
i 
 

 PENGARUH KETERLIBATAN PEMAKAI, KEMAMPUAN 

TEKNIS, DAN MANAJEMEN PUNCAK TERHADAP 

KINERJA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH 

(SIMDA) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN 

ARANG BOYOLALI 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

 

 

 

oleh: 

ANISA FEBRIANA DIAN PRATIWI 

B 200 170 084 

 

 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2022 



i 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

PENGARUH KETERLIBATAN PEMAKAI, KEMAMPUAN TEKNIS, 

DAN MANAJEMEN PUNCAK TERHADAP KINERJA SISTEM 

INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH PANDAN ARANG BOYOLALI 

 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH  

 

 

 

Oleh: 

ANISA FEBRIANA DIAN PRATIWI 

B 200 170 084 

 

 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:  

 

Dosen Pembimbing  

 

 

Dr. Triyono, S.E., M.Si 

NIDN. 0627016801 

 

  



ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

PENGARUH KETERLIBATAN PEMAKAI, KEMAMPUAN TEKNIS, 

DAN MANAJEMEN PUNCAK TERHADAP KINERJA SISTEM 

INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH PANDAN ARANG BOYOLALI 

 

Oleh: 

ANISA FEBRIANA DIAN PRATIWI 

B 200 170 084 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Pada hari ……..,  Januari 2022 

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

Dewan Penguji: 

1. ………....................................  (   ) 

(Ketua Dewan Penguji) 

2. ……………………………….  (   ) 

(Anggota I Dewan Penguji).. 

3. ……………………………….  (   ) 

(Anggota II Dewan Penguji) 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si. 

NIDN. 0616087401 



iii 
 

PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ini tidak terdapat 

karya yang pernah disajikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 

diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 

dalam daftar pustaka. 

Apabila kelak terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka 

akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 

Surakarta, 7 Januari 2022 

Penulis 

 

 

Anisa Febriana Dian P 

B 200 170 084 

  



1 
 

PENGARUH KETERLIBATAN PEMAKAI, KEMAMPUAN TEKNIS, 

DAN MANAJEMEN PUNCAK TERHADAP KINERJA SISTEM 

INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH PANDAN ARANG BOYOLALI 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterlibatan pemakai, 

kemampuan teknis, dan manajemen puncak terhadap kinerja sistem informasi 

manajemen daerah (simda) pada rumah sakit umum daerah pandan arang boyolali. 

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan yang pernah/sedang 

menggunakan aplikasi SIMDA di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang 

Boyolali sejumlah 50 orang yang menjadi sampel penelitian dengan teknik 

pengambilan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu sampel jenuh. 

Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 

menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan 

pemakai, kemampuan teknis, dan manajemen puncak berpengaruh terhadap 

kinerja sistem informasi manajemen daerah (simda). 

 

Kata Kunci : keterlibatan pemakai, kemampuan teknis, manjemen puncak, sistem 

informasi manajemen daerah, SIMDA. 

 

Abstract 

 

This study aims to determine the effect of user involvement, technical ability, and 

top management on the performance of the regional management information 

system (SIMDA) at the Pandan Arang General Hospital Boyolali. The design of 

this research is a quantitative research with a descriptive approach. The population 

of this study were all employees who have used the SIMDA application at the 

Pandan Arang Regional General Hospital, Boyolali, with a total of 50 people who 

became the research sample with the sampling technique used in this study, 

namely the saturated sample. The data analysis technique used multiple linear 

regression analysis using SPSS version 26. The results showed that user 

involvement, technical ability, and top management had an effect on the 

performance of the regional management information system (simda). 

 

Keywords: user involvement, technical ability, top management, regional 

management information system, SIMDA. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat dalam era globalisasi 

sekarang ini semakin maju yang dibuktikan dengan munculnya banyak perangkat 

teknologi sebagai sarana penunjang hidup masyarakat. Perkembangan tersebut 
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juga menambah pada bidang informasi dan berbagai aspek kegiatan organisasi, 

tanpa terkecuali organisasi yang bergerak dalam bidang jasa yaitu rumah sakit. 

Menurut Baridwan (2002). 

Perkembangan teknologi informasi akan sangat berpengaruh terhadap 

perusahaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,stabilitas nasional, dan 

kesejahteraan rakyat. Perkembangan tersebut sangat berpengaruh terhadap 

berbagai aspek kegiatan organisasi. Perkembangan yang terjadi pada bidang 

informasi akuntansi menyebabkan berkembangnya kebutuhan informasi bagi 

pihak – pihak yang berkepentingan dan dibutuhkan proses dan kinerja yang 

berkualitas dalam menghasilkan informasi. Persaingan antar instansi kesehatan 

juga menjadi salah satu hal yang perlu di perhatikan untuk tetap kompetitif dan 

menjawab setiap tantangan masyarakat. 

SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) adalah suatu aplikasi yang 

dibuat dan dikembangkan oleh BPKP dengan tujuan untuk membantu Rumah 

Sakit Umum Daerah  dalam pengelolaan keuangannya.Dengan aplikasi ini, 

Rumah Sakit Umum Daerah  dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah 

secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga  akuntansi 

dan pelaporannya. Suatu system dikatakan berjalan secara efektif, apabila dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan berbagai konstituen yang ada dalam 

organisasi, baik secara individual maupun secara kelompok (Ranti, 2013 : 11). 

Penerapan SIMDA pada Rumah Sakit Umum Daerah  sebagai suatu organisasi 

sektor publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang 

terkandung dalam laporan keuangan pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah 

. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan tersebut dapat digunakan 

sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya dan asset yang asa 

pada Rumah Sakit Umum Daerah  (Alfian,2014 : 18) 

Dengan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengadakan penelitian 

dengan judul : Pengaruh Keterlibatan Pemakai, Kemampuan Teknis, dan 

Mangemen Puncak Terhadap Kinerja Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali. 
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2. METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh pengaruh keterlibatan 

pemakai, kemampuan teknis, dan mangemen puncak terhadap kinerja sistem 

informasi manajemen daerah (SIMDA) pada rumah sakit umum daerah pandan 

arang boyolali. Sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan metode sampel 

jenuh, kemudian data di analisis menggunakan regresi linier berganda. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji validitas instrumen digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

corelate bivariate correlations yaitu bivariate pearson, apabila nilai rhitung > r 

tabel maka data dikatakan valid. Metode analisis validitas dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan SPSS 26. Peneitian uji instrumen menggunakan 50 

responden, Hasil perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 
 

Item 
rhitung 

 (Y) X1 X2 X3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0,683 

0,673 

0,646 

0,507 

0,366 

0,490 

0,500 

0,842 

0,887 

0,718 

0,777 

0,848 

0,860 

0,581 

0,770 

0,731 

0,730 

 Sumber : Data primer yang diolah 2021 

Tabel 1. menunjukkan bahwa variabel Kinerja Sistem Informasi Manajemen 

Daerah, Keterlibatan Pemakai, Kemampuan Teknis, dan Manajemen Puncak, 

semua butir pernyataan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid 

seluruhnya. Hal tersebut berdasarkan pada perhitungan nilai r hitung > r tabel. 

Uji reliabilitas merupakan sebuah pengujian dari kuesioner untuk mengetahui 

tingkat konsistensi kuesioner penelitian dalam mengukur variabel penelitian 

dengan proses scale- reliability analisis pada indikator variabel. Uji reliabilitas 
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dalam penelitian ini dilakukan dengan menilai Alpha Cronbach. Apabila nilai 

Alpha Cronbach > 0,6 maka instrumen dinyatakan reliabel. Perhitungan Alpha 

Cronbach dalam penelitian ini menghasilkan data berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan  

Kinerja Sistem Informasi manajemen 

Daerah 

0,629 Reliabel 

Keterlibatan Pemakai 

Kemampuan Teknis 

Manajemen Puncak 

0,751 

0,767 

0,658 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah 2021 

Hasil uji reliabilitas tabel 2. menunjukkan nilai Alpha Cronbach variabel 

upah, lingkungan kerja, produktivitas kerja dalam penelitian ini lebih besar dari 

0,6 sehingga pernyataan semua variabel dinyatakan reliabel. 

Tabel 3. Hasil Asumsi Klasik 

Variabel 
P value  

uji Normalitas 
Tolerance VIF 

P-value 

Heteroskedastisitas 

Keterlibatan Pemakai 

Kemampuan Teknis 

Manajemen Puncak 

0,077 0,973 

0,956 

0,972 

1,027 

1,046 

1,029 

0,825 

0,141 

0,541 

Sumber : Data primer yang diolah 2021 

 

Uji Normalitas berdasarkan tabel 3. dapat dijelaskan bahwa dari hasil 

perhitungan dengan menggunakan metode uji normalitas data kolmogorov-

smirnov diperoleh angka sig. sebesar 0,077dimana angka tersebut > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas berdasarkan tabel 3. dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tidak terjadi gejala multikolinearitas pada variabel keterlibatan pemakai (X1) 

dengan nilai tolerance (0,973) > 0,100 dan nilai VIF (1,027) < 10, Tidak terjadi 

gejala multikolinearitas pada variabel kemampuan teknis (X2) dengan nilai 

tolerance (0,956) > 0,100 dan nilai VIF (1,046) < 10, Tidak terjadi gejala 

multikolinearitas pada variabel manajemen puncak (X3) dengan nilai tolerance 

(0,972) > 0,100 dan nilai VIF (1,029) < 10, Uji heterokedastisitas berdasarkan 
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tabel 3. menunjukkan hasil perhitungan uji heteroskedastisitas melalui uji glejser, 

data di atas diperoleh angka sig. > 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada variabel upah dan lingkungan 

kerja. 

Tabel 4. Hasil Olah Data 

 

Variabel Koefisien 

Regresi (B) 

t Sig. F Sig. R
2
 

(Constant) 

Keterlibatan Pemakai 

Kemampuan Teknis 

Manajemen Puncak 

7,059 

0,740 

0,548 

0,342 

1,856 

4,763 

3,658 

2,265 

0,070 

0,000 

0,001 

0,028 

14,493 0,000 0,452 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

 

Analisa ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

keterlibatan pemakai (X1), kemampuan teknis (X2) dan manajemen puncak (X3) 

terhadap kinerja sistem informasi manajemen daerah (Y). Dengan menggunakan 

bantuan komputer program aplikasi SPSS versi 26 dengan acuan hasil output 

cofficient regresi/Coefficients
a
 yaitu Unstandardized Coefficients (B). Koefisien 

regresi yang diperoleh dari hasil pengolahan data adalah: 

  Y = 7,059 + 0,740X1 + 0,548 X2 + 0,342 X3 + e   (1) 

Dari persamaan di atas maka diinterprestasikan sebagai berikut: konstanta 

sebesar 7,059 bernilai positif, artinya jika variabel keterlibatan pemakai, 

kemampuan teknis dan manajemen puncak diasumsikan konstan atau sama 

dengan nol, maka kinerja sistem informasi manajemen daerah meningkat sebesar 

7,059, b1= koefisien regresi keterlibatan pemakai bernilai positif sebesar 0,740, 

apabila ada peningkatan sebesar satu satuan. Kemampuan teknis dan manajemen 

puncak dianggap konstan, maka kinerja sistem informasi manajemen daerah akan 

meningkat sebesar 0,548, b2 = koefisien regresi kemampuan teknis bernilai positif 

sebesar 0,548, apabila ada peningkatan sebesar satu satuan. Keterlibatan pemakai 

dan manajemen puncak dianggap konstan, maka kinerja sistem informasi 

manajemen daerah akan meningkat sebesar 0,548, b3 = koefisien regresi 

manajemen  puncak  bernilai positif sebesar 0,342, apabila ada peningkatan 
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sebesar satu satuan. Keterlibatan pemakai dan manajemen puncak dianggap 

konstan, maka kinerja sistem informasi manajemen daerah akan meningkat 

sebesar 0,342. 

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen atau terikat, dengan acuan hasil output ANOVA
a
, uji 

F statistic dan nilai signifikansi dari F statistic. Kiteria uji yang digunakan jika 

nilai Sig. < 0,05 maka semua variabel independen dalam penelitian ini 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Langkah-langkah yang digunakan: Komposisi Hipotesisi Ho : 1 = 2 = 0, 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara keterlibatan pemakai (X1), kamampuan 

teknis (X2) dan manajemen puncak (X3) secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja sistem informasi manajemen daerah (Y). Ho : 1  2  0, ada 

pengaruh yang signifikan antara upah (X1) dan lingkungan kerja (X2) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi manajemen daerah 

(Y).  

Level of significant ( ) = 0,05 

Ftabel  = 0,05(k-1; n-k) 

  = 0,05(4-1;50-4) 

  = 0,05 (3; 46) 

  = 2,81 

Mencari Nilai Fhitung 

Hasil perhitungan dapat diketahui melalui tabel 4. 12 yaitu sebesar 14,493 

artinya Fhitung > Ftabel sehingga 14,493 > 2,81 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, 

maka Ho diterima artinya ada pengaruh signifikan antara variabel i keterlibatan 

pemakai (X1), kamampuan teknis (X2) dan manajemen puncak (X3) terhadap 

variabel dependen kinerja sistem informasi manajemen daerah (Y). 

Koefisien determinasi, Koefisien determinasi (R
2
) adalah untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model variabel independen dalam menerangkan 

variabel dependen yaitu acuan hasil output Model Summary
b
 dengan nilai  

Adjusted R Square, Nilai koefisien detrminasi adalah antara nol (0) dan satu (1). 
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Nilai R
2
 yang kecil yang berarti kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Perhitungan uji determinasi (R
2
) 

menggunakan SPSS versi 26. 

Diperoleh nilai Adjusted R square sebesar 0,452, berarti variasi perubahan 

variabel kinerja sistem informasi manajemen daerah (Y) dipengaruhi oleh 3 

variabel bebas yaitu variabel variabel keterlibatan pemakai (X1), kamampuan 

teknis (X2) dan manajemen puncak (X3) sebesar 45,2%. Sedangkan sisanya 

sebesar 54,8% dipengaruhi oleh variabel bebas atau predictor lainnya yang tidak 

disebutkan dalam penelitian ini. 

Uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen teknisnya dengan acuan hasil output cofficient regresi/Coefficients
a
 

yaitu uji t statistic dan nilai signifikansi dari t statistic dan unstandardized 

Coefficients (B) untuk mengetahui pengaruh positif atau negatif.  Pengujian t pada 

setiap koefisien regresi dikatakan signifikan apabila nilai probabilitas signifikansi 

lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 

diterima, sebaliknya jika koefisien regresi tidak signifikan apabila nilai 

probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol (H0) diterima 

dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Hasil perhitungan uji t disajikan dalam tabel 

berikut: Keterlibatan Pemakai (X1) terhadap kinerja sistem informasi manajemen 

daerah (Y) Komposisi Hipotesis Ho : β = 0, artinya tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara Keterlibatan Pemakai (X1) terhadap kinerja sistem informasi 

manajemen daerah (Y). Ha : β  0, artinya ada pengaruh yang signifikan antara 

Keterlibatan Pemakai (X1) terhadap kinerja sistem informasi manajemen daerah 

(Y). 

Level of significant ( ) = 0,05 

 ttabel  = ( /2, n-k) 

  = (0,05/2; 50-5) 

  = (0,025 ; 46) 

  = 2,014  
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Diketahui bahwa thitung keterlibatan pemakai dari tabel 4. 12 sebesar 4,763 

dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung > t tabel yaitu 4,763 > 2,014 dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima artinya variabel 

keterlibatan pemakai berpengaruh signikan terhadap kinerja sistem informasi 

manajemen daerah. 

Kemampuan teknis (X2) terhadap kinerja sistem informasi manajemen daerah 

(Y) Komposisi Hipotesis Ho : β = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara Kemampuan teknis (X2) terhadap kinerja sistem informasi manajemen 

daerah (Y)  Ha : β  0, artinya ada pengaruh yang signifikan antara Kemampuan 

teknis (X2) terhadap kinerja sistem informasi manajemen daerah (Y) 

Level of significant ( ) = 0,05 

 ttabel  = ( /2, n-k) 

  = (0,05/2; 50-5) 

  = (0,025 ; 45) 

  = 2,014 

Kriteria pengujian Diketahui bahwa thitung kemampuan teknis dari tabel 4. 12 

sebesar 3,658 dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung > t tabel yaitu 3,658 > 2,014 

dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima artinya 

variabel kemampuan teknis berpengaruh signikan terhadap kinerja sistem 

informasi manajemen daerah. 

Manaemen puncak (X3) terhadap kinerja sistem informasi manajemen daerah 

(Y) Komposisi Hipotesis Ho : β = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara manajemen puncak (X3) terhadap kinerja sistem informasi manajemen 

daerah (Y)  Ha : β  0, artinya ada pengaruh yang signifikan antara manajemen 

puncak (X3)  terhadap kinerja sistem informasi manajemen daerah (Y) 

Level of significant ( ) = 0,05 

 ttabel  = ( /2, n-k) 

  = (0,05/2; 50-5) 

  = (0,025 ; 45) 

  = 2,014 
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Diketahui bahwa thitung manajemen puncak dari tabel 4. 12 sebesar 3,658 

dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung > t tabel yaitu 3,658 > 2,014 dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima artinya variabel 

manajemen puncakberpengaruh signikan terhadap kinerja sistem informasi 

manajemen daerah. 

Pengaruh Keterlibatan Pemakai terhadap Kinerja Sistem Informasi 

Manajemen Daerah Hasil analisis data menunjukkan bahwa keterlibatan pemakai 

dalam proses kinerja sistem informasi manajmen (X1) memiliki nilai t hitung 

sebesar 4,763 lebih besar dari t tabel (2,014) dan tingkat signifikansi (sig t) 

sebesar 0,000 

secara parsial variabel keterlibatan pemakai berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja sistem informasi manajemen daerah. Berdasarkan analisis tersebut dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis utama (H1) diterima dan hipotesis nol (H0) 

ditolak, yang artinya variabel keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem 

informasi manajemen berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi. 

Keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi manajemen 

berpengaruh terhadap ki kinerja sistem informasi manajemen daerah karena dalam 

kinerja sistem informasi manajemen daerah keterlibatan pemakai dalam 

pengembangan sistem sangat terbatas. Hal itu dikarenakan dalam sistem 

informasi, keterlibatan pemakai disesuaikan dengan bagian masing-masing dan 

sistem informasi yang digunakan karyawan tidak boleh digunakan sembarangan 

oleh setiap karyawan karena berisikan informasi-informasi yang bisa bersifat 

rahasia dalam perusahaan. Apabila karyawan mudah untuk menggunakan sistem 

dan terlibat semua dapat meningkatkan kinerja sistem informasi manajemen 

daerah karena sistem informasi akan lebih mudah diketahui oleh karyawan yang 

memiliki kepentingan. Pemberian informasi seharusnya dilakukan oleh karyawan 

sesuai dengan deskripsi masing-masing pekerjaannya atau diberikan oleh pemakai 

yang benar-benar memiliki wewenang untuk mengakses informasi tersebut. 

Pengaruh Kemampuan Teknik Personal terhadap Kinerja Sistem Informasi 

Manajemen Daerah Hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan teknik 

personal dalam  proses kinerja sistem informasi manajmen (X2) memiliki nilai t 
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hitung sebesar 3,658 lebih besar dari t tabel (2,014) dan tingkat signifikansi (sig t) 

sebesar 0,001 

parsial variabel kemampuan teknik personal sistem informasi akuntansi 

berpengaruh secara signifikan terhadap proses kinerja sistem informasi manajmen 

daerah. Berdasarkan analisis tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis 

kedua (H2) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak, yang artinya variabel 

kemampuan teknik personal sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap 

kinerja sistem informasi manajmen daerah. 

Kemampuan teknik personal sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja 

sistem informasi manajmen daerah. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan yang 

menggunakan sistem informasi harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan 

sistem informasi yang digunakan oleh karyawan. Kemampuan teknik personal 

pemakai sistem informasi berperan penting dalam pengembangan sistem 

informasi untuk dapat menghasilkan informasi guna menciptakan laporan 

perencanaan yang akurat. Setiap karyawan harus dapat menguasai penggunaan 

sistem berbasis komputer agar dapat memproses sejumlah transaksi dengan cepat 

dan terintegrasi, dapat menyimpan data dan mengambil data dalam jumlah yang 

besar, dapat mengurangi kesalahan matematik, menghasilkan laporan tepat waktu 

dalam berbagai bentuk, serta dapat menjadi alat bantu keputusan. 

Kemampuan teknikpersonal sistem informasi yang menunjukkan kemampuan 

operator SIMDA dalam melaksanakan pekerjaan, dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan akan mempengaruhi pola kerja dan hasil kerja operator SIMDA 

itu sendiri. Karena dengan adanya kemampuan teknikpersonal sistem informasi 

merupakan salah satu faktor yang mendukung untuk bekerja lebih giat sehingga 

hasilnya optimal. Dengan hasil yang optimal maka kinerja yang diharapkan akan 

lebih meningkat. 

Pengaruh Antara Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kinerja Sistem 

Informasi Manajemen Daerah. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dukungan 

manajemen puncak dalam  proses kinerja sistem informasi manajmen daerah (X3) 

memiliki nilai t hitung sebesar 2,265 lebih besar dari t tabel (2,014) dan tingkat 

signifikansi (sig t) sebesar 0,028 3 ditolak 
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yang berarti secara parsial variabel dukungan manajemen puncak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi. Berdasarkan 

analisis tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis utama (H3) diterima 

dan hipotesis nol (H0) ditolak, yang artinya variabel dukungan manajemen puncak 

dalam pengembangan sistem informasi manajemen berpengaruh terhadap kinerja 

sistem informasi manajemen daerah. 

Keberhasilan instansi atau organisasi tidak akan terlepas dari dukungan 

manajemen puncak organisasi tersebut. Dukungan manajemen keterlibatan 

manajemen dalam mempertahankan perilaku dan pencapaian tujuan .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.Dapat kita 

simpulkan bahwa semakin baik dukungan manajemen puncak yang diberikan 

maka semakin baik jalannya implementasi SIMDA. 

 

4. PENUTUP 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterlibatan pemakai, 

kemampuan teknik personal, dan dukungan manajemen puncak terhadap kinerja 

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). 

Berdasarkan uraian pada bab 4, maka dapat disimpukan sebagai berikut. 

Keterlibatan pemakai berpengaruh dalam kinerja sistem informasi manajemen 

daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi (sig t) lebih besar dari 0,05 

(0,000 > 0,05) sehingga H1 diterima yang berarti secara parsial variabel 

keterlibatan pemakai berpengaruh signifikan terhadap kinerja sistem informasi 

manajemen daerah. Kemampuan teknik personal berpengaruh dalam kinerja 

sistem informasi manajemen daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 

(sig t) lebih besar dari 0,05 (0,001 > 0,05) maka Ho ditolak yang berarti secara 

parsial variabel kemampuan teknik personal sistem informasi akuntansi 

berpengaruh secara signifikan terhadap proses kinerja sistem informasi manajmen 

daerah. Dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja sistem 

informasi manajemen daerah, Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi (sig t) 
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lebih besar dari 0,05 (0,028 > 0,05) maka H3 diterima yang berarti secara parsial 

variabel dukungan manajemen puncak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja Sistem Informasi Akuntansi. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut 

sebagaimana uraian berikut ini. Penelitian ini terbatas pada pengaruh keterlibatan 

pemakai, kemampuan teknik personal, dan dukungan manajemen puncak terhadap 

kinerja Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Penelitian ini hanya 

terfokus pada kinerja SIMDA RSUD Pandan Arang Boyolali, sehingga tidak 

meluas pada bagian-bagian lainnya. Instrument pada penelitian ini berupa 

kuisioner. Akibat dari penggunaan kuisioner ini dimungkinkan terjadi bias. Hal ini 

disebabkan adanya kemungkinan responden menjawab dengan tidak serius, 

karena tidak mengetahui apakah kuesioner benar-benar diisi oleh responden yang 

bersangkutan atau tidak  

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka  dapat 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut. Bagi RSUD Pandan Arang Boyolali 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap pengaruh 

keterlibatan pemakai, kemampuan teknik personal, dan dukungan manajemen 

puncak terhadap kinerja Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Bagi 

Penelitian Selanjutnya, Penelitian selanjutnya perlu memperluas objek penelitian, 

tidak hanya pada satu instansi saja. Hal ini dimaksudkan agar dapat dijadikan 

acuan bagi kepentingan generalisasi permasalahan. 
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