
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Technology-to-Performance Chain (TPC) 

Jogiyanto (2007) mengatakan bahwa model rantai teknologi ke kinerja 

Technology-to-Performance Chain (TPC) merupakan suatu model 

komprehensif yang dibangun dari dua aliran penelitian yang saling 

melengkapi, yaitu sikap pemakai (user attitude) sebagai predictor dari 

pemakaian (utilization) dan kesesuaian tugas teknologi (task-technology fit) 

sebagai predictor dari kinerja. Inti dari model gabungan ini yang disebut 

dengan nama Technology-to-Performance Chain (TPC) agar suatu teknologi 

mempunyai dampak positif pada kinerja individual karyawan maka teknologi 

tersebut harus digunakan (utilized) dan sesuai (fit) dengan tugas-tugas yang 

mendukungnya. 

Model rantai teknologi-ke-kinerja (technology-to-performance chain) 

dibangun dengan menggabungkan model pemakaian (utilization) dengan 

model kesesuaian (fit). Model rantai TPC adalah model yang mana teknologi 

akan berakibat ke dampak-dampak kinerja jika digunakan oleh individual-

individual. Menyadari bahwa teknologi harus digunakan (utilized) terlebih 

dahulu dan sesuai (fit) dengan tugas yang didukung oleh teknologinya untuk 

mendapatkan dampak kinerja, model ini memberikan gambaran yang lebih 

akurat tentang teknologi, tugas-tugas pemakai dan pemakaian (utilization) 

saling berhubungan untuk mencapai kinerja. 
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2.2 Kinerja Karyawan 

Menurut Mangkunegara (2009 : 9) kinerja berasal dari kata job 

performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi yang 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja merupakan perilaku 

organisasi yang secara langsung berhubungan dengan produksi barang atau 

penyampaian jasa. Informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal 

yang sangat penting digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kinerja 

yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang 

diharapkan atau belum. 

Kinerja adalah sejauh mana seseorang telah memainkan baginya 

dalam melaksanakan strategi organisasi, baik dalam mencapai sasaran khusus 

yang berhubungan dengan peran perorangan dan atau dengan memperlihatkan 

kompetensi yang dinyatakan relevan bagi organisasi. Pengertian kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya.  

 

2.3 Pengertian Sistem  

Menurut Mahatmyo (2014: 5), sistem secara umum mempunyai 

makan sebagai suatu rangkaian yang terdiri dari berbagai elemen yang saling 

berinteraksi utuk mencapai tujuan terterntu. 

Pengertian sistem menurut Azhar Susanto (2011: 22) dalam bukunya 

Sistem Indormasi Akuntansi: 
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“Kumpulan Sistem atau group dari sistem atau bagian atau komponen 

apapun baik phisik atau pun non phisik yang saling berhubungan satu sama 

lain dann bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. 

Menurut Srimindarti dan Puspitasari (2010), perusahaan yang memiliki 

program pelatihan dan pendidikan pemakai sistem, akan meningkatkan 

kinerja sistem informasi akuntansi.  

Menurut Dasaratha V. Rama (2008: 6) mendefinisikan sistem 

informasi akutansi merupakan suatu subsistem dari sistem informasi 

manajemen yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan, juga 

informasi lain yang diperoleh dari pengolahan rutin atas transaksi akuntansi 

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2011: 3) menyatakan 

sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja 

sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

2.4 Pengertian Sistem Informasi 

  Menurut Hutahaean (2014: 9) dalam bukunya menyebutkan informasi 

adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti 

bagi penerimanya.  

 Pengertian Informasi menurut Azhar Susanto (2011: 38) dalam 

bukunya Sistem Informasi Akuntansi informasi adalah: 

 “Informasi merupakaan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak 

semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil dari 

pengolahan yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat 

bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Dari 
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uraian tentang informasi ini ada tiga hal penting yang harus diperhatikan 

yaitu, informasi merupakan hasil pengolahan data, memberikan makna atau 

arti dan berguna atau bermanfaat.  

Sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi 

dari suatu organisasi. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, 

software, brainware, prosedur dan atau aturan yang diorganisasikan secara 

integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna 

memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Handayani dalam Puguh 

(2015) menyatakan bahwa sistem infomasi merupakan suatu kombinasi dari 

orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian 

yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe 

transaksi rutin, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap 

kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu 

sumber dasar untuk pengambilan keputusan yang cerdik. 

Hall (2007:9) menyatakan bahwa sistem Informasi (information 

system) adalah serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, 

diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para pengguna”.Sistem 

informasi dapat menggunakan teknologi atau pun manual. Sistem informasi 

membantu untuk mengontrol kinerja proses bisnis. 

 

2.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumer daya, orang-orang 

tersebut dan peralatan, yang dirancag untuk mengubah data keuangan dan 

lainnya menjadi informasi (Bodnar dan Hopwood, 2010:1) 
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Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2011: 4) menyebutkan 

sistem informasi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan daan 

memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi 

keuangan. 

Sistem Informasi Akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan 

dan transaksi nonkeuangan yang secara langsung memengaruhi pemrosesan 

transaksi keuangan (Hall, 2011: 7). Sistem informasi akuntansi adalah sebuah 

sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data 

sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam membuat 

keputusan.Sistem informasi akuntansi bisa berupa kertas dan alat tulis 

(manual) maupun terkomputerisasi penuh (serba otomatis) atau kondisi di 

antara keduanya (gabungan manual dan komputerisasi). Suatu sistem 

merupakan sebuah entitas yang terdiri atas bagian-bagian (subsistem) yang 

saling berhubungan yang diterapkan untuk mencapai suatu tujuan. 

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan sistem yang 

menyediakan informasi akuntansi dan keuangan beserta informasi laiinya 

yang diperoleh dari proses rutin transaksi akuntansi. Informasi yang dihasilkan 

SIA meliputi informasi tentang order penjualan, penjualan, penerimaan kas, 

order pembelian, penerimaan barang, pembayaran, dan penggajian menurut 

(TMBooks 2015 : 2).  

Menurut Krismiaji (2010 dalam Ariska 2013) sistem Informasi 

Akuntansi adalah sebuah sistem yang akan memproses suatu data dan 

transaksi untuk menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat untuk 
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merencanakan dan mengendalikan serta mengoperasikan kegiatan sebuah 

perusahaan.  

 

2.5.1 Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Tujuan Sintem Informasi Akuntansi menurut Krismiaji (2010 dalam 

Ariska 2013) tujuan dari sistem informasi akuntansi adaalah sebagai berikut: 

1. Memberi manfaat, sistem informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem 

harus membantu manajemen dan para pemakai dalam pembuatan 

keputusan. 

2. Ekonomis, sistem memberi manfaat yang harus melebihi pengorbanannya. 

3. Daya andal, sebuah sistem dapat memproses data secara akurat dan 

lengkap. 

4. Ketersediaan, setiap pemakai harus dapat mengakses data senyaman 

mungkin. 

5. Ketepatan waktu, sistem informasi yang penting harus dilakukan lebih 

dulu.  

Menurut anastasia dan diana (2014 : 5-7) sistem informasi akuntansi 

memiliki manfaat yaitu : 

a. Mengamankan harta/ kekayaan perusahaan. 

b. Menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan. 

c. Menghasilkan informasi untuk pihak eksternal.  

d. Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan. 

e. Menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit (pemeriksaan). 
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f. Menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran 

perusahaan. 

g. Menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan 

pengendalian. 

Suatu sistem informasi pada perusahaan diharapkan memberikan 

informasi yang berguna untuk mendukukng kegiatan usahanya berjalan lancar 

sesuai dengan yang direncanakan.  

Fungsi dari sistem informasi akuntansi menurut Kusrini dan Andri Koniyo 

(2007 dalam Ariska 2013) adalah : 

1. Mengumpulkan dan menyimpan aktivitas yang dilaksanakan suatu 

perusahaan, sumber daya dapat dipengaruhi ileh aktivitas dan pelaku 

aktifis tersebut. 

2. Dapat mengubah sebuah data menjadi sebuah informasi yang berguna. 

3. Memberi pengendalian intern yang sangat memadai. 

Mardi (dalam Octavianus 2016), menejelaskan terdapat tiga tujuan sistem 

informasi akuntansi, yaitu sebagai berikut : 

1. Guna memenuhi setiap kewajiban sesuai dengan otoritas yang diberikan 

kepada seseorang. 

2. Setiap informasi yang dilakukan merupkan bahan yang beharga bagi 

pengambilan keputusan manajemen. 

3. Sistem informasi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional 

sehari-hari. 
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2.5.2 Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Tmbooks (2015: 4-5) menyebutkan sistem informasi akuntansi 

menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk : 

1. Mendukung kegiatan rutin 

Misalnya menangani  kegiatan koperasi rutin seperti order 

pelanggan, mengirimkan barang dan jasa, melakukan penagihan, dan 

menerima pembayaran dari konsumen.  

2. Mendukung keputusan 

Misalnya dengan mengetahui produk mana yang laku, manajemen 

dapat memutuskan produk mana yang selaku tersedia dalam stock serta 

memutuskan cara untuk memasarkannya. 

3. Perencanaan dan pengendalian 

Misalnya memiliki informasi yang berkaitan dengan anggaran 

biaya standar, maka manajemen dapat mebandingkan anggaran dengan 

biaya sesungguhnya. 

4. Menerapkan pengendalian intern 

Pengendalian internal meliputi kebijakan, dan sistem informasi 

yang digunakan untuk melindungi aset perusahaan dari kerugian atau 

penggelapan serta berguna untuk menjaga akurasi data keuangan. 

Contohnya, akses terhadap sistem informasi dengan menggunakan 

password dimaksudkan untuk membatasi entry data dan akses kelaporan 

yang tidak relevan dengan tugasnya. 
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2.5.3 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Krismiaji (2010) menyatakan bahwa unsur-unsur dari 

sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:  

1. Tujuan, setiap sistem informasi dirancang untuk mempunyai satu atau 

lebih tujuan yang lebih memberikan bagi sistem. 

2. Input, data harus dikumpulkan dan dimasukkan sebagai input kedalam 

sebuah sistem. 

3. Output, informasi yang bermanfaat yang dihasilkan oleh sebuah sistem. 

4. Penyimpanan data, data disimpan untuk dipakai lagi di masa datang. 

5. Pemroses, data di proses untuk menghasilkan informasi yang 

bermanfaat. 

6. Instruksi dan prosedur, sebuah sistem informasi tidak akan dapat 

memproses sebuah data untuk menghasilkan sebuah informasi tanpa 

adanya intruksi dan prosedur yang terperinci. 

7. Pemakai, orang berinteraksi dengan sistem dan menggunakan informasi 

yang dihasilkan oleh sistem.  

2.5.4 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Krismiaji (2010) sistem informasi akuntansi harus memiliki 

karakteristik sebagai berikut:  

1. Relevan, sistem harus relevan dengan cara mengurangi ketidakpastian, 

menaikkan tingkat kemampuan untuk memprediksi dan membenarkan 

ekspektasi semula. 
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2. Sistem harus dapat dipercaya, sistem harus bebabs dari kesalahan dan 

secara akurat menggabarkan kejadian atau aktivitas perusahaan. 

3. Lengkap, tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan pemakai. 

4. Tepat waktu, sistem dapat disajikan disaat yang tepat untuk 

mempengaruhi sebuah proses dalam pengambilan keputusan. 

5. Mudah dipahami, sebuah sistem dapat disajikan dalam format yang 

mudah untuk dipahami. 

6. Dapat diuji kebenarannya, sistem memungkinkan dua orang yang 

berkompeten untuk menghasilkan sebuah informasi yang sama secara  

Independent.  

Romney (2015), Ada enam komponen dari sistem informasi 

akuntansi, yaitu sebagai berikut: 

1. Orang yang menggunakan sistem. 

2. Prosedur dan Infrastruktur yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memproses dan menyimpan data. 

3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. 

4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelolah data. 

5. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi computer, perangkat 

peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam 

SIA. 

6. Pengendalian internal dan pengukuran keaman yang menyimpan data 

SIA. 
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2.6 Efeftivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 

Efektivitas penggunaan menurut Kristiani (2012) dalam Eviana (2016) 

yaitu apabila pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang 

direncanakan.  efektivitas penggunaan SIA dapat diartikan sebagai tingkatan 

pencapaian hasil yang diharapkan. efektivitas sebagai suatu ukuran yang 

memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai, baik secarakualitas 

maupun waktu, orientasinya adalah pada keluaran (output) yang dihasilkan. 

Efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi merupakan suatu 

ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target dapat dicapai dari 

suatu kumpulan sumber daya yang diatur untuk mengumpulkan, memproses, 

dan menyimpan data elektronik, kemudian mengubahnya menjadi sebuah 

informasi yang berguna serta menyediakan laporan formal yang dibutuhkan 

dengan baik secara kualitas maupun waktu. Menurut Alsarayreh et al. (2011) 

efektivitas penggunaan SIA merupakan seberapa baik penggunanya mampu 

menerapkan aplikasi tersebut secara baik dan mengetahui dengan baik apa saja 

yang terdapat dalam sistem tersebut dan dapat menerapkannya dengan baik.  

Jumlah sarana komputer dalam perusahaan juga sangat mempengaruhi dalam 

pencapaian efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi dalam 

perusahaan. Dengan lebih banyak fasilitas pendukung yang disediakan bagi 

pemakai, maka akan semakin memudahkan pemakai mengakses data yang 

dibutuhkan untuk penyelesaian tugas karyawan dalam perusahaan atau 

organisasi. 
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2.6 Kualitas Sistem Informasi Akuntansi 

Kualitas sistem informasi akuntansi merupakan kualitas dari kombinasi 

hardware dan software dalam sistem informasi. Fokusnya adalah performa 

dari sistem yang merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, 

perangkat lunak, kebijakan, prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan 

informasi kebutuhan pengguna. Penggunaan sistem informasi yang berulang-

ulang dapat mengartikan bahwa pengguna puas menggunakan sistem tersebut 

(Kadek Agastia dan Made ; 2016). 

Kualitas sistem dan kualitas informasi yang dihasilkan akan 

menentukan bagaimana penggunaan dan kepuasan pengguna atas penerapan 

sistem informasi akuntansi dalam perusahaan. Kemudian hal tersebut akan 

berdampak pada kinerja karyawan itu sendiri, dan selanjutnya akan 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Kualitas informasi yang bermanfaat adalah 

relevan, akurat, tepat waktu, conciseness, jelas, dapat dikuantifikasi, dan 

konsisten. Semakin baik kualitas informasi, akan semakin tepat pula 

keputusan yang diambil. Kualitas dari suatu informasi (quality of information) 

tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus akurat (accurate ), tepat pada 

waktunya (timely basis ) dan relevan (relevance).  

Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan 

tidak biasa atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas 

mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber 

informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi 

gangguan (noise) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut.  Tepat 
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pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh 

terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. 

Karena informasi merupakan landasan didalam pengambilan keputusan. 

Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. 

 

2.7 Kepercayaan pada Sistem Informasi Akuntansi 

Kepercayaan adalah hal yang diperlukan oleh pemakai teknologi 

sistem informasi agar pemakai tersebut merasa bahwa teknologi sistem 

informasi yang diterapkan dapat meningkatkan kinerja individual dalam 

menjalankan kegiatan dalam perusahaan. 

Menurut Wiriyananto (2013) kepercayaan merupakan hal yang 

diperlukan bagi pemakai sistem informasi baru agar dapat diketahui apakah 

sistem informasi tersebut dapat meningkatkan kinerja individu dalam 

menjalankan kegiatan kinerjanya. Kepercayaan pada SIA adalah kemauan 

seseorang untuk bertumpu pada teknologi informasi dimana kita memiliki 

keyakinan terhadapnya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang 

didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya.  

Menurut Pangesso (2014) kepercayaan terhadap SIA yaitu memiliki 

kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi akuntansi jika pemakai 

merasa bahwa dengan penggunaan teknologi sistem informasi tersebut tugas-

tugas yang dihadapinya akan dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan 

cepat. Kepercayaan telah menunjukkan dampak yang mendalam terhadap 

perilaku-perilaku individual (Jogiyanto, 2007:397). 
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2.8 Kemampuan Teknik Pemakai pada Sistem Informasi Akuntansi 

Kemampuan dapat berhubungan dengan pengetahuan (knowledge) dan 

keterampilan (skill). Kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi 

adalah tingkat pengelaman dan ketrampilan yang diperoleh oleh pemakai 

dalam hal pemakaian dan pengembangan sistem.  

Kemampuan untuk melakukan fungsi pekerjaan sambil 

menerapkan/menggunakan pengetahuan penting. Kemampuan teknik pemakai 

SIA yaitu suatu kapasitas pemakai untuk mengerjakan berbagai tugas dalam 

pendekatan bagaimana menggunakan alat-alat dan peraturan-peraturan yang 

melengkapi satu atau lebih tahapan-tahapan dalam siklus pengembangan 

sistem informasi akuntansi. Menurut Irawati (2013) kemampuan teknik 

personal sebagai tingkat pemahaman pemakai terhadap teknologi, tugas dan 

keputusan yang harus diambil, dan lingkungan sosial politik. 

Kemampuan ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pemakai. 

Pemakai yang memiliki tingkat pengetahuan dalam bidang komputer memiliki 

kinerja yang lebih tinggi dibanding pemakai yang memiliki pengetahuan yang 

kurang dalam bidang komputer. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pemakai 

akan meningkatkan penggunaan sistem informasi yang dapat meningkatkan 

kinerja pemakai sistem informasi akuntansi. 

 

2.9 Pandangan Islam Tentang Kinerja Karyawan 

Dalam pandangan ekonomi Islam, kinerja (hasil kerja) terkait dengan 

segala sesuatu yang telah dilakukan oleh seorang individu relevan dengan 

standar tertentu. Terkait dengan kinerja manusia, Allah mengungkapkannya 
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dalam bentuk pahala dan siksa. Ketika manusia melaksanakan segala perintah 

Allah maka Allah memberinya pahala. Sebaliknya ketika manusia melanggar 

aturan yang telah digariskan-Nya, maka Allah akan mengazabnya dengan 

siksa yang pedih, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-

Quran diantaranya Suraf Al-Kahf ayat 87-88 : 

                                   

                        

 

Artinya: “Barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia 

dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengazabnya 

dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan 

mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik 

sebagai balasan” 

 

Ayat yang harus menjadi rujukan penilaian kinerja itu adalah surat at-

Taubah ayat 105. 

                         

            

Artinya: Dan, katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka, Allah dan Rasul-Nya, 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah 

kamu kerjakan”. Kata “i’malû” berarti beramallah. Kata ini juga 

bisa berarti “bekerjalah”. 

 

Kemuliaan seorang manusia itu bergantung kepada apa yang 

dilakukannya.  Dengan itu, sesuatu amalan atau pekerjaan yang mendekatkan 

seseorang kepada Allah adalah sangat penting serta patut untuk diberi 

perhatian.  Amalan atau pekerjaan yang demikian selain memperoleh 

keberkahan serta kesenangan dunia, juga ada yang lebih penting yaitu 
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merupakan jalan atau tiket dalam menentukan tahap kehidupan seseorang di 

akhirat kelak; apakah masuk golongan ahli syurga atau sebaliknya.Istilah 

„kerja‟ dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki 

untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang 

maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi 

kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur 

kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya 

serta negara. 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 Maria M. 

Ratna Sari 

(2009) 

Pengaruh 

Efektivitas 

Penggunaan Dan 

Kepercayaan 

Terhadap 

Teknologi 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan  

Efektivitas 

penggunaan (X1) 

Kepercayaan (X2) 

Kinerja karyawan 

(X3)  

 

 

Efektivitas 

penggunaan 

teknologi sistem 

informasi secara 

signifikan 

memiliki pengaruh 

yang positif 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Kepercayaan 

terhadap teknologi 

sistem informasi 

secara signifikan 

memiliki pengaruh 

yang positif 

terhadap kinerja 

karyawan  

2 Ni Putu 

Alannita dan I. 

Gusti Ngurah 

Agung 

Suaryana 

(2014) 

 Pengaruh 

Kecanggihan 

Teknologi 

Informasi, 

Partisipasi 

Manajemen, Dan 

Kemampuan 

Kecanggihan 

Teknologi 

Informasi (X1) 

Partisipasi 

Manajemen (X2) 

Kemampuan 

Teknik Pemakai 

Kecanggihan 

teknologi 

berpengaruh positif 

pada kinerja 

individu. 

Partisipasi 

manajemen 
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Teknik Pemakai 

Sistem Informasi 

Akuntansi Pada 

Kinerja Individu 

Karyawan 

Sistem (X3) 

Kinerja Individu 

Karyawan (Y) 

 

berpengaruh positif 

pada kinerja 

individu. 

Kemampuan 

teknik pemakai 

sistem informasi 

akuntansi 

berpengaruh positif 

pada kinerja 

individu. Secara 

keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa 

kecanggihan 

teknologi 

informasi, 

partisipasi 

manajemen, dan 

kemampuan teknik 

pemakai sistem 

informasi 

akuntansi 

berpengaruh positif 

pada kinerja 

individu karyawan 

3 Ni Putu Eka 

Suratini, Ni 

Kadek 

Sinarwati, dan 

Ananta 

Wikrama 

Tungga 

Atmadja 

(2015)  

Pengaruh 

Efektivitas 

Sistem Informasi 

Akuntansi Dan 

Penggunaan 

Teknologi 

Informasi 

Akuntansi 

Terhadap 

Kinerja 

Individual 

Karyawan 

Efektivitas SIA 

(X1) 

Penggunaan SIA 

(X2) 

Kinerja individu 

karyawan (Y) 

Secara parsial 

efektivitas sistem 

informasi 

akuntansi, 

penggunaan 

teknologi 

informasi 

berpengaruh secara 

positif dan 

signifikan. 

Sedangkan secara 

simultan 

efektivitas sistem 

informasi 

akuntansi dan 

penggunaan 

teknologi 

informasi 

berpengaruh secara 

positif dan 

signifikan. 

4 Kadek Chendi Pengaruh Efektivitas SIA Efektivitas sistem 
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Antasari Dan  

Pt D‟yan 

Yaniartha 

(2016)  

Efektivitas 

Sistem Informasi 

Akuntansi Dan 

Penggunaan 

Teknologi 

Informasi Pada 

Kinerja 

Individual 

Karyawan 

Dengan 

Kepuasan Kerja 

Sebagai Variabel 

Pemoderasi 

(X1) Penggunaan 

Teknologi 

Informasi (X2) 

Kepuasan Kerja 

(X3)  

Kinerja Individual 

Karyawan (Y) 

informasi 

akuntansi 

berpengaruh positif 

pada kinerja 

individual, 

penggunaan 

teknologi 

informasi 

berpengaruh positif 

pada kinerja 

individual, 

kepuasan kerja 

tidak memoderasi 

pengaruh 

efektivitas sistem 

informasi 

akuntansi pada 

kinerja individual, 

kepuasaan kerja 

tidak memoderasi 

pengaruh 

penggunaan 

teknologi 

informasi pada 

kinerja individual 

karyawan 

5 Shofi Nur 

Muawanah,  

Kurniawati 

Mutmainah 

Dan 

Romandhon 

(2016) 

Pengaruh 

Efektivitas 

Penggunaan Sia, 

Kepercayaan 

Terhadap Sistem 

Informasi  

Akuntansi, 

Kemampuan 

Teknik Pemakai 

Sistem  

Informasi 

Akuntansi Dan 

Kenyamanan 

Fisik  

Terhadap 

Individu 

karyawan 

 

 

Efektivitas 

Penggunaan Sia 

(X1) Kepercayaan 

(X2) Kemampuan 

Teknik Pemakai 

Sia (X3) 

Kenyamanan 

Fisik (X4) 

Terhadap Individu 

karyawan ( Y) 

 

 

Efektivitas 

penggunaan SIA 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

individu karyawan, 

Kepercayaan 

terhadap SIA 

mempunyai 

pengaruh terhadap 

kinerja individu 

karyawan, 

Kemampuan 

teknik pemakai 

SIA mempunyai 

pengaruh negatif 

terhadap kinerja 

individu karyawan,  

6 I Kadek Pengaruh Efektivitas Efektivitas 
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Agastia Maha 

Putra, dan  

Imade Pande 

Dwiana Putra 

(2016) 

Efektivitas 

Penggunaan, 

Kepercayaan, 

Keahlian 

Pengguna, Dan 

Kualitas Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Penggunaan(X1) 

Kepercayaan(X2) 

Keahlian 

Pengguna(X3) 

Kualitas Sistem 

Informasi 

Akuntansi(X4) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

penggunaan SIA 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan. 

kepercayaan atas 

SIA mempunyai 

pengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

keahlian pengguna 

SIA mempunyai 

pengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

kualitas SIA 

mempunyai 

pengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

(Sumber : Diolah dari berbagai referensi) 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis 

tentang sistem informasi akuntansi ini. Variabel dependen yang digunakan 

yaitu efektivitas penggunaan SIA, kualitas SIA, kepercayaan dan kemampuan 

teknik pemakai pada SIA. Penelitian ini merupakan pengembangan dari 

penelitian yang telah dilakukan oleh Shofi Nur Muawanah, Kurniawati 

Mutmainah dan Romandhon (2014). 
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2.11 Model Penelitian 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 H1 

 H2 

 

 H3 

 H4 

 

 

 H5 

 

Keterangan : 

Uji simultan (F) : -------- 

Uji parsial (t)  : 

 

2.12 Pengembangan Hipotesis 

2.12.1 Pengaruh Efektivitas Penggunaan pada SIA terhadap Kinerja 

Karyawan  

Efektivitas penggunaan SIA dapat diartikan sebagai tingkatan 

pencapaian hasil yang diharapkan. efektivitas sebagai suatu ukuran 

yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai, baik 

secarakualitas maupun waktu, orientasinya adalah pada keluaran (output) 

yang dihasilkan. 

Tingkat efektivitas penggunaan suatu sistem informasi juga akan 

bergantung pada pengguna atau pemakai sistem itu sendiri. Dalam 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

Kemampuan teknik pemakai (X4) 

Kualitas SIA (X2) 

Efektivitas Penggunaan SIA (X1) 

Kepercayaan SIA (X3) 
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penelitian Maria M. Ratna Sari (2009) menyebutkan bahwa Efektivitas 

penggunaan teknologi sistem informasi secara signifikan memiliki 

pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. Shofi Nur Muawanah, 

Kurniawati Mutmainah Dan Romandhon (2016) juga menyatakan bahwa 

efektivitas penggunaan SIA tiedak mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

individu karyawan. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 :  Efektivitas penggunaan pada SIA berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan 

 

2.12.2 Pengaruh Kualitas pada SIA terhadap Kinerja Karyawan 

Kualitas sistem informasi akuntansi merupakan kualitas dari 

kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi. Kualitas sistem 

informasi akuntansi memberikan pengaruh teknis terhadap penggunaan 

sistem informasi akuntansi. Dalam penelitian  I Kadek Agastia Maha 

Putra,  I made Pande Dwiana Putra (2016) menyatakan Kualitas SIA 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uraian diatas 

dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Kualitas pada SIA berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

 

2.12.3 Pengaruh Kepercayaan pada  SIA terhadap Kinerja Karyawan 

Kepercayaan merupakan hal yang diperlukan bagi pemakai sistem 

informasi baru agar dapat diketahui apakah sistem informasi tersebut dapat 

meningkatkan kinerja individu dalam menjalankan kegiatan kinerjanya 

menurut (Wiriyananto 2013). Penerimaan teknologi oleh pemakai 

individual tidak terlepas dari kepercayaan-kepercayaan (beliefs) pemakai 
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terhadap teknologinya. Kepercayaan telah menunjukkan dampak yang 

mendalam terhadap perilaku-perilaku individual (Jogiyanto, 2007:397). 

Dalam penelitian  Maria M. Ratna Sari (2009) menyatakan kepercayaan 

terhadap teknologi sistem informasi secara signifikan memiliki pengaruh 

yang positif terhadap kinerja karyawan. I Kadek Agastia Maha Putra,  

Imade Pande Dwiana Putra (2016) juga menyatakan kepercayaan atas SIA 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. . 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

 H3 :   Kepercayaan pada SIA berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan 

 

2.12.4  Pengaruh Kemampuan teknik pemakai  pada  SIA terhadap Kinerja 

Karyawan 

Kemampuan teknik pemakai SIA yaitu suatu kapasitas pemakai 

untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pendekatan bagaimana 

menggunakan alat-alat dan peraturan-peraturan yang melengkapi satu 

atau lebih tahapan-tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi 

akuntansi. Kemampuan ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan 

pemakai. Pemakai yang memiliki tingkat pengetahuan dalam bidang 

komputer memiliki kinerja yang lebih tinggi dibanding pemakai yang 

memiliki pengetahuan yang kurang dalam bidang komputer. Penelitan 

yang dilakukan oleh Ni Putu Alannita dan I. Gusti Ngurah Agung 

Suaryana (2014) menyatakan Kemampuan teknik pemakai sistem 

informasi akuntansi berpengaruh positif pada kinerja individu karyawan. 

Shofi Nur Muawanah, Kurniawati Mutmainah Dan Romandhon (2016) 
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menyatakan Kemampuan teknik pemakai SIA mempunyai pengaruh 

negatif terhadap kinerja individu karyawan.  

H4 :  Kemampuan teknik pemakai  pada SIA berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 

 

2.12.5  Efektivitas penggunaan, Kualitas SIA, Kepercayan dan Kemampuan 

Teknik Pemakai SIA Terhadap Kinerja Karyawan. 

Penelitan tentang efektifitas penggunaan SIA yang telah dilakukan 

oleh Maria M. Ratna Sari (2009) menghasilkan kesimpulan bahwa 

efektivitas penggunaan SIA berpengaruh terhadp kinerja karyawan. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni 

Putu Eka Suratini, dkk (2015) dengan judul Pengaruh Efektivitas Sistem 

Informasi Akuntansi Dan Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi 

Terhadap Kinerja Individual Karyawan. Hasil penelitian menyebutkan 

bahwa terdapat efektivitas sistem informasi akuntansi, penggunaan 

teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan. Namun 

pada penelitian Shofi Nur Muawanah, dkk (2016) membuktikan bahwa 

tidak terdapat pengaruh efektivitas penggunaan terhadap kinerja karyawan.  

I Kadek Agastia Maha Putra dan I made Pande Dwiana Putra 

(2016) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh efektivitas 

penggunaan, kepercayaan, keahlian pengguna, dan kualitas sistem 

informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan dan mendapatkan hasil 

penelitian bahwa kualitas SIA mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu 

Alannita dan I dan Gusti Ngurah Agung Suaryana (2014) menyatakan 
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bahwa kemampuan teknik pemakai mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

individu. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian 

yang dilakukan Shofi Nur Muawanah, dkk (2016) yang menyebutkan 

bahwa teknik pemakai sistem informasi akuntansi tidak mempunyai 

pengaruh terhadap terhadap kinerja karyawan. Didasarkan pada penelitian-

penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H5 :  Efektivitas penggunaan, Kualitas, Kepercayan dan Kemampuan 

Teknik Pemakai pada SIA berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan.  
 


