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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA 

INDIVIDU DALAM MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI 

AKUNTANSI PADA PD. BKK KABUPATEN KARANGANYAR 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

Kinerja Individu dalam menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Pada PD. 

BKK. Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik 

pengambilan sampel adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Kemampuan Teknik Pemakai, Kenyamanan Fisik Pemakai, Pemanfaatan 

SIA, dan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kinerja individu, sedangkan 

Efektivitas Penggunaan, Kepercayaan Atas Teknologi, dan Penerapan SIA tidak  

berpengaruh terhadap kinerja individu 

 

Kata Kunci:  efektivitas penggunaan, kepercayaan atas teknologi, kemampuan 

teknik pemakai, kenyamanan fisik pemakai, pemanfaatan SIA, 

teknologi informasi, penerapan SIA 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze the factors that affect individual performance in using 

accounting information systems in PD. BKK.Kabupaten Karanganyar. Data 

collection techniques through questionnaires. The research method used is 

descriptive quantitative. The sampling technique is purposive sampling. The 

results showed that the User's Technical Ability, User's Physical Convenience, 

AIS Utilization, and Information Technology had an effect on individual 

performance, while Effectiveness of Use, Trust in Technology, and Application of 

AIS did not affect individual performance. 

 

Keywords :  effectiveness of use, trust in technology, user's technical ability, 

user's physical comfort, utilization of AIS, information technology, 

application of SIA. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan beralihnya penggunaan 

sistem informasi yang manual ke sistem informasi yang berbasis komputer. 

Penerapan dan pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer telah menjadi 

senjata utama untuk menghadapi persaingan. Perubahan kondisi lingkungan dan 

persaingan usaha menuntut ketepatan dan keakuratan informasi. Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA) sangat dibutuhkan dalam era global ini karena menyediakan 

informasi akurat dan tepat waktu. SIA berkembang seiring dengan kemajuan 
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teknologi informasi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sumber set daya 

manusia dan modal dari suatu organisasi, yang bertugas untuk menyiapkan 

informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan 

dan pengolahan data transaksi (Chusing, dalam Widyasari dan Suardikha, 2015).  

Kehadiran sistem informasi berbasis teknologi telah memberikan pengaruh 

besar bagi sebuah organisasi, bahkan bukan hanya organisasi tetapi pengaruh 

tersebut meluas hingga proses bisnis dan transaksi organisasi. Hal tersebut yang 

membuat semua sistem informasi yang diterapkan pada organisasi tidak semuanya 

dikategorikan sukses. Implementasi sistem informasi pada suatu organisasi akan 

menghasilkan tanggapan yang berbeda-beda terhadap tingkat kepuasan pengguna. 

Jika suatu perusahaan telah melakukan perencanaan yang baik dan benar, dapat 

menyelesaikan dan mengarahkan kebutuhan bagi para pengguna serta dapat 

dengan mudah digunakan, maka sistem informasi tersebut dapat dengan mudah 

diterima para penggunanya sehingga dapat meningkatkan kinerja dari pengguna 

akhir sistem informasi tersebut. 

Sumber daya manusia dalam perusahaan adalah faktor dominan dalam 

pencapaian suatu tujuan, karena tanpa pertimbangan faktor perilaku manusia, 

sistem yang dirancang tidak akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu perilaku 

manusia yang menjadi perhatian paling utama adalah kesalahan-kesalahan yang 

terjadi dan teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi akuntansi sering 

tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh individu pemakai sistem 

informasi akuntansi yang mengakibatkan sistem informasi akuntansi menjadi 

tidak efektif dan berdampak negatif terhadap kinerja individu (Jumaili, dalam 

Muawanah, dkk. 2016).  

Kinerja individual merupakan kemampuan individu untuk melakukan 

sesuatu dengan berhasil dan efisien pada suatu perusahaan. Lucas dan Spitler 

(Dewi dan Dharmadiaksa, 2017) berpendapat teknologi informasi dapat 

dimanfaatkan secara efektif sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap 

kinerja individual. Kinerja tergantung pada kombinasi antara kemampuan, usaha, 

dan kesempatan yang diperoleh. Adanya sistem informasi akuntansi memudahkan 

karyawan untuk melakukan pekerjaannya sehingga kinerja individu karyawan 

semakin baik. Pihak manajemen dapat mengukur kinerja individu karyawan dari 
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kualitas kerjanya berdasarkan kinerja dari masing-masing individu karyawan. 

Pencapaian kinerja individual dinyatakan berkaitan dengan pencapaian 

serangkaian tugas-tugas individu dengan dukungan teknologi informasi yang ada. 

Kinerja yang lebih tinggi mengandung arti terjadinya peningkatan efisiensi, 

efektivitas atau kualitas yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian tugas 

yang dibebankan kepada individu dalam perusahaan (Goodhue dan Thompson, 

dalam Muawanah, dkk. 2016). 

Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja individu seseorang salah 

satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas penggunaan SIA. Efektivitas 

dapat diartikan sebagai tingkatan pencapaian hasil yang diharapkan (Handoko, 

dalam Wirawan dan Suardikha, 2016). Penggunaan teknologi sistem informasi 

bagi perusahaan diharapkan agar individu dari perusahaan yang merupakan 

pengguna sistem tersebut dapat menghasilkan output yang semakin baik dan 

kinerja yang dihasilkan tentu akan meningkat. Efektivitas sistem informasi 

akuntansi sangat tergantung pada keberhasilan kinerja antara sistem, pemakai 

(user), dan sponsor (Dewi dan Dharmadiaksa 2017).  

Kepercayaan diperlukan oleh pemakai teknologi sistem informasi dalam 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat meningkatkan 

kinerjanya (Goodhue, dalam Wirawan dan Suardikha, 2016). Bila karyawan 

percaya bahwa teknologi yang dipakai dapat membantu memberikan informasi 

yang akurat yang relevan bagi pihak manajemen, maka karyawan akan 

menggunakan teknologi tersebut agar kinerjanya dinilai baik oleh manajemen 

(Lukiman dan Lestarianto, 2016). Seorang individu yang memiliki kepercayaan 

terhadap penerapan sistem informasi baru akan berusaha untuk menggunakan 

sistem informasi demi mendukung kinerjanya. Sebaliknya, individu yang 

memiliki rasa skeptis terhadap sistem informasi baru akan merasa terhambat 

untuk membuktikan kinerjanya.  

Kemampuan teknik personal sistem informasi merupakan salah satu faktor 

yang berpengaruh besar pada analisis kebutuhan informasi dan desain sistem 

informasi (Choe, dalam Wirawan dan Suardikha, 2016). Kemampuan teknik 

personal pemakai diperoleh dari pendidikan dan pengalaman yang akan 

meningkatkan kepuasan dalam menggunakan sistem informasi dan akan terus 
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menggunakannya dalam membantu menyelesaikan pekerjaannya karena pemakai 

memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai (Rusdi, dalam Wirawan 

dan Suardikha, 2016). Kemampuan ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan 

pemakai. Pemakai yang tingkat pengetahuannya tinggi dalam bidang komputer 

memiliki kinerja yang lebih tinggi dibanding pemakai yang memiliki pengetahuan 

yang rendah dalam bidang ini, karena pengguna yang menguasai penggunaan 

sistem berbasis komputer dapat memproses sejumlah transaksi dengan cepat dan 

terintegrasi, menghasilkan laporan dengan tepat waktu, dan dapat mengurangi 

beberapa kesalahan. 

Menurut Kolcaba (dalam Muawanah, dkk. 2016) menjelaskan bahwa 

kenyamaan sebagai suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia 

yang bersifat individual dan holistik. Dengan terpenuhinya kenyamanan dapat 

menyebakan perasaan sejahtera pada diri individu tersebut. Kenyamanan dan 

perasaan nyaman adalah penilaian komprehensif seseorang terhadap 

lingkungannya. Manusia menilai kondisi lingkungan berdasarkan rangsangan 

yang masuk ke dalam dirinya melalui keenam indera melalui syaraf dan dicerna 

oleh otak untuk dinilai. Dalam hal ini yang terlibat tidak hanya masalah fisik 

biologis, namun juga perasaan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang 

dibuat dengan sedemikian rupa membutuhkan tingkat ketelitian yang lebih 

sehingga beberapa karyawan masih sulit dan belum maksimaksimalkan untuk 

pencatatan dalam sistem informasi akuntansi.  

Teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan bagi organisasi yang 

dapat membantu kinerja organisasi dan individu. Sistem informasi akan 

membantu perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan ke dalam bentuk 

informasi yang akurat dan terpercaya, sehingga banyak pihak yang memanfaatkan 

sistem informasi akuntansi untuk mencapai keunggulan bagi perusahaan. 

Teknologi informasi melalui komputerisasi dan sistem informasi yang terintegrasi 

akan sangat mendukung aktivitas operasional dalam suatu perusahaan. 

Pemrograman komputer dapat bermanfaat untuk melakukan pengolahan data 

secara cepat, menyeragamkan dokumentasi, ketepatan penghitungan, dan 

menghindari pemasukan data yang berulang-ulang (Tarigan, 2011). Tujuan dari 

teknologi informasi adalah untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, 
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dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan (Zare, 

dalam Dewi dan Dharmadiaksa 2017). Teknologi informasi memanfaatkan 

komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, 

melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara 

aman. Teknologi informasi juga memiliki fungsi dalam penerapannya di 

kehidupan kita.  

Penerapan sistem informasi perusahaan harus mempertimbangkan 

pemakai. Sistem teknologi yang diterapkan dapat sesuai dengan tugas dan 

kemampuan pemakai. Evaluasi pemakai digunakan sebagai alat ukur keberhasilan 

pelaksanaan dan kualitas jasa sistem informasi yang dihubungkan dengan 

kecocokan tugas-tugas dengan teknologi. Sistem informasi dan teknologi 

informasi adalah hal yang tidak dapat terpisahkan dari bagian bisnis, pada 

berbagai fungsi maupun peringkat manajerial, karena kemampuan sistem 

informasi dan teknologi informasi dalam mengurangi ketidakpastian. Penerapan 

sistem informasi yang diterapkan dapat sesuai dengan tugas dan kemampuan 

pemakai. Sistem informasi dan teknologi informasi adalah hal yang tidak dapat 

terpisahkan dari bagian bisnis, pada berbagai fungsi maupun peringkat manajerial, 

karena kemampuan sistem informasi dan teknologi informasi dalam mengurangi 

ketidakpastian. 

Bank Kredit Kecamatan (BKK) adalah lembaga keuangan bank yang 

menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat. BKK memiliki peranan penting dalam melayani kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat dibidang jasa keuangan khususnya untuk Usaha Menengah, 

Kecil dan Mikro (UMKM). Pemanfaatan teknologi informasi SIA pada industri 

perbankan lebih menekankan pada tingkat pengurangan kesalahan dalam 

memproses transaksi yang selama ini dilakukan secara manual dan memberikan 

informasi laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu yang dapat digunakan 

oleh manajemen untuk membuat keputusan, sehingga memberikan dampak yang 

luar biasa mengingat industri perbankkan merupakan industri yang paling tinggi 

tingkat ketergantunganya pada aktivitas-aktivitas pengumpulan, pemrosesan, 

analisa dan penyampaian laporan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 
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para nasabahnya (Wirawan dan Suardikha, 2016). BKK harus selalu 

meningkatkan kinerjanya sehingga dapat tumbuh dengan sehat dan dapat 

melaksanakan fungsi sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan pelaku 

UMKM dibidang jasa keuangan. 

Penelitian tentang kinerja individu telah banyak dilakukan. Diantaranya, 

penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Widyasari dan Suardikha (2015) serta 

Lukiman dan Lestarianto (2016) menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan SIA 

berpengaruh terhadap kinerja individual. Hal berbeda ditunjukkan oleh 

Muawanah, dkk. (2016) dan Widayati (2017) bahwa efektivitas penggunaan SIA 

tidak berpengaruh terhadap kinerja individual. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Muawanah, dkk. (2016) dan Widayati (2017) menyatakan bahwa 

kepercayaan terhadap SIA berpengaruh terhadap kinerja individual. Hasil berbeda 

diperoleh dari penelitian Irawan, dkk. (2014) yang menyebutkan bahwa 

kepercayaan terhadap SIA tidak berpengaruh terhadap kinerja individual. 

Penelitian dari Muawanah, dkk. (2016), Wirawan dan Suardikha (2016) dan Dewi 

dan Dharmadiaksa (2017) menyatakan bahwa kemampuan teknik pemakai 

berpengaruh terhadap kinerja individual.  

Widyasari dan Suardikha (2015) dan Muawanah, dkk. (2016) menyatakan 

bahwa kenyamanan fisik berpengaruh terhadap kinerja individual. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Lukiman dan Lestarianto (2016) menyatakan bahwa 

pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja individual. Hasil 

berbeda diperoleh Suprianto (2017) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan 

sistem informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja individual. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Lukiman dan Lestarianto (2016) dan Suprianto (2017) 

menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja individual. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irawan, dkk. (2014) menyatakan bahwa 

penerapan SIA berpengaruh terhadap kinerja individual. Hal berbeda ditunjukkan 

oleh Lukiman dan Lestarianto (2016) menunjukkan bahwa penerapan SIA tidak 

berpengaruh terhadap kinerja individual. 

Penelitian ini merupakan confirmatory research (menguji kembali) faktor-

faktor yang diduga memiliki pengaruh pada kinerja individu dengan mengacu 

pada penelitian yang dilakukan oleh Muawanah, dkk. (2016), adapun perbedaan 
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dari penelitian ini adalah terletak pada variabel independen dengan menambahkan 

variabel pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada penelitian 

dari Suprianto (2017) serta variabel penerapan sistem informasi pada penelitian 

dari Irawan, dkk. (2014) yang tidak dipergunakan dalam penelitian yang menjadi 

acuan tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengambil 

judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Individu dalam 

Menggunakan Sistem Informasi Akuntansi pada PD. BKK Kabupaten 

Karanganyar”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan mengolah data berbentuk angka-

angka. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PD. BKK Kabupaten 

Karanganyar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling. Instumen penelitian yang digunakan terlebih dahulu 

diuji dengan uji validitas, uji realibilitas, dan statistitk deskriptif. Selanjutnya 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, 

analisis regresi linier berganda, uji R
2
, uji t dan uji F. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Data Penelitian 

Penelitian ini menganalisis tentang tentang pengaruh efektivitas penggunaan SIA, 

kepercayaan atas teknologi SIA, kenyamanan fisik pemakai SIA, pemanfaatan 

SIA, teknologi informasi, dan penerapan SIA terhadap kinerja individu yang 

dilaksanakan dengan menyebarkan kuisioner kepada karyawan PD. BKK 

Kabupaten Karanganyar. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

dengan menggunakan pendekatan purposive sampling.  

Jumlah kuisioner yang disebar sebanyak 47 kuisioner. Kuisioner yang 

kembali dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebanyak 41 kuisioner 

(87,2%) dan sebanyak 6 kuisioner tidak sesuai kriteria, tidak kembali atau tidak 

lengkap pengisiannya (12,8%). 

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner responden, diperoleh data 

demografi/karakteristik responden yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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3.1.1 Jenis Kelamin 

Diperoleh data distribusi frekuensi jenis kelamin responden laki laki sebanyak 16 

orang (40%) sedangkan responden perempuan sebanyak 25 orang (60%). Dengan 

demikian komposisi didominasi oleh responden perempuan. 

3.1.2 Usia 

Data distribusi frekuensi usia responden yang memiliki usia kurang dari 25 tahun 

sebanyak 6 orang (15,4%), memiliki usia 26-35 tahun sebanyak 18 orang (41%), 

memiliki usia 36-45 tahun sebanyak 13 orang (33,3%) dan memiliki usia lebih 

dari 46 tahun sebanyak 4 orang (10,3%), Dengan demikian komposisi didominasi 

oleh responden dengan usia 26-35 tahun. 

3.1.3 Pendidikan Terakhir  

Data distribusi frekuensi pendidikan terakhir responden yang berpendidikan 

terakhir Diploma sebanyak 13 orang (30,8%), berpendidikan terakhir Sarjana S1 

sebanyak 26 orang (64,1%), dan berpendidikan terakhir Sarjana S2 sebanyak 2 

orang (5,1%), Dengan demikian komposisi didominasi oleh responden dengan 

pendidikan terakhir Sarjana S1. 

3.1.4 Pengalaman Kerja 

Data distribusi frekuensi pengalaman kerja responden yang memiliki masa kerja 

kurang dari 5 tahun dalam penelitian sebanyak 9 orang (23,1%), memiliki masa 

kerja 5-10 tahun sebanyak 15 orang (38,5%), memiliki masa kerja 10-15 tahun 

sebanyak 9 orang (23,1%), memiliki masa kerja 15-20 tahun sebanyak 5 orang 

(12,8%) dan > 20 tahun sebanyak 1 orang (2,6%). Dengan demikian komposisi 

didominasi oleh responden dengan lama bekerja 5-10 tahun. 

 

3.2 Hasil Analisis Data 

3.2.1 Statistik Deskriptif  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1) Hasil analisis deskriptif terhadap variabel efektivitas penggunaan SIA 

mempunyai bobot jawaban antara 11 sampai dengan 20 dengan nilai rata-rata 

jawaban responden terhadap item pernyataan konstruk efektivitas penggunaan 

SIA sebesar 16,07 dan nilai standar deviasi sebesar 2,078dari 41 responden. 
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2) Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kepercayaan atas teknologi SIA 

mempunyai bobot jawaban antara 11 sampai dengan 20 dengan nilai rata-rata 

jawaban responden terhadap item pernyataan konstruk kepercayaan atas 

teknologi SIA sebesar 15,95 dan nilai standar deviasi sebesar 2,073dari 41 

responden. 

3) Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kemampuan teknik pemakai  SIA 

mempunyai bobot jawaban antara 14 sampai dengan 20 dengan nilai rata-rata 

jawaban responden terhadap item pernyataan konstruk kemampuan teknik 

pemakai SIA sebesar 16,51 dan nilai standar deviasi sebesar 1,583 dari 41 

responden. 

4) Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kenyamanan fisik mempunyai bobot 

jawaban antara 6 sampai dengan 15 dengan nilai rata-rata jawaban responden 

terhadap item pernyataan konstruk kenyamanan fisik sebesar 13,24 dan nilai 

standar deviasi sebesar 2,059 dari 41 responden. 

5) Hasil analisis deskriptif terhadap variabel pemanfaatan SIA mempunyai bobot 

jawaban antara 8 sampai dengan 15 dengan nilai rata-rata jawaban responden 

terhadap item pernyataan konstruk pemanfaatan SIA sebesar 11,32 dan nilai 

standar deviasi sebesar 1,781 dari 41 responden. 

6) Hasil analisis deskriptif terhadap variabel teknologi informasi mempunyai 

bobot jawaban antara 9 sampai dengan 15 dengan nilai rata-rata jawaban 

responden terhadap item pernyataan konstruk teknologi informasi sebesar 

12,59 dan nilai standar deviasi sebesar 1,596 dari 41 responden. 

7) Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penerapan SIA mempunyai bobot 

jawaban antara 9 sampai dengan 15 dengan nilai rata-rata jawaban responden 

terhadap item pernyataan konstruk penerapan SIA sebesar 12,51 dan nilai 

standar deviasi sebesar 1,832 dari 41 responden. 

8) Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kinerja individu mempunyai bobot 

jawaban antara 10 sampai dengan 25 dengan nilai rata-rata jawaban responden 

terhadap item pernyataan konstruk kinerja individu sebesar 19,15 dan nilai 

standar deviasi sebesar 3, 417 dari 41  responden. 
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3.2.2 Uji Instrumen Data 

3.2.2.1 Uji Validitas 

3.2.2.1.1 Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Penggunaan SIA 

Menunjukkan bahwa semua butir pernyataan tentang efektivitas penggunaan SIA 

dinyatakan valid, karena nilai rhitung lebih dari rtabel (0,316) dan tingkat signifikasi 

kurang dari α (0,05).  Dengan demikian semua butir pernyataan kuisioner 

efektivitas penggunaan SIA dapat dinyatakan valid. 

3.2.2.1.2 Hasil Uji Validitas Variabel Kepercayaan Atas Teknologi SIA 

Menunjukkan bahwa semua butir pernyataan tentang kepercayaan atas teknologi 

SIA dinyatakan valid, karena nilai rhitung lebih dari rtabel (0,316) dan tingkat 

signifikasi kurang dari α (0,05).  Dengan demikian semua butir pernyataan 

kuisioner kepercayaan atas teknologi SIA dapat dinyatakan valid. 

3.2.2.1.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kemampuan Teknik Pemakai SIA 

Menunjukkan bahwa semua butir pernyataan tentang kemampuan teknik pemakai 

SIA dinyatakan valid, karena nilai rhitung lebih dari rtabel (0,316) dan tingkat 

signifikasi kurang dari α (0,05).  Dengan demikian semua butir pernyataan 

kuisioner kenyamanan fisik dinyatakan valid. 

3.2.2.1.4 Hasil Uji Validitas Variabel Kenyamanan Fisik 

Menunjukkan bahwa semua butir pernyataan tentang kenyamanan fisik 

dinyatakan valid, karena nilai rhitung lebih dari rtabel (0,316) dan tingkat signifikasi 

kurang dari α (0,05).  Dengan demikian semua butir pernyataan kuisioner 

kenyamanan fisik dinyatakan valid. 

3.2.2.1.5 Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan SIA 

Menunjukkan bahwa terdapat satu butir pernyataan yang tidak valid dan harus 

dibuang, yaitu pada butir pernyataan pertama karena nilai rhitung kurang dari rtabel 

(0,316) dan tingkat signifikasi lebih dari α (0,05). Sisa butir pernyataan tentang 

pemanfaatan SIA dinyatakan valid, karena nilai rhitung lebih dari rtabel (0,316) dan 

tingkat signifikasi kurang dari α (0,05).  Dengan demikian semua butir pernyataan 

pemanfaatan SIA dapat dinyatakan valid. 

3.2.2.1.6 Hasil Uji Validitas Variabel Teknologi Informasi 

Menunjukkan bahwa semua butir pernyataan tentang teknologi informasi 

dinyatakan valid, karena nilai rhitung lebih dari rtabel (0,316) dan tingkat signifikasi 
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kurang dari α (0,05).  Dengan demikian semua butir pernyataan teknologi 

informasi dapat dinyatakan valid. 

3.2.2.1.7 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan SIA 

Menunjukkan bahwa semua butir pernyataan tentang penerapan SIA dinyatakan 

valid, karena nilai rhitung lebih dari rtabel (0,316) dan tingkat signifikasi kurang dari 

α (0,05).  Dengan demikian semua butir pernyataan penerapan SIA dapat 

dinyatakan valid. 

3.2.2.1.8 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Individu 

Menunjukkan bahwa semua butir pernyataan tentang kinerja individu dinyatakan 

valid, karena nilai rhitung lebih dari rtabel (0,316) dan tingkat signifikasi kurang dari 

α (0,05).  Dengan demikian semua butir pernyataan kinerja individu dapat 

dinyatakan valid. 

3.2.2.2 Uji Reliabilitas  

3.2.2.2.1 Hasil Uji Reliabilitas 

Menunjukkan hasil uji reliabilitas di atas yang menunjukkan instrumen penelitian 

yaitu; efektivitas penggunaan SIA, kepercayaan atas teknologi SIA, kemampuan 

teknik pemakai SIA, kenyamanan fisik pemakai SIA, pemanfaatan SIA, teknologi 

informasi, penerapan SIA dan kinerja individu tersebut memiliki kehandalan 

untuk memperoleh data penelitian, karena nilai Cronbach’s  Alpha lebih dari 0,60. 

3.2.2.3 Uji Asumsi Klasik 

3.2.2.3.1 Heteroskedastisitas 

Tabel 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig  Keterangan 

Efektivitas penggunaan 0,725  Tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas 

Kepercayaan atas 

teknologi 

0,240  Tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas 

Kemampuan teknik 

pemakai 

0,814  Tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas 

Kenyamanan fisik 0,694  Tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas 

Pemanfaatan SIA 0,663  Tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas 

Teknologi informasi 0,769  Tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas 

Penerapan SIA 0,824  Tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas 

Sumber : data primer diolah, 2021 
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Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai sig. dari seluruh variabel 

independen, yaitu Efektivitas penggunaan, Kepercayaan atas teknologi, 

Kemampuan teknik pemakai, Kenyamanan fisik, Pemanfaatan SIA, Teknologi 

informasi, Penerapan SIA lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi 

penelitian ini. 

3.2.2.4 Uji  Normalitas 

Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov 

sebesar sebesar 0,690 dengan nilai signifikan atau asymp. sig (2-tailed) 0,728 

lebih dari 0,05 (p > 0,05). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data residual 

model regresi dalam penelitian ini terdistribusi normal. 

3.2.2.5 Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Deteksi ada atau tidaknya 

gejala penyimpangan multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat tingkat 

variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance.  

Dapat dilihat bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel 

independen memiliki nilai tolerance value di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, 

dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi gejala penyimpangan 

multikolinearitas. 

3.2.2.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan hipotesis 

penelitian yang menyatakan terdapat pengaruh dari variabel  independen. Berikut 

hasil rangkuman analisis regresi linear berganda: 

3.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Pada penelitian ini menggunakan model persamaan regresi linier berganda yaitu: 

KI = -24,989+ 0,413EP + 0,175KAT + 0,780 KTP + 0,732KF + 0,626PM + 

0,611TI - 0,212 PN + e 

Dengan menggunakan hasil persamaan tersebut, hasil regresi dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta untuk persamaan regresi adalah -24,989 dengan parameter 

negatif. Hal ini menunjukan bahwa jika efektivitas penggunaan SIA, 
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kepercayaan atas teknologi SIA, kenyamanan fisik pemakai SIA, pemanfaatan 

SIA, teknologi informasi, dan penerapan SIA dianggap konstan, maka 

besarnya kinerja individu akan menurun. 

2) Koefisien regresi efektivitas penggunaan SIA sebesar 0,413 dengan parameter 

positif. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap efektivitas 

penggunaan SIA maka, mengakibatkan akan terjadi peningkatan pada kinerja 

individu. 

3) Koefisien regresi kepercayaan atas teknologi SIA sebesar 0,175 dengan 

parameter positif. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap 

kepercayaan atas teknologi SIA maka, mengakibatkan akan terjadi 

peningkatan pada kinerja individu. 

4) Koefisien regresi keampuan teknik pemakai SIA sebesar 0,780 dengan 

parameter positif. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap 

kemampuan teknik pemakai SIA maka, mengakibatkan akan terjadi 

peningkatan pada kinerja individu. 

5) Koefisien regresi kenyamanan fisik pemakai SIA sebesar 0,732 dengan 

parameter positif. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap 

kenyamanan fisik pemakai SIA maka, mengakibatkan akan terjadi 

peningkatan pada kinerja individu. 

6) Koefisien regresi pemanfaatan SIA sebesar 0,626 dengan parameter positif. 

Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap pemanfaatan SIA 

maka, mengakibatkan akan terjadi peningkatan pada kinerja individu. 

7) Koefisien regresi teknologi informasi sebesar 0,611 dengan parameter positif. 

Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap teknologi informasi 

maka, mengakibatkan akan terjadi peningkatan pada kinerja individu. 

8) Koefisien regresi penerapan SIA sebesar – 0,212 dengan parameter negative. 

Hal ini menunjukan bahwa variabelnpenerapan SIA mempunyai hubungan 

yang berlawanan arah dengan kinerja individu atau variabel penerapan SIA 

memiliki pengaruh negative terhadap kinerja individu. 
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3.2.4 Uji Ketepatan Model 

3.2.4.1 Uji F (Uji Simultan) 

Hasil pengujian hipotesis secara simultan diperoleh nilai Fhitung 
sebesar 5,066 lebih 

besar dari Ftabel sebesar 2,34 dengan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari α  = 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan SIA, kepercayaan 

atas teknologi SIA, kenyamanan fisik pemakai SIA, pemanfaatan SIA, teknologi 

informasi, dan penerapan SIA berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja 

individu.  

3.2.5 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Hasil pengujian koefisien determinasi mengindikasikan bahwa nilai adjusted R
2
 

sebesar 0,416. Hal tersebut menyatakan bahwa variabel independen dalam 

penelitian ini yang terdiri dari efektivitas penggunaan SIA, kepercayaan atas 

teknologi SIA, kenyamanan fisik pemakai SIA, pemanfaatan SIA, teknologi 

informasi, dan penerapan SIA mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen 

kinerja individu sebesar 41,6%. Sementara itu, sisanya sebesar 58,4% dijelaskan 

oleh variabel lain diluar model penelitian ini.  

3.2.6 Uji Hipotesis (Uji t) 

Penjelasan untuk masing-masing hubungan regresi variabel independen adalah 

sebagai berikut: 

3.2.6.1 Pengujian Efektivitas Penggunaan SIA Terhadap Kinerja Individu 

Hasil pengujian statistik uji t untuk variabel efektivitas penggunaan SIA diperoleh 

thitung sebesar 1,806 kurang dari ttabel sebesar 2,023 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,080 lebih dari p-value sebesar 0,05, maka hipotesis ditolak. Hal tersebut 

berarti efektivitas penggunaan SIA tidak berpengaruh terhadap kinerja individu. 

Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan efektivitas penggunaan SIA 

berpengaruh terhadap kinerja individu tidak terbukti. 

3.2.6.2 Pengujian Kepercayaan Atas Teknologi SIA Terhadap Kinerja Individu 

Hasil pengujian statistik uji t untuk variabel kepercayaan atas teknologi SIA 

diperoleh thitung sebesar 0,853 kurang dari ttabel sebesar 2,023 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,400 lebih dari p-value sebesar 0,05, maka hipotesis ditolak. 

Hal tersebut berarti kepercayaan atas teknologi SIA tidak berpengaruh terhadap 
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kinerja individu. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan kepercayaan 

atas teknologi SIA berpengaruh terhadap kinerja individu tidak terbukti. 

3.2.6.3 Pengujian Kemampuan teknik Pemakai SIA Terhadap Kinerja Individu 

Hasil pengujian statistik uji t untuk variabel kenyamanan fisik pemakai SIA 

diperoleh thitung sebesar 2,680 lebih dari ttabel sebesar 2,023 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,011 kurang dari p-value sebesar 0,05, maka hipotesis 

diterima. Hal tersebut berarti Kemampuan Teknik Pemakai berpengaruh terhadap 

kinerja individu. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan kenyamanan 

fisik pemakai SIA berpengaruh terhadap kinerja individu terbukti.  

3.2.6.4 Pengujian Kenyamanan Fisik Pemakai SIA Terhadap Kinerja Individu 

Hasil pengujian statistik uji t untuk variabel kenyamanan fisik pemakai SIA 

diperoleh thitung sebesar 3,345lebih dari ttabel sebesar 2,023 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,002 kurang dari p-value sebesar 0,05, maka hipotesis 

diterima. Hal tersebut berarti kenyamanan fisik pemakai SIA berpengaruh 

terhadap kinerja individu. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan 

kenyamanan fisik pemakai SIA berpengaruh terhadap kinerja individu terbukti.  

3.2.6.5 Pengujian Pemanfaatan SIA Terhadap Kinerja Individu 

Hasil pengujian statistik uji t untuk variabel pemanfaatan SIA diperoleh thitung 

sebesar 2,458 lebih dari ttabel sebesar 2,023 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,019 kurang dari p-value sebesar 0,05, maka hipotesis diterima. Hal tersebut 

berarti pemanfaatan SIA berpengaruh terhadap kinerja individu. Dengan demikian 

hipotesis kelima yang menyatakan pemanfaatan SIA berpengaruh terhadap kinerja 

individu terbukti.  

3.2.6.6 Pengujian Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individu 

Hasil pengujian statistik uji t untuk variabel teknologi informasi diperoleh thitung 

sebesar 2,178 lebih dari ttabel sebesar 2,023 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,037 kurang dari p-value sebesar 0,05. Maka hipotesis diterima. Hal tersebut 

berarti teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja individu. Dengan 

demikian hipotesis keenam yang menyatakan teknologi informasi berpengaruh 

terhadap kinerja individu terbukti.  
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3.2.6.7 Pengujian Penerapan SIA Terhadap Kinerja Individu 

Hasil pengujian statistik uji t untuk variabel penerapan SIA diperoleh thitung 

sebesar -0,847 kurang dari ttabel sebesar 2,023 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,403 lebih dari p-value sebesar 0,05, maka hipotesis ditolak. Hal tersebut berarti 

penerapan SIA tidak berpengaruh terhadap kinerja individu. Dengan demikian 

hipotesis ketujuh yang menyatakan penerapan SIA berpengaruh terhadap kinerja 

individu tidak terbukti. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1) Efektivitas penggunaan SIA tidak berpengaruh terhadap kinerja individu, hal 

ini dapat dibuktikan dengan uji t. Jadi hipotesis yang menyatakan efektivitas 

penggunaan SIA berpengaruh terhadap kinerja individu adalah tidak terbukti. 

2) Kepercayaan atas teknologi SIA tidak berpengaruh terhadap kinerja individu, 

hal ini dapat dibuktikan dengan uji t. Jadi hipotesis yang menyatakan 

kepercayaan atas teknologi SIA berpengaruh terhadap kinerja individu adalah 

tidak terbukti. 

3) Kemampuan teknik pemakai SIA berpengaruh terhadap kinerja individu, hal 

ini dapat dibuktikan dengan uji t. Jadi hipotesis yang menyatakan kemampuan 

teknik pemakai SIA berpengaruh terhadap kinerja individu adalah terbukti. 

4) Kenyamanan fisik pemakai SIA berpengaruh terhadap kinerja individu, hal ini 

dapat dibuktikan dengan uji t. Jadi hipotesis yang menyatakan kenyamanan 

fisik pemakai SIA berpengaruh terhadap kinerja individu adalah terbukti. 

5) Pemanfaatan SIA berpengaruh terhadap kinerja individu, hal ini dapat 

dibuktikan dengan uji t. Jadi hipotesis yang menyatakan pemanfaatan SIA 

berpengaruh terhadap kinerja individu adalah terbukti. 

6) Teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja individu, hal ini dapat 

dibuktikan dengan uji t. Jadi hipotesis yang menyatakan teknologi informasi 

berpengaruh terhadap kinerja individu adalah terbukti. 
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7) Penerapan SIA tidak berpengaruh terhadap kinerja individu, hal ini dapat 

dibuktikan dengan uji t. Jadi hipotesis yang menyatakan penerapan SIA 

berpengaruh terhadap kinerja individu adalah tidak terbukti. 
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