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ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI 

(Studi Pada RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo) 

 

Abstrak 

Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat dari tahun ketahun menjadikan 

teknologi sistem informasi sangat berpengaruh terhadap organisasi sektor publik 

terutama dalam bidang akuntansi, tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi para 

pengguna untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, tepat waktu, lengkap, 

dapat dipahami dan teruji. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui 

pengaruh keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem, kemampuan teknik 

personal, formalisasi pengembangan sistem informasi, dan program pelatihan dan 

pendidikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada RSUD Ir. Soekarno 

Kabupaten Sukoharjo.Sampel dalam penelitian ini sebanyak 37 responden dari 43 

kuesioner yang di sebar yang keseluruhannya merupakan karyawan tetap bagian 

keuangan, tata usaha, kasir, dan bagian gudang yang bekerja di RSUD Ir. Soekarno 

Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling . Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada tiga variable yang berpengaruh dalam penelitian ini yaitu 

variabel kemampuan teknik personal, formalisasi pengembangan sistem informasi dan 

program pelatihan dan pendidikan. Serta satu variabel yang tidak berpengaruh yaitu 

variabel keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem. 

 

Kata kunci: sistem informasi akuntansi 

 

Abstract 

In the era of technology development which develops rapidly from year by year made 

information system technology very affect on public sector organisations especially in 

the field of accounting, the goal is to provide facilities for users to produce information 

which can be trusted, on time, complete, to be understood and capable. The objectives 

of the research is to find the influence of the involvement of users in system 

development, the ability personal technique, formalization of system development, and 

training and education programs on the performance of accounting information systems 

at RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo Regency. The sample in this study were 37 

respondents from 43 questionnaires spread out, all of whom were permanent employees 

in the finance, administration, cashier, and warehouse sections who worked in RSUD Ir. 

Soekarno Sukoharjo Regency. The sampling technique used was purposive sampling. 

The data used are primary data and secondary data. The data analysis method used is 

multiple linear regression analysis. The results of the study show that there are three 

influential variables in this study, namely the variable personal technical ability, 

formalization of the development of information systems and training and education 

programs. As well as one variable that is not influential is the variable user involvement 

in system development. 

 

Keywords: accounting information systems 
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1. PENDAHULUAN 

Perkembangan rumah sakit tidak mungkin dikelola hanya untuk maksud sosial. Tanpa 

perkembangan yang tertumpu oleh mutu, sebuah rumah sakit akan terus menerus 

menurun kinerjanya dan akhirnya terpuruk. Dalam hal ini rumah sakit perlu untuk 

berkembang dan mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan menerapkan bisnis yang 

etis. Masalah manajemen rumah sakit akhir-akhir ini banyak disoroti oleh masyarakat. 

Terutama atas keluhan-keluhan masyarakat yang merasa kecewa dengan pelayanan 

rumah sakit, tidak hanya dari segi mutu, kemudahan dan tarif, tetapi juga perkembangan 

jaman yang memang mendesak ke arah perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu, rumah 

sakit berusaha meningkatkan pelayanan jasa untuk memenuhi standar yang tinggi dan 

prefesional dan tidak lupa menerapkan sistem informasi yang baik seiring dengan 

perkembangan. Perkembangan masyarakat yang pesat menuntut setiap penyedia jasa 

memberikan pelayanan secara cepat, praktis, dan berkualitas. Perusahaan jasa 

menghadapi persaingan khusus karena adanya daya saing perusahaan jasa yang satu 

dengan yang lainnya. Oleh karena itu perusahaan jasa perlu mengutamakan konsistensi 

melalui pengembangan suatu sistem informasi yang dapat mendukung kinerja guna 

pelayanan untuk masyarakat yang baik dan cepat.  

Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan 

berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang 

lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar (Marshall dan Steinbart, 2015:3) 

Informasi merupakan sekumpulan data yang diolah yang nantinya dapat 

dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat dan akurat. Informasi 

merupakan hal yang sangat penting dan bernilai karena bermanfaat untuk dijadikan 

dasar pertimbangan berbagai alternatif tindakan saat melakukan perencanaan, 

pengendalian dan pengambilan keputusan perusahaan. Perkembangan usaha dan kinerja 

perusahaan dapat dilihat dari kelancaran arus informasi akuntansinya pada periode 

tertentu.  

Informasi akuntansi penting bagi organisasi ataupun perusahaan untuk 

meningkatkan efisiensi organisasi dan mendukung daya saing perusahaan dengan 

menyediakan informasi keuangan dan akuntansi bagi manajemen Efektivitas 

penggunaan sistem informasi dalam suatu perusahaan juga harus mempertimbangkan 

faktor sumber daya munasia. Sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam 
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perusahaan maupun organisasi tergantung pada seberapa baik penggunanya mampu 

menerapkan aplikasi secara baik dan mengetahui dengan baik apa saja yang terdapat 

dalam sistem tersebut dan menerapkannya dengan baik. 

Digitalisasi sistem informasi di rumah sakit itu akan memberikan berbagai 

macam benefit, yakni mudah mendapatkan informasi dengan jumlah yang lebih banyak 

dari pasien serta dapat menempatkan keputusan secara lebih baik dan juga peningkatan 

patient care, yang mencakup (consistency, continuity, dan coordination). Ketiga hal 

tersebut direalisasikan ke dalam pemotongan proses pelayanan, baik dari awal 

(admission) hingga akhir (payment). Digitalisasi ini akan mengintegrasikan segala 

piranti penunjang pelayanan rumah sakit, mulai dari pendaftaran, radiologi, pemesanan 

obat ke farmasi, hasil lab, insurance claim, hingga payment. 

Baik buruknya kinerja dari sebuah sistem informasi akuntansi dapat dilihat dari 

keputusan pemakai sistem informasi akuntansi itu sendiri. Suatu sistem informasi akan 

sukses apabila didukung oleh beberapa faktor pendukungnya (Tjhai Fung Jen 2002 

dalam Almilia dan Briliantien, 2007). Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja Sistem Informasi Akuntansi, antara lain: keterlibatan pemakai dalam 

pengembangan sistem, kemampuan teknik personal sistem informasi, dukungan 

manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem informasi, serta program 

pelatihan dan pendidikan pemakai sistem informasi akuntansi. 

Adanya permasalahan dan inkonsistensi hasil-hasil penelitian sebelumnya 

menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menguji kembali dan menganalisis faktor-faktor 

yang memengaruhi keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu 

permasalahan dari peneltian ini adalah seberapa besar pengaruh keterlibatan pengguna, 

kemampuan teknik personal, formalisasi pengembangan sistem, dan program pelatihan 

dan pen didikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Diharapkan hasil 

penelitian ini memberikan manfaat bagi perbaikan sistem informasi yang digunakan 

untuk perbaikan layanan pada unit-unit kesehatan. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada RSUD Ir. Soekarno 

Kabupaten Sukoharjo). 
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2. METODE  

Data yang digunaka dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, data kuantitatif 

merupakan data hasil transformasi dari data yang terjenjang dengan menggubakan 

symbol angka secara berjenjang. Data kuantitatif  ini didapatkan dari jawaban 

responden yang berupa pengisisan angket. 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan RSUD Kabupaten Sukoharjo di 

bagian keuangan, bagian tata usaha, bagian kasir, dan bagian gudang yang memakai 

sistem informasi akuntansi. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan tetap di 

RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo yang terlibat dalam penggunaan sistem 

informasi akuntansi di rumah sakit. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah karyawan tetap yang bekerja di RSUD Ir Soekarno 

kabupaten Sukoharjo yang bekerja pada bagian keuangan, bagian tata usaha, bagian 

kasir, dan bagian gudang yang terlibat dalam penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, 

berpengalaman bekerja lebih dari 1 tahun, memiliki pendidikan minimal D3. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 

berganda. Model penelitian sebagai berikut: 

SIA = +β1 KP+β2 KTP+β3 FPS+β4 PPP+e  (1) 

Keterangan:  

SIA  = Sistem Informasi Akuntansi 

KP  = Keterlibatan Pengguna 

KTP  = Kemampuan Teknik Personal 

FPS  = Formalisasi Pengembangan Sistem 

PPP  = Program Pelatihan dan Pendidikan 

α   = konstanta  

β   = Koefesien  

e   = error 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 
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Variabel Kolmogorov 

Smirnov 

P 

value 

Keterangan 

Unstandardized 

Residual 

0,480 0,975 Data Terdistribusi Normal 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Hasil Perhitungan Kolmogorov- Smirnov menunjukan bahwa nilai signifikansinya (p 

value) sebesar 0,975 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi 

layak untuk digunakan karena memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan 

sebaran data penelitian terdistribusi normal.  

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Keterlibatam Pengguna 0,510 1,962 Tidak terjadi multikolinieritas 

Kemampuan Teknik 

Personal 

0,865 1,156 Tidak terjadi multikolinieritas 

Formalisasi 

Pengembangan Sistem 

0,696 1,436 Tidak terjadi multikolinieritas 

Program Pelatihan dan 

Pendidikan 

0,464 2,157 Tidak terjadi multikolinieritas 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukan bahwa masing-masing variabel 

mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 . Hal ini 

berarti menunjukan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas dalam model regresi, 

sehingga memenuhi syarat analisis regresi. 

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel t Hitung Sig Keterangan 

Keterlibatan 

Pengguna 

0,133 0,895 Tidak terjadi heterokedastisitas 

Kemampuan Teknik 

Personal 

0,964 0,342 Tidak terjadi heterokedastisitas 

Formalisasi 

Pengembangan 

Sistem 

1,030 0,311 Tidak terjadi heterokedastisitas 

Program Pelatihan 

dan Pendidikan 

0,703 0,487 Tidak terjadi heterokedastisitas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan hasil analisis seperti pada tabel 3 dapat diketahui bahwa masing- 

masing variabel mempunyai nilai signifikansinya (p value) > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa setiap variabel tidak mengandung adanya heterokedastisitas, 

sehingga memenuhi persyaratan dalam analisis regresi. 

3.2 Uji Analisis Regresi Berganda 
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Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Model B Std. Error Beta t Sig 

(Constant) 35,067 6,290  5,575 0,000 

Keterlibatan Pengguna 0,430 0,604 0,107 0,712 0,482 

Kemampuan Teknik 

Personal 

-0,646 0,255 -0,293 -2,534 0,016 

Formalisasi 

Pengembangan Sistem 

0,552 0,236 0,302 2,340 0,026 

Program Pelatihan dan 

Pendidikan 

1,156 0,348 0,525 3,325 0,002 

R2 

Adjusted R2 

t table 

0,630 

0,583 

2,036 

  Fhitung 

Ftabel 

Sig 

13,601 

2,67 

0,000 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan koefisien regresi pada tabel 4 dapat diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut :  

KS= 35,067 + 0,430KP - 0,646KTP + 0,552FPS + 1,156PPP (2) 

Berdasarkan persamaan regresi linier tersebut diatas, dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

a. Nilai konstanta sebesar 36,067 menunjukan bahwa jika variabel keterlibatan 

pengguna,  kemampuan teknik personal,  formalisasi pengembangan sistem,  

program pelatihan dan pendidikan diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka 

besarnya kinerja sistem informasi akuntansi akan meningkat.  

b. Dari hasil uji hipotesis menunjukan besarnya koefisien regresi variabel keterlibatan 

pengguna dalam pengembangan sistem bernilai positif sebesar 0,430. Artinya apabila 

semakin tinggi keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem maka tingkat 

kinerja sistem informasi akuntansi akan meningkat. 

c. Dari hasil uji hipotesis menunjukan besarnya koefisien regresi variabel kemampuan 

teknik personal bernilai negatif  sebesar 0,646. Artinya apabila semakin tinggi 

kemampuan teknik personal maka tingkat kinerja sistem informasi akuntansi akan 

menurun. 

d. Dari hasil uji hipotesis menunjukan besarnya koefisien regresi variabel formalisasi 

pengembangan sistem bernilai positif sebesar 0,552. Artinya apabila semakin tinggi 

formalisasi pengembangan sistem maka tingkat kinerja sistem informasi akuntansi 

akan meningkat. 

e. Dari hasil uji hipotesis menunjukan besarnya koefisien regresi variabel program 

pelatihan dan pendidikan positif sebesar1,156. Artinya apabila semakin tinggi 
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program pelatihan dan pendidikan maka tingkat kinerja sistem informasi akuntansi 

akan meningkat. 

3.3 Uji F 

Tabel 5. Hasil Uji F 

 

Model 

 

Sum of 

Squares 

 

Df 

 

Mean Square 

 

F 

 

Sig. 

1 Regression  

Residual  

Total 

630,226 

370,693 

1000,919 

4 

32 

36 

157,557 

11,584 

13,601 0,000 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 13,601 > F tabel (2,67) dengan nilai 

signifikansinya sebesar 0,000 pada tingkat signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa secara keseluruhan variabel- variabel independen meliputi keterlibatan 

pengguna, kemampuan teknik personal, formalisasi pengembangan sistem, program 

pelatihan dan pendidikan berpengaruh secara bersama- sama terhadap kinerja SIA atau 

model regresi yang terbentuk fit/baik/sehat untuk digunakan dalam analisis. 

3.4 Uji Koefisien Determinasi R2  

Tabel 6. Hasil Uji Determinasi R2 

 

Model 

 

R 

 

R square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,794a 0,630 0,583 3,4035 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,583 

yang berarti variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen 

sebesar 58,3%.  Hal ini berarti variabel- variabel independen meliputi keterlibatan 

pengguna, kemampuan teknik personal, formalisasi pengembangan sistem, dan program 

pelatihan dan pendidikan mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi sebesar 

58,3% sedangkan sisanya sebesar 41,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti oleh penelitian ini. 

 

 

3.5 Uji t 

Tabel 7. Hasil Uji t 

Variabel thitung ttabel Sig. Keterangan 

Keterlibatan Pengguna 

Kemampuan Teknik Personal 

0,712 

-2,534 

2,036 

2,036 

0,482 

0,016 

H1 ditolak 

H2 diterima 
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Formalisasi Pengembangan 

Sistem 

Program Pelatihan dan 

Pendidikan 

2,340 

3,325 

2,036 

2,036 

0,026 

0,002 

H3 diterima 

H4 diterima 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

a. Nilai t hitung untuk variabel keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem 

sebesar 0,712 < 2,036 nilai t tabel atau nilai signifikan 0,482 > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan H1 ditolak yang artinya keterlibatan pengguna dalam pengembangan 

sistem tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di RSUD Ir. 

Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

b. Nilai t hitung untuk variabel kemampuan teknik personal dalam pengembangan 

sistem sebesar -2,534 < 2,036 nilai t tabel atau nilai signifikan 0,016 < 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan H2 gagal ditolak   yang artinya kemampuan teknik 

personal berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di RSUD Ir. 

Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

c. Nilai t hitung untuk variabel formalisasi pengembangan sistem sebesar 2,340 > 2,036 

nilai t tabel atau nilai signifikan 0,026 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan H3 gagal 

ditolak yang artinya formalisasi pengembangan sistem berpengaruh terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

d. Nilai t hitung untuk variabel program pelatihan dan pendidikan sebesar 3,325 > 

2,036 nilai t tabel atau nilai signifikan 0,002 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan H4 

gagal ditolak yang artinya program pelatihan dan pendidikan berpengaruh terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

3.6 Pembahasan 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel keterlibatan pengguna memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,482 > α (=0,05). Sehingga dapat disimpulkan H1 ditolak yang 

artinya keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem tidak berpengaruh terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo.  

Keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi akuntansi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi karena dalam kinerja Sistem 

Informasi Akuntansi keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem di RSUD Ir. 

Soekarno Kabupaten Sukoharjo  sangat terbatas. Hal itu dikarenakan hanya sebagian 

pemakai sistem yang terlibat dalam proses pengembangan sistem contohnya hanya 
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pihak manajemen dan pegawai yang memiliki keahlian dalam proses pengembangan 

untuk sistem yang lebih baik. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Prabowo, et al (2014) yang mendapati hasil bahwa variabel keterlibatan pengguna 

dalam pengembangan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel kemampuan teknik personal 

memiliki nilai signifikan 0,016 < α (=0,05). Sehingga dapat disimpulkan H2 gagal 

ditolak   yang artinya kemampuan teknik personal berpengaruh terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

 Hasil penelitian ini berarti mengindikasikan bahwa meskipun kemampuan 

teknik personal baik, belum tentu akan mendorong pengguna untuk menggunakan 

sistem informasi akuntansi karena ada beberapa sistem pada RSUD Ir. Soekarno 

Kabupaten Sukoharjo yang belum sesuai dengan apa yang diperoleh pengguna dari 

pendidikan atau pengalaman menggunakan sistem, serta masih adanya pengguna sistem 

yang belum memiliki kemampuan teknis secara spesialis maupun secara umum, hal ini 

menunjukan bahwa pengaruh pengaruh kemampuan teknik personal terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang sangat kecil atau bahkan tidak 

memiliki pengaruh sama sekali. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Susilatri (2010) yang 

menyebutkan bahwa kemampuan teknik personal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Begitu juga konsisten dengan hasil 

penelitian Abhimantra dan Suryanawa (2016) yang menyatakan bahwa kemampuan 

teknik personal secara simultan perbengaruh terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi hal ini disebabkan karena kemampuan teknik personal sistem informasi 

sangat baik sehingga mengakibatkan pemakai sistem merasa puas dengan sistem yang 

ada.  

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel formalisasi pengembangan 

sistem memiliki  nilai signifikan 0,026 < α (=0,05). Sehingga dapat disimpulkan H3 

gagal ditolak yang artinya formalisasi pengembangan sistem berpengaruh terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 
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Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik formalisasi pengembangan 

sistem informasi akuntansi di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo maka kinerja 

sistem informasi akuntansi yang ada di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo juga 

akan meningkat. Hal ini berarti prosedur yang diterapkan untuk formalisasi 

pengembangan sistem informasi yang ada di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo 

sangat mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi yang ada di rumah sakit 

tersebut.Hal ini sesuai dengan pendapat dari Fung Jen (2002) dalam Almillia dan 

Brilliantine (2006) bahwa semakin tinggi tingkat formalisasi pengembangan sistem 

informasi di perusahaan akan meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi 

dikarenakan adanya hubungan yang positif antara formalisasi pengembangan sistem 

dengan kinerja sistem informasi akuntansi. 

Hasil penelitian konsisten dengan hasil penelitian Antari, dkk., (2015) yang 

menyebutkan bahwa formalisasi pengembangan berpengaruh positif terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi hal ini dikarenakan sistem informasi akuntansi memberikan 

manfaat yang besar untuk mencapai tujuan organisasi diperusahaan. Teknologi 

informasi memegang peranan penting dalam menghasilkan informasi yang berkualitas. 

Salah satu informasi yang dibutuhkan perusahaan adalah laporan keuangan yang 

dihasilkan sistem informasi akuntansi. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel program pelatihan dan 

pendidikan memiliki nilai signifikan 0,002 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan H4 

gagal ditolak yang artinya program pelatihan dan pendidikan berpengaruh terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

Hasil penelitian ini berarti mengindikasikan bahwa semakin baik atau semakin 

sering diadakan program pelatihan dan pendidikan pemakai maka kinerja sistem 

informasi akuntansi di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo akan semakin 

meningkat. Dalam hal ini berarti karyawan RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo 

sering mengikuti program pelatihan dan pendidikan yang berguna untuk memperbaiki 

dan menambah wawasan tentang teknologi informasi akuntansi. Rumah sakit berguna 

untuk melayani masyarakat dengan baik dan cepat, maka dari itu dengan diadakannya 

program pelatihan dan pendidikan mengenai sistem juga akan membantu pelayanan 

masyarakat yang berkepentingan di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Penelitian Maulina, dkk., 

(2017) menyatakan bahwa variabel program pelatihan dan pendidikan pemakai 

berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi hasil penelitian ini 

menunjukan semakin sering intensitas pendidikan dan pelatihan dilaksanakan pada 

suatu organisasi maka kinerja sistem informasi akuntansi juga akan semakin meningkat 

guna mempermudah pekerjaan para pemegang sistem informasi akuntansi dalam 

meningkatkan kreatifitas dalam menggunakan sistem informasi akuntansi sehingga 

membuat pemakai merasa puas.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis hipotesis yang telah dibahas pada bab 4, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

Pertama, nilai t hitung untuk variabel keterlibatan pengguna dalam pengembangan 

sistem sebesar 0,712 < 2,036 nilai t tabel atau nilai signifikan 0,482 > 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan H1 ditolak yang artinya keterlibatan pengguna dalam pengembangan 

sistem tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di RSUD Ir. 

Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

Kedua, nilai thitung untuk variabel kemampuan teknik personal dalam 

pengembangan sistem sebesar -2,534 < 2,036 nilai t tabel atau nilai signifikan 0,016 < 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan H2 gagal ditolak   yang artinya kemampuan teknik 

personal berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di RSUD Ir. 

Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

Ketiga, nilai thitung untuk variabel formalisasi pengembangan sistem sebesar 

2,340 > 2,036 nilai ttabel atau nilai signifikan 0,026 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

H3 gagal ditolak yang artinya formalisasi pengembangan sistem berpengaruh terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

Nilai thitung untuk variabel program pelatihan dan pendidikan sebesar 3,325 > 

2,036 nilai ttabel atau nilai signifikan 0,002 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan H4 gagal 

ditolak yang artinya program pelatihan dan pendidikan berpengaruh terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo 
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