2007) yang 

membuktikan bahwa program pelatihan dan pendidikan pengguna berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja SIA. 

Pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kinerja SIA. 

Berdasarkan hipotesis keempat menunjukkan bahwa dukungan manajemen 

puncak berpengaruh terhadap kinerja SIA, yang ditunjukkan dengan hasil uji t 

variabel dukungan manajemen puncak sebesar 2,293 lebih besar dari        

sebesar 2,040, dan nilai probabilitas sebesar 0,029 lebih kecil dari 0,05, sehingga 

H4 diterima artinya dukungan manajemen puncak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja SIA. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Komara (2005), Suryawarman (2012), Almilia dan 

Briliantien (2007) yang membuktikan bahwa dukungan manajemen puncak 

signifikan terhadap kinerja SIA. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keterlibatan pengguna, 

kemampuan teknik personal, program pelatihan dan pendidikan pengguna, 

serta dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja SIA pada PT 

Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarmo. Adapun keterbatasan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut (1) Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol responden 

dalam menjawab instrumen penelitian, (2) Sampel dan lingkup penelitian 

terbatas hanya pada kantor PT Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarmo. 

4.2 Saran 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk (1) Pengukuran variabel 

sebaiknya selain dengan menggunakan kuesioner, perlu diperkuat dengan 

wawancara sehingga data yang diperoleh dari responden akan lebih valid, (2) 

Penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih besar 

dengan objek penelitian yang lebih luas agar penelitian dapat digeneralisasi 

lebih luas. 
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