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delanurseptiana@gmail.com  

Faisol, S.Pd., M.M.dan Erna Puspita, S.E. M.Ak. 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 

 

ABSTRAK 
 

Sistem informasi berperan dalam bidang akuntansi karena sistem pemrosesan informasi 

akuntansi banyak ditawarkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para akuntan untuk 

menghasilkan informasi dapat dipercaya, tepat pada waktu, lengkap, dan dapat dipahami.  Baik 

buruknya kinerja sistem informasi akuntansi dapat dilihat dari pemakai sistem informasi akuntansi. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh keterlibatan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi akuntansi, progam pelatihan dan pendidikan bagi pemakai, dukungan 

manajemen puncak, dan kemampuan teknik personal terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

Data penelitian ini diperoleh dari koperasi Kartika Dadaha Yodha di Kediri. Dengan prosedur 

pengumpulan data primer melalui penyampaian kuesioner kepada 7 responden. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah regresi linier berganda  dengan menggunakan progam SPSS for windows versi 

23. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, 

uji autokorelasi, dan uji multikoliniearitas. Untuk menguji hipotesis digunakan uji t, uji F dan uji 

determinasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi 

akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Progam pelatihan 

dan pendidikan bagi pemakai berpengaruh secara parsial terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

Dukungan manajemen puncak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 

Dan kemampuan teknik personal berpengaruh secara parsial terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi. Keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, progam pelatihan 

dan pendidikan bagi pemakai, dukungan manajemen puncak, dan kemampuan teknik personal secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

determinasi sebesar 0,998 atau 99,8 %. 

KATA KUNCI  :  kinerja sistem informasi akuntansi. 

 
 

I. LATAR BELAKANG 

Semakin banyak perusahaan industri 

yang berdiri dan berorientasi untuk 

mendapat keuntungan, sehingga  tidak 

dapat dihindari lagi timbulnya persaingan 

yang semakin ketat diantara perusahaan -

perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan 

keunggulan - keunggulan kompetitif  

yang harus dimiliki oleh setiap 

perusahaan untuk dapat mengatasi atau 

minimal bertahan dalam sengitnya 

persaingan dunia usaha sekarang ini. 

Manajemen profesional adalah salah satu 

keunggulan yang menjadi tuntutan agar 

dipenuhi oleh setiap perusahaan untuk 

dapat melakukan seluruh kegiatan 
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perusahaan secara baik dan tepat. Dalam 

menciptakan manajemen yang 

profesional tersebut peranan informasi 

sangatlah dominan.  

Dari hasil pengamatan terdapat 

fenomena yang terjadi pada koperasi 

Kartika Dadaha Yodha yaitu sistem  

Informasi Akuntansi yang ada sudah 

terkomputerisasi namun belum maksimal 

penggunaannya. Minimnya penguasaan 

para karyawan akan sistem informasi 

akuntansi yang ada. Dan karyawan di 

koperasi sebagian besar dalam 

mengoperasikan sistem informasi 

akuntansi dengan cara otodidak tanpa 

memiliki keahlian khusus. 

Serta mengacu pada hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Arini dkk 

(2017)  menyatakan  penggunaan 

teknologi informasi, keterlibatan 

pemakai, program pelatihan dan 

pendidikan pemakai, formalisasi 

pengembangan sistem secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi pada LPD Sibetan, 

Bebandem dan Macang. 

Namun, berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Prabowo dkk 

(2014) dalam penelitiannya menyatakan 

keterlibatan pemakai dalam 

pengembangan SIA, kemampuan teknik 

personal  dan dukungan pimpinan bagian 

tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi.  

Berdasarkan pada hasil penelitian – 

penelitian terdahulu yang menunjukan 

hasil penelitian yang berbeda. Disini 

peneliti melakukan penelitian kembali 

menggunakan variabel keterlibatan 

pemakai dalam pengembangan SIA, 

progam pelatihan dan pendidikan bagi 

pemakai, dukungan manajemen puncak, 

dan kemampuan teknik personal terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi. 

Dengan variabel tersebut maka penulis 

mengambil judul “ANALISIS FAKTOR 

– FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KINERJA SISTEM INFORMASI 

AKUNTANSI PADA KOPERASI 

KARTIKA DADAHA YODHA” 

 

II. METODE  

A. Variabel Penelitian 

1. Identifikasi Variabel Penelitian  

Variabel bebas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

keterlibatan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi 

akuntansi (X1), program pelatihan 

dan pendidikan bagi pemakai (X2), 

dukungan manajemen puncak (X3), 

dan kemampuan teknik personal 

(X4). Sedangkan variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah kinerja 

sistem informasi akuntansi (Y).  
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2. Definisi Operasional Variabel  

a. Menurut Susanto (2008:369), 

pengaruh keterlibatan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi 

akuntansi mengungkapkan bahwa ada 

keterkaitan antara keterlibatan 

pemakai terhadap sistem informasi 

akuntansi. 

b. Menurut Dessler (2016 : 288), progam 

pelatihan dan pendidikan untuk 

merancang, menciptakan, dan 

mengembangkan pembelajaran formal 

untuk memenuhi kebutuhan organisasi 

serta mengidentifikasi perilaku 

karyawan untuk melaksanakan 

tugasnya dan menanamkan 

kompetensinya 

c. Menurut Lubis (2014 : 4-5), dukungan 

manajemen puncak merupakan faktor 

yang penting untuk menentukan 

efektivitas penerimaan sistem 

informasi dalam organisasi. 

d. Menurut Fitri (2012), kemampuan 

teknik personal adalah tingkat 

pengetahuan pemakai dalam 

mengaplikasikan sistem informasi 

yang diterapkan oleh perusahaan.” 

B. Teknik dan Pendekatan Penelitian 

Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survey. 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. 

C. Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian dilakukaan di koperasi 

Kartika Dadaha Yodha Yonif 521 Jalan 

Ahmad Yani No. 18 Kediri. Waku 

penelitian dilakukan mulai bulan Mei 

2018 sampai dengan Juni 2018. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan koperasi yang 

beranggotakan 7 orang. 

Untuk sampel penelitian 

menggunakan sampling jenuh. Karena 

seluruh populasi digunakan sampel. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas  

2. Uji Reliabilitas  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini 

menggunakan sumber data primer. 

Langkah – langkah pengumpulan data 

yang digunakan adalah studi kepustakaan 

atau dokumentasi dan studi lapangan. 

G. Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

b. Uji Heteroskedastisitas 

c. Uji Autokorelasi 

d. Uji Multikolinieritas 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

 

3. Koefisien Determinasi 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Statistik t 

Y = a + b1X1  +  b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
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b. Uji Statistik F 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Analisis Data  

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

1) Analisis Grafik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk analisis grafik dapat 

dilihat bahwa data sudah memenuhi 

dasar pengambilan keputusan. Dapat 

dilihat data menyebar disekitar garis 

diagonal yang menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 

2) Analisis Statistik 

 

Uji normalitas dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

(K-S) menunjukkan bahwa bahwa 

nilai signifikan uji K-S adalah 0,200 

lebih besar dari taraf signifikan yang 

ditetapkan yaitu sebesar 0.05 atau 

5%. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa data berdistribusi normal.  

b. Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan hasil yang 

ditunjukkan oleh grafik scatterplot 

terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik diatas 

maupun dibawah angka 0 pada 

sumbu Y. Dan ini menunjukkan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 7 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.09996891 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .206 

Positive .131 

Negative -.206 

Test Statistic .206 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
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bahwa model regresi ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Berdasarkan hasil analisis 

diketahui bahwa nilai Durbin Watson 

(DW test) sebesar 2,290. Nilai 

tersebut berada diantara nilai 0 

sampai dengan 4. Dengan demikian 

model regresi tersebut bebas dari 

masalah autokorelasi. 

d. Uji Multikolinieritas 

Berdasarkan hasil uji diketahui 

bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 

memiliki nilai Tolerance sebesar 

0,622 ; 0,539 ; 0,711 ; 0,639 yang 

lebih besar dari 0,10 dan VIF sebesar 

1,608 ; 1,856 ; 1,406 ; 1,564 yang 

lebih kecil dari 10, dengan demikian 

dalam model ini tidak ada masalah 

multikolinieritas, hal ini berarti antar 

variabel bebas tidak terjadi korelasi.  

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh yang signifikan dari beberapa 

variabel bebas terhadap variabel terikat 

maka digunakan model regresi linier 

berganda yang dirumuskan sebagai 

berikut:  

Y = 40.840 + 0.933 X1  +  1.260 X2 + 

1.104 X3 + 0.364 X4 + e 

Persamaan regresi tersebut 

mempunyai makna sebagai berikut : 

1) Konstanta = 40.840 

Jika variabel X1, X2, X3, dan X4 = 

0, maka kinerja sistem informasi 

akuntansi (Y) akan menjadi 40.840 

2) Koefisien X1 = 0.933  

Setiap penambahan 1 satuan variabel 

X1, dengan asumsi X2, X3, dan X4 

tetap dan tidak berubah, maka akan 

meningkatkan kinerja sistem 

informasi akuntansi (Y) sebesar 

0.933. Sebaliknya, jika X1 turun 1 

satuan dengan asumsi X2, X3, dan 

X4 tetap dan tidak berubah, maka 

akan menurunkan kinerja sistem 

informasi akuntansi (Y) sebesar 

0.933. 

3) Koefisien X2 = 1.260 

Setiap penambahan 1 satuan variabel 

X2, dengan asumsi X1, X3, dan X4 

tetap dan tidak berubah, maka akan 

meningkatkan kinerja sistem 

informasi akuntansi (Y) sebesar 

1.260. Sebaliknya, jika X2 turun 1 

Coefficients
a
 

Model  Collinearity Statistics 

 . Tolerance VIF 

1 

Constant   

X1 .622 1.608 

X2 .539 1.856 

X3 .711 1.406 

X4 .639 1.564 
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satuan dengan asumsi X1, X3, dan 

X4 tetap dan tidak berubah, maka 

akan menurunkan kinerja sistem 

informasi akuntansi (Y) sebesar 

1.260. 

4) Koefisien X3 = 1.104  

Setiap penambahan 1 satuan variabel 

X3 dengan asumsi X1, X2, dan X4 

tetap dan tidak berubah, maka akan 

meningkatkan kinerja sistem 

informasi akuntansi (Y) sebesar 

1.104. Sebaliknya, jika X3 turun 1 

satuan dengan asumsi X1, X2, dan 

X4 tetap dan tidak berubah, maka 

akan menurunkan kinerja sistem 

informasi akuntansi (Y) 1.104. 

5) Koefisien X4 = 0.364 

Setiap penambahan 1 satuan variabel 

X4 dengan asumsi X1, X2, dan X3 

tetap dan tidak berubah, maka akan 

meningkatkan kinerja sistem 

informasi akuntansi (Y) sebesar 

0.364. Sebaliknya, jika X4 turun 1 

satuan dengan asumsi X1, X2, X3 

tetap dan tidak berubah, maka akan 

menurunkan kinerja sistem informasi 

akuntansi (Y) sebesar 0.364. 

3. Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 

0,998. Dengan demikian menunjukkan 

bahwa adalah keterlibatan pemakai 

dalam pengembangan sistem 

informasi akuntansi, program 

pelatihan dan pendidikan pemakai, 

dukungan manajemen puncak, dan 

kemampuan teknik personal dapat 

menjelaskan sistem informasi 

akuntansi sebesar 99,8% dan sisanya 

yaitu 0,2% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dikaji dalam penelitian 

ini.  

 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Statistik t (Uji Parsial) 

Dilakukan untuk mengetahui 

seberapa jauh keterlibatan pemakai 

dalam pengembangan sistem 

informasi akuntansi, program 

pelatihan dan pendidikan bagi 

pemakai, dukungan manajemen 

puncak, dan kemampuan teknik 

personal secara individual terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi. 

Pengujian secara parsial akan 

membandingkan dengan nilai 

signifikansi 5% atau 0,05.  

1. Pengujian Hipotesis 1  

Diperoleh nilai signifikan 

variabel keterlibatan pemakai 

dalam pengembangan sistem 

informasi akuntansi adalah 

0,001. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai signifikan uji t 

variabel keterlibatan pemakai 

dalam pengembangan sistem 
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informasi akuntansi< 0,05 yang 

berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hasil dari pengujian 

parsial ini adalah keterlibatan 

pemakai dalam pengembangan 

sistem informasi akuntansi 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja sistem informasi 

akuntansi.  

2. Pengujian Hipotesis 2  

Diperoleh nilai signifikan 

variabel program pelatihan dan 

pendidikan bagi pemakai adalah 

0,005. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai signifikan uji t 

variabel program pelatihan dan 

pendidikan bagi pemakai< 0,05 

yang berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hasil dari pengujian 

parsial ini adalah program 

pelatihan dan pendidikan bagi 

pemakai berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi.  

3. Pengujian Hipotesis 3  

Diperoleh nilai signifikan 

variabel dukungan manajemen 

puncak adalah 0,001. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji t variabel 

dukungan manajemen puncak 

<0,05 yang berarti H0 ditolak 

dan Ha diterima. Hasil dari 

pengujian parsial ini adalah 

dukungan manajemen puncak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja sistem informasi 

akuntansi.  

4. Pengujian Hipotesis 4  

Diperoleh nilai signifikan 

variabel kemampuan teknik 

personal adalah 0,022. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji t variabel 

kemampuan teknik personal 

<0,05 yang berarti H0 ditolak 

dan Ha diterima. Hasil dari 

pengujian parsial ini adalah 

kemampuan teknik personal 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja sistem informasi 

akuntansi.  

 

b. Uji Statistik F (Uji Simultan) 

Diperoleh nilai signifikan 

adalah 0,002. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai signifikan uji F 

variabel keterlibatan pemakai 

dalam pengembangan sistem 

informasi akuntansi, program 

pelatihan dan pendidikan pemakai, 

dukungan manajemen puncak, dan 

kemampuan teknik personal < 0,05 

yang berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hasil dari pengujian 

simultan ini adalah keterlibatan 
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pemakai dalam pengembangan 

sistem informasi akuntansi, 

program pelatihan dan pendidikan 

pemakai, dukungan manajemen 

puncak, dan kemampuan teknik 

personal secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi. 

B. Kesimpulan 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara 

keterlibatan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi 

akuntansi terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi pada koperasi 

Kartika Dadaha Yodha.  

2. Ada pengaruh yang signifikan antara 

program pelatihan dan pendidikan 

bagi pemakai terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi pada koperasi 

koperasi Kartika Dadaha Yodha. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara 

dukungan manajemen puncak 

terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi pada koperasi koperasi 

Kartika Dadaha Yodha. 

4. Ada pengaruh yang signifikan antara 

kemampuan teknik personal terhadap 

kinerja sistem informasi akuntansi 

pada koperasi Kartika Dadaha Yodha. 

5. Ada pengaruh yang simultan antara 

keterlibatan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi 

akuntansi, program pelatihan dan 

pendidikan bagi pemakai, dukungan 

manajemen puncak, kemampuan 

teknik personal terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi pada 

koperasi Kartika Dadaha Yodha. 

 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian 

diharapkan bagi koperasi Kartika 

Dadaha Yodha untuk terus 

meningkatkan keterlibatan pemakai 

dalam pengembangan sistem, progam 

pelatihan dan pendidikan bagi pemakai, 

dukungan manajemen puncak dan 

kemampuan teknik personal. Karena 

dengan meningkatkan keterlibatan 

pemakai dalam pengembangan sistem, 

progam pelatihan dan pendidikan bagi 

pemakai, dukungan manajemen puncak 

dan kemampuan teknik personal yang 

tinggi akan meningkatkan kinerja 

sistem informasi akuntansi pada 

koperasi Kartika Dadaha Yodha. 

 

V. DAFTAR PUSTAKA  

Arini, Ni Kadek Ayu, dkk. 2017 

“Pengaruh Penggunaan 

Teknologi Informasi, 

Keterlibatan Pemakai, Program 
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