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PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI, DUKUNGAN 

MANAJEMEN PUNCAK, KEPERCAYAAN ATAS SISTEM INFORMASI 

AKUNTANSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

(Studi Empiris pada PD.BPR-BKK Kecamatan Wonogiri dan Kecamatan 

Eromoko) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan di PD. BPR-BKK Kecamatan Wonogiri dan 

Kecamatan Eromoko. Faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 

Penggunaan Teknologi Informasi, Dukungan Manajemen Puncak, Kepercayaan 

Atas Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan cara data primer yang diperoleh dari 

responden. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan yang ada 

dalam PD. BPR BKK Kecamatan Wonogiri dan Kecamatan Eromoko. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 responden. Teknik pengambilan sampel 

adalah purposive sampling. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis 

linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penggunaan 

Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan, (2) Dukungan 

Manajemen Puncak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan, (3) Kepercayaan 

atas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. 

Kata kunci: kinerja karyawan, penggunaan teknologi informasi, dukungan 

manajemen puncak, kepercayaan atas system informasi akuntansi. 

Abstract 
The purpose of this research is to analyze the factors job performance the 

employee at PD. BPR-BKK District of Wonogiri and District of Eromoko. Factors 

analyzed in this research are information technology, top management support, 

trust in the information system of accounting, and internal control system. This 

research uses quantitative method with primary data by questionnaire. Population 

of this research is employees PD. BPR-BKK District of Wonogiri and District of 

Eromoko. Sum samples are 36 respondents. Sampling was done by using 

purposive sampling method. The analysis method of this research used multiple 

linear regression analysis. The result of this research shows that (1) information 

technology effect on job performance, (2) top management support effect on job 

performance, (3)trust in the information system of accounting effect on job 

performance. 

Keyword : job performance, information technology, top management support, 

trust in the information system of accounting. 
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1. PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan produktivitas pada suatu organisasi, kinerja karyawan yang 

baik merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjalankan upaya 

instansi agar kinerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya pada 

organisasi dalam suatu periode. Kinerja karyawan itu sendiri dapat mempengaruhi 

tingkat keberhasilan suatu pekerjaan,  karena dengan hasil tersebut kita dapat 

mengetahui seberapa besar hasil kinerja seorang karyawan. Kinerja karyawan 

sangat berperan dalam sistem informasi sebuah perusahaan.Salah satu sistem 

informasi yang digunakan dalam perusahaan adalah sistem informasi 

akuntansi.Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sumber daya manusia dan 

modal dalam organisasi yang bertugas menyiapkan informasi keuangan dan 

informasi yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan dan pengolahan transaksi 

(Christine, 2009) dalam Arsiningsih, diatmika dan darmawan (2015). 

Perkembangan teknologi informasi sudah banyak membantu untuk 

meningkatkan sistem informasi akuntansi (SIA) dalam bidang 

akuntansi.Penggunaan teknologi komputer merupakan bentuk teknologi informasi 

yang dapat mengubah pemrosesan data akuntansi secara manual menjadi secara 

otomatis. Dengan menggunakan komputer informasi pemrosesan data akan 

menjadi lebih tepat, cepat dan akurat. Komputer itu sendiri berpengaruh sangat 

besar bagi perusahaan dalam sistem informasi, dan pengambilan keputusan. 

Sistem Informasi Akuntansi itu sendiri dirancang untuk mengatur arus dan 

pengelolaan data akuntansi dalam perusahaan, sehingga data keuangan dalam 

perusahaan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, 

baik bagi pihak manajemen maupun pihak lain di luar perusahaan. 

Menurut Mahendra (2013) dalam Ni Luh, Dharmadiaksa (2017), sistem 

informasi dapat meningkatkan keunggulan bersaing dalam perkembangan 

organisasi yang modern.Sistem informasi juga dapat meningkatkan kecepatan, 

fleksibilitas, integritas, dan keakuratan informasi yang dihasilkan, dengan 

demikian banyak pihak yang memanfaatkan sistem informasi untuk mencapai 

keunggulan perusahaan.Sedangkan menurut Kelton et al (2010) dalam Ni Luh, 
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Dharmadiaksa (2017) Teknologi informasi berkembang pesat, sehingga 

mempunyai dampak yang positif dan signifikan bagi perusahaan.Kelangsungan 

hidup perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan bersain.Kemampuan 

bersaing memerlukan strategi yang memanfaatkan semua kekuatan dan juga 

peluang yang ada, serta menutup kelemahan dan menetralisir hambatan strategis 

yang dihadapi dalam bisnis. 

Perkembangan informasi dapat memenuhi kebutuhan informasi dunia 

bisnis dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan juga akurat.Teknologi 

informasi (TI) berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban 

manusia.Perkembangan Teknologi Informasi (TI) tidak hanya mempengaruhi 

dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang yang lain, seperti kesehatan, pendidikan, 

pemerintahan, dan lain-lain.Kemajuan Teknologi Informasi (TI) juga berpengaruh 

signifikan pada perkembangan akuntansi yang kegiatannya tidak lepas dari 

teknologi informasi tersebut.Teknologi informasi banyak membawa perubahan 

dalam organisasi dan bisnis. 

Perkembangan dari sistem informasi juga harus didukung dengan banyak 

faktor yang diharapkan dapat dilihat dari pemakai sistem informasi. Suatu sistem 

dapat dikatakan sebagai sistem yang berhasil apabila didukung dengan beberapa 

faktor pendukungnya, seperti partisipasi pemakai (Suryaningrum,2003) dalam 

Arsiningsih, Diatmika dan Darmawan (2015). Pengendalian internal mempunyai 

pengaruh dalam mencegah kecurangan.Pengendalian intern merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai keyakinan 

yang cukup untuk tercapainya suatu tujuan perusahaan. Menurut Mulyadi 

(2001:180) dalam Arsiningsih, Diatmika dan Darmawan (2015), tujuan dari 

pengendalian intern itu sendiri adalah : (1) keandalan laporan keuangan, (2) 

efektivias dan efisiensi dari operasional, (3) ketaatan pada hukum dan peraturan. 

Sistem informasi akan membantu perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan 

dalam bentuk yang akurat dan terpercaya, sehingga banyak pihak yang 

memanfaatkan sistem informasi akuntansi untuk mencapai keunggulan bagi 

perusahaan. Selain itu sistem informasi akuntansi juga dapat memudahkan para 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya.Jadi, dalam suatu perusahaan baik 
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itu perbankan maupun non perbankan, sistem informasi ini penting digunakan dan 

diterapkan didalamnya guna mendapatkan hasil yang lebih efektif dan praktis. 

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang memiliki 

peran penting bagi perekonomian masyarakat . Dalam pasal 1 Undang-Undang 

No.10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya ke masyarakat dalam 

bentuk kredit  atau dalam bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf  hidup 

masyarakat banyak. BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima 

simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu serta menyalurkan dana sebagai usaha BPR. 

Penelitian Suratini, Sinarwati, Atmadja (2015) memiliki hasil bahwa 

Penggunaan Teknologi informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja 

individual. Dan penelitian dari Harsya dan Suardikha (2015) hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja 

individual.Demikian juga penelitian dari Ni Made dan Juliarsa (2016) memiliki 

hasil bahwa kepercayaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian mengenai variabel sistem pengendalian intern yang 

dilakukan oleh Arsiningsih, Diatmika dan Darmawan (2015) memiliki hasil 

bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Sedangkan penelitian menurut Dewi, Yuniarta dan Wikrama (2017) memiliki 

hasil bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja organisasi.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Suratini, Sinarwati, Atmadja (2015) dan Arsiningsih, Diatmika dan 

Darmawan (2015) dengan perbedaan penelitian yang terletak pada variabel, objek, 

dan tahun penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Suratini, Sinarwati, Atmadja 

(2015) dengan judul penelitian Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi 

dan Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Individual pada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Singaraja. Perbedaan dengan 

penelitian ini terletak pada penambahan variabel dukungan manajemen puncak, 

kepercayaan atas sistem informasi akuntansi, serta adanya pengurangan variabel 
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efektivitas sistem informasi akuntansi, dan perbedaan padaobjek penelitian, tahun 

penelitiannya.Penelitian tentang kinerja karyawan sebelumnya telah banyak 

dilakukan, tetapi memperoleh hasil yang berbeda-beda atau tidak konsisten. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul penelitian 

“Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Dukungan Manajemen Puncak, 

Kepercayaan Atas Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Empiris pada PD. BPR-BKK Kecamatan 

Wonogiri dan Kecamatan Eromoko). 

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini didesain dengan responden seluruh Kinerja karyawan pada 

PD.BPR-BKK Kecamatan Wonogiri dan Kecamatan Eromoko. Jenis 

penelitian ini adalah kuantitatif. Dengan pengujian hipotesis. Pengujian 

data dilakukan swngan menyebar kuesioner. 

2.2 Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada 

PD.BPR-BKK Kecamatan Wonogiri dan Kecamatan Eromoko. Penelitian ini 

mengambil sampel karyawan yang bersedia menjadi responden dalam 

penelitian ini yang menjadi penentu sampel yang akan diambil. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer sedangkan 

sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban kuesioner yang 

dibagikan kepada karyawan yang bekerja pada PD.BPR-BKK Kecamatan 

Wonogiri dan Kecamatan Eromoko. 

2.3 Pengukuran Variabel 

Variabel penggunaan teknologi informasi, dukungan manajemen puncak, 

kepercayaan atas system informasi akuntansi, dan kinerja kafryawan diukur 

mrnggunakan skala likert 1 sampai dengan 5 point. 
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2.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini melalui berbagai tahapan yaitu uji 

instrument data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi 

klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 

heteroskedastisitas, serta uji hipotesis menggunakan uji regresi berganda 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel dependen 

dilihat dari hasil uji t. Sebelum dilakukan uji t akan diuji terlebih dahulu fit 

model dengan uji F dan koefisien determinasi diformulasikan sebagai berikut : 

KK = α + β1PTI + β2DMP + β3KASIA + ε    (1) 

Keterangan : 

KK  = Kinerja Karyawan 

α = Konstanta 

β1 β2 β3 = Koefisien Regresi dari variabel independen 

PTI = Penggunaan Teknologi Informasi 

DMP = Dukungan Manajemen Puncak 

KASIA = Kepercayaan atas Sistem Informasi Akuntansi 

ε  = Erorr term 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Uji t 

Dari perhitungan thitung dari variabel Penggunaan Teknologi Informasi 

sebesar 3,419 lebih besar dari ttabel sebesar 2,040, dan nilai sig. sebesar 0,002 

lebih kecil dari 5%, sehingga H1 diterima artinya Penggunaan Teknologi 

Informasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara statistik signifikan. 

Dari perhitungan t hitung dari variabel Dukungan Manajemen sebesar 

2,350 lebih besar dari t tabel sebesar 2,040, dan nilai sig. sebesar 0,025 lebih 

kecil dari 5%, sehingga H2 diterima, artinya Dukungan Manajemen  

berpengaruh terhadap Kinerja karyawan secara statistik signifikan. 
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Dari perhitungan t hitung dari variabel Kepercayaan Atas Sistem 

Informasi Akuntansi sebesar 2,185 lebih besar dari t tabel sebesar 2,040, dan 

nilai sig. sebesar 0,037 lebih besar dari 5%, sehingga H3 diterima sehingga 

artinya Kepercayaan Atas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap 

Kinerja karyawan secara statistik signifikan. 

3.1.2 Uji F 

uji F dapat diperoleh hasil nilai F hitung (52,506) dengan p-value = 

0,000 sedangkan F tabel (2,679) dengan ketentuan α = 5%, df = k-1 atau 4-1 = 

3, dan df2 = n-k atau 36-4=atau 36-3-1 = 32, hasil uji dari distribusi F hitung 

(52,506) lebih besar dari F tabel (2,901) dengan p-value 0,000 < 0,05. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa variabel Penggunaan Teknologi Informasi, 

Dukungan Manajemen, Kepercayaan Atas Sistem Informasi Akuntansi secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Kinerja karyawan. Dan dari 

hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa model goodness of fit.  

3.1.3 Uji R2

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (adjusted 

R
2
) sebesar 0,808,  hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model 

(Penggunaan Teknologi Informasi, Dukungan Manajemen, Kepercayaan Atas 

Sistem Informasi Akuntans) menjelaskan variasi Kinerja karyawan di PD 

BPR-BKK Wilayah Wonogiri sebesar 80,8% dan 19,2% dijelaskan oleh faktor 

atau variabel lain di luar model. 

3.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 1. Analisis Regresi Berganda 

Keterangan B thitung Sig. Keterangan 

(Constant) 4,143 

PTI 0,527 2,979 0,005 H1 diterima 

DMP 0,578 3,678 0,001 H2 diterima 

KASIA 0,241 2,227 0,033 H3 diterima 

Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 1 secara sistematis dapat 

ditulis persamaannya sebagai berikut :  

Y = 4,143+ 0,527 PTI+0,578 DMP + 0,241 KASIA+ ε 

Interpretasi dari masing-masing koefisien variabel sebagai berikut: 
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3.1.4.1 Nilai konstanta sebesar 4,143 menunjukan bahwa jika variabel 

independen yaitu Penggunaan Teknologi Informasi, Dukungan 

Manajemen, Kepercayaan Atas Sistem Informasi Akuntansi 

diasumsikan konstan maka Kinerja karyawan akan meningkat. 

3.1.4.2 Koefisien regresi pada variabel Penggunaan Teknologi Informasi 

+0,527 menunjukan bahwa jika Penggunaan Teknologi Informasi itu 

semakin taat maka Kinerja karyawan akan meningkat. 

3.1.4.3 Koefisien regresi pada variabel Dukungan Manajemen +0,578 

menunjukan bahwa jika Dukungan Manajemen itu semakin baik 

maka Kinerja karyawan akan meningkat. 

3.1.4.4 Koefisien regresi pada variabel Kepercayaan Atas Sistem Informasi 

Akuntansi +0,241 menunjukan bahwa jika Kepercayaan Atas Sistem 

Informasi Akuntansi itu semakin dapat dipercaya maka Kinerja 

karyawan akan meningkat. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, hasil ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 0,527, Uji t yang 

menyatakan koefisien regresi untuk variabel Penggunaan Teknologi Informasi 

sebesar 0,527, diperoleh thitung sebesar 2,979 dengan ttabel sebesar 2,037 

sehingga thitung > ttabel berarti H1 diterima, variabel Penggunaan Teknologi 

Informasi berpengaruh terhadap Kinerja karyawan. 

Dukungan Manajemen berpengaruh terhadap kinerja karyawan, hasil 

ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 0,578, diperoleh thitung sebesar 3,678 

dengan ttabel sebesar 2,037. sehingga thitung > ttabel berarti H2 diterima, variabel 

Dukungan Manajemen berpengaruh terhadap Kinerja karyawan. 

Kepercayaan Atas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan, hasil ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 0,241, 

Kepercayaan Atas Sistem Informasi Akuntansi dengan koefisien regresi 

sebesar 0,241 diperoleh thitung sebesar 2,227 dengan ttabel sebesar 2,037. 
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sehingga thitung > ttabel berarti H3 diterima, variabel Kepercayaan Atas Sistem 

Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja karyawan. 
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