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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model (TAM) oleh Davis (1989) yang dijelaskan 

bahwa teori sebagai dasar guna memeroleh pemahaman yang lebih dalam mengenai 

sikap dan perilaku pemakai dalam penerimaan dan penggunaan sistem informasi 

Handayani (2010). Model TAM ini menjelaskan bahwa ketika ada suatu teknologi 

baru, maka pemakai teknologi akan menghadapi faktor-faktor yang memengaruhi 

mereka dalam mempergunakan teknologi tersebut. Venkatesh et al, (2003) dalam 

Sugiartini dan Dharmadiaksa (2016) Berpendapat TAM meyakini bahwa dalam 

penggunaan teknologi sistem informasi akan mampu meningkatkan kinerja individu 

atau organisasi, dan penggunaannya akan memermudah pemakainya dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Gambar II.1 

TAM dalam Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 
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Seperti pada gambar II.1 terdapat dimensi - dimensi dalam TAM, penjelasan 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut Sadiyoko, Tesavrita, & Suhandi (2009) 

dalam Suhud (2015): 

1. Pesepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) adalah keadaan dimana seseorang 

percaya bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerjanya 

2. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) adalah keadaan 

dimana seseorang percaya bahwa dalam menggunakan Sistem Informasi 

Akuntansi tidak diperlukan suatu usaha. 

3. Sikap terhadap Sistem Informasi Akuntansi (Attitude Towards Using IAS) 

adalah sikap seseorang terhadap penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, 

baik penerimaan ataupun penolakan dalam menggunakan Sistem Informasi 

Akuntansi. 

4. Minat Perilaku Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (Behavioural 

Intention to Use IAS), adalah keadaan dimana seseorang cenderung tetap 

menggunakan sistem informasi akuntansi. 

5. Penggunaan Sesungguhnya Sistem Informasi Akuntansi (Actual Usage of 

IAS) adalah keadaan dimana seseorang benar-benar menggunakan Sistem 

Informasi Akuntansi. 

Penggunaan Technology Accepted Model (TAM) sebagai salah satu landasan 

teori dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi terhadap kinerja pegawai yang sesuai dengan Technology 



13 
 

Accepted Model (TAM) tersebut, khususnya pada dimensi Persepsi Kegunaan 

(Perceived Usefulness). 

2.2 Model Task-Technology Fit (TTF) 

Goodhue dan Thompson (1995) dalam Kinarwanto (2012). Task 

Technology Fit (TTF) adalah tingkat dimana teknologi membantu individu dalam 

pelaksanaan tugas-tugasnya atau tugas jabatan. Secara lebih spesifik, Task 

Technology Fit (TTF) merupakan penyesuaian antara kebutuhan akan tugas-tugas, 

kemampuan individu dan fungsi teknologi. Prioritas Task-Technology Fit (TTF) 

adalah interaksi antara tugas, teknologi, dan individu. Berbagai macam tugas yang 

pasti membutuhkan berbagai macam fungsi teknologi yang pasti. Model ini 

mengindikasikan bahwa kinerja akan meningkat ketika sebuah teknologi 

menyediakan fitur dan dukungan yang tepat dikaitkan dengan tugas. 

Pengaruh Task-Technology Fit (TTF) terhadap pemanfaatan teknologi 

informasi ditunjukkan melalui hubungan antara Task-Technology Fit (TTF) dan 

kepercayaan mengenai konsekuensi penggunaan sistem. Hal ini dikarenakan TTF 

seharusnya merupakan penentu penting mengenai apakah sistem dipercaya dapat 

lebih bermanfaat, lebih penting, atau relatif dapat memberikan keuntungan yang 

lebih. Pengaruh kinerja di dalam konteks ini berhubungan dengan prestasi dari tugas 

individu. Tingginya kinerja berimplikasi terhadap perbaikan efisiensi, perbaikan 

efektivitas dan atau peningkatan kualitas Kinarwanto (2012). 
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2.3 Pengendalian Internal 

Menurut Diana dan Setiawati (2014), Pengendalian Internal adalah semua 

rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan 

usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan 

data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung di 

patuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. 

Model Pengendalian Internal COSO (1992) dalam Diana dan Setiawati 

(2014), mendefenisikan pengendalian internal sebagai proses yang 

diimplementasikan oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh staf dan karyawan 

di bawah arahan mereka dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai 

atas tercapainya tujuan pengendalian. Tujuan pengendalian tersebut meliputi: 

1. Efektivitas dan efisiensi operasi. 

2. Reliabilitas pelaporan keuangan. 

3. Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada. 

Lima komponen dalam model pengendalian COSO adalah: 

1. Lingkungan pengendalian.. 

2. Aktivitas pengendalian. 

3. Penaksiran risiko. 

4. Informasi dan komunikasi. 

5. Pengawasan. 
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2.4 Kinerja Pegawai 

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance 

(prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja 

dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok dalam suatu 

perusahaan. Menurut Mangkunegara (2002) dalam Astuti (2008), kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Pencapaian kinerja yang tinggi akan memberikan kepuasan bagi individu sehingga 

individu tersebut dapat termotivasi untuk selalu berusaha mencapai kinerja yang 

tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Kinerja individu sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan, 

Melalui pencapaian kinerja masing-masing individu maka perusahaan dapat 

menghasilkan kinerja seutuhnya dan mencapai keberhasilan sesuai dengan apa yang 

diharapkan perusahaan.diharapkan individu dapat menyelesaiakan tugasnya tepat 

waktu dengan sistem yang ada. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi dan misi dalam organisasi. Kinerja individual yang tinggi dapat 

meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan Kasandra dan Juliarsa (2016). 

2.4.1 Penilaian Kinerja Pegawai 

Penilaian kinerja merupakan faktor utama dalam mengembangkan suatu 

organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang 
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lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja 

individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara 

keseluruhan. Penilaian kinerja dapat menunjukkan bagaimana kinerja individu secara 

nyata. Penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu kepada organisasi 

tempat mereka bekerja Astuti (2008). 

Menurut Andhika (2007) dalam Suhud (2015) terdapat enam indikator yang 

menjadi alat ukur kinerja individu, yaitu:  

1. Kuantitas kerja (quantity)  

Kuantitas kerja mengukur kinerja dengan cara menilai tingkat penyelesaian 

laporan dan jumlah hasil kerja individu.  

2. Kualitas kerja (quality)  

Kualitas kerja mengukur kinerja dengan cara menilai kualitas laporan dalam 

hal kesesuaian penyajian dan penyelesaiannya terhadap standar kerja yang 

berlaku.  

3. Ketepatan waktu (timeliness)  

Kinerja diukur dengan cara menilai ketepatan waktu individu dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya.  

4. Pengawasan supervisor (need for supervisor) 

Kinerja diukur dengan cara menilai apakah individu dapat bekerja dengan 

baik tanpa diawasi atau sebaliknya.  
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5. Efektifitas biaya (cost effectiveness)  

Kinerja diukur dengan cara menilai seberapa besar biaya yang dikeluarkan 

dalam menyelesaikan tugas.  

6. Pengaruh rekan kerja (interpersonal impact)  

Kinerja diukur dengan cara menilai hasil pekerjaan yang dilakukan dalam tim 

dengan bekerja sama dengan karyawan lainnya. 

Penilaian kinerja karyawan oleh perusahaan harus dilakukan, sehingga 

perusahaan dapat mengetahui prestasi yang dicapai oleh karyawan, yaitu apakah 

prestasi yang dicapai itu baik, sedang, atau kurang. Penilaian prestasi ini sangat 

penting bagi karyawan dan berguna bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan 

selanjutnya Astuti (2008). 

2.4.2 Manfaat Penilaian Kinerja Pegawai 

Menurut Umam (2010), mengemukakan bahwa: Kontribusi hasil penilaian 

merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi. 

Secara terperinci, penilaian kinerja bagi organisasi adalah: 

a. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi. 

b. Perbaikan kinerja. 

c. Kebutuhan latihan dan pengembangan. 

d. pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, 

pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja. 

e. Untuk kepentingan penelitian pegawai. 
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f. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai. 

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka kinerja individual dapat diukur, 

dimana pada tingkat individu ini berhubungan dengan pekerjaan, mengacu kepada 

tanggung jawab utama. Bidang kegiatan utama atau tugas kunci yang merupakan 

bagian dari pekerjaan seseorang. Fokusnya kepada hasil yang diharapkan dapat 

dicapai seseorang dan bagaimana kontribusi mereka terhadap pencapaian target 

perorang, tim, departemen dan instansi serta penegakan nilai dasar Instansi. 

2.5 Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dan Steinbart (2011), Sistem adalah rangkaian dari dua 

atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk 

mencapai satu tujuan. Sistem umumnya terbagi dalam beberapa subsistem yang 

memiliki dan menjalankan fungsi khusus yang berguna dalam menopang sistem 

pusat. 

Diana dan Setiawati (2014), sistem informasi akuntansi adalah sistem yang 

bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi 

yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Pada sistem informasi akuntansi terdapat 

istilah pemanfaatan teknologi informasi untuk menyediakan informasi bagi para 

pemakai. Fungsi sistem informasi bertanggung jawab untuk pengolahan data. 

Pengolahan data merupakan aplikasi sistem informasi akuntansi yang paling 

mendasar dalam setiap organisasi. 
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Sistem Informasi Akuntansi memiliki lima komponen Romney & Steinbart 

(2011), yaitu : 

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan 

berbagai fungsi. 

2. Prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam 

mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas organisasi 

3.  Data tentang proses-proses bisnis perusahaan. 

4. Software yang dipakai untuk memproses data perusahaan. 

5. Infrastruktur teknologi informasi, dimana termasuk komputer, peralatan 

pendukung, dan peralatan komunikasi jaringan (seperti internet, WAN, LAN). 

Kemudian kelima komponen tersebut memungkinkan Sistem Informasi 

Akuntansi memenuhi tiga fungsi penting dalam suatu perusahaan Romney & 

Steinbart (2011), yaitu: 

a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang berbagai aktivitas yang 

dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipegaruhi oleh berbagai 

aktivitas tersebut, serta para pelaku yang terlibat di dalam berbagai aktivitas, 

yang bertujuan untuk manajemen, pegawai, dan pihak lain yang 

berkepentingan dapat meninjau ulang (review) aktivitas yang telah terjadi di 

dalam perusahaan. 

b. Mengubah data menjadi informasi, baik informasi keuangan maupun non 

keuangan, sebagai dokumen utama ataupun pendukung yang berguna bagi 
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manajemen dalam membuat keputusan pada aktivitas perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan. 

c. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset 

organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut 

tersedia saat dibutuhkan dengan bersifat akurat dan andal untuk digunakan. 

Sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam suatu organisasi harus 

sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Sistem informasi akuntansi dapat lebih 

mudah diterapkan dengan adanya teknologi informasi. 

2.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Menurut Information Technology Association of America dalam Sutarman 

(2009), teknologi informasi (TI) adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, 

implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, 

khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi 

informasi diterapkan untuk pengelolaan informasi yang pada saat ini menjadi salah 

satu bagian penting karena: a) Meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen; b) 

Pengaruh ekonomi internasional (globalisasi); c) Perlunya waktu tanggap (response 

time) yang lebih cepat; d) Tekanan akibat dari persaingan bisnis. 

Teknologi dapat digambarkan sebagai semua pengetahuan, produk, proses, 

perkakas, metode, dan sistem di dalam menciptakan barang-barang atau di dalam 

menyediakan jasa. Di dalam terminologi sederhana, teknologi merupakan cara yang 
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diyakini untuk memenuhi sasaran hasil. Teknologi menjadi implementasi 

pengetahuan yang praktis dan praktis dalam membatu pekerjaan seseorang. 

Menurut model yang dikembangkan Thompson et al. (1991) dalam 

Kinarwanto (2012), yang mengadopsi sebagian teori yang diusulkan oleh Triandis 

(1980). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi adalah 

sebagai berikut. 

1. Faktor sosial 

Faktor sosial diartikan sebagai tingkat dimana seorang individu menganggap 

bahwa orang lain menyakinkan dirinya bahwa dia harus menggunakan teknologi 

informasi.  

2. Perasaan (Affect) 

Perasaan individu dapat diartikan bagaimana perasaan individu, apakah 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dalam melakukan pekerjaan dengan 

menggunakan teknologi informasi. 

3. Kesesuaian Tugas 

Kesesuaian tugas dengan teknologi informasi secara lebih spesifik 

menunjukkan hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan kebutuhan tugas. 

4. Konsekuensi jangka panjang 

Konsekuensi jangka panjang diukur dari output yang dihasilkan apakah 

mempunyai keuntungan pada masa yang akan datang, seperti peningkatan karier dan 

peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih penting.  
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5. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi 

kondisi yang memfasilitasi  pemanfaatan teknologi informasi meliputi faktor 

objektifitas yang ada di lingkungan kerja yang memudahkan pemakai dalam 

melakukan suatu pekerjaan. 

6. Kompleksitas 

Kompleksitas didefinisikan sebagai tingkat inovasi yang dipersepsikan 

sesuatu yang relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan. 

2.7 Kajian Islam 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang 

dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam 

bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-alat yang 

mendukung perkembangan teknologi informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai 

dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah (interaktif). 

Kemajuan tersebut telah memberikan kemudahan-kemudahan dan 

kesejahteraan bagi kehidupan manusia sekaligus merupakan sarana bagi 

kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Karena Allah telah 

mengaruniakan anugerah kenikmatan kepada manusia yg bersifat saling melengkapi 

yaitu anugerah agama dan kenikmatan teknologi. Al-Qur`an memuat segala informasi 

yang dibutuhkan manusia, baik yang sudah diketahui maupun belum diketahui. Salah 

satu yang tersirat dari firman Allah dalam Alquran Surat Ar-Rahman Ayat 33, yaitu: 
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اِت  اوا ما اِر السَّ وا ِمْن َأْقطا ْ َأْن تاْنفمذم ْعُتم تاطا ِن اس ْ
ِ
وِْس ا الإ ا الِْجِنِّ وا ْعَشا َيا ما

اٍن ) لْطا ل ِبسم
ِ
ونا ا وا ل تاْنفمذم الأْرِض فااهْفمذم  (٣٣وا

Artinya: “Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 

(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat 

menembusnya melainkan dengan kekuatan.” (QS. Ar-Rahman: 33) 

Beberapa ahli menjelaskan kata sulthan dengan berbagai macam arti, ada 

yang mengartikan dengan kekuatan, dan kekuasaan, ada pula yang mengartikan 

dengan ilmu pengetahuan, kemampuan dan sebagainya. Maka yang dimaksud darinya 

adalah kelapangan dan kedalaman ilmu (Tafsiir ar-Razii/306). 

Alquran memang tidak memberi petunjuk-petunjuk secara rinci untuk hal itu, 

tetapi Alquran memberi modal dasar berupa akal dan sarananya secara mentah untuk 

digali dan diolah sehingga bermanfaat untuk kehidupan manusia. Karena akal pulalah 

manusia ditunjuk oleh Allah menjadi Khalifah fil- Ardl, sebagai Khalifah di bumi 

dengan tugas mengurus dan memakmurkannya, serta menjadi makhluk yang paling 

mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya. 

Ayat tersebut anjuran bagi siapapun yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi, untuk berusaha mengembangkan kemampuan sejauh-jauhnya sampai-

sampai menembus (melintas) penjuru langit dan bumi. Namun Alquran memberi 

peringatan agar manusia bersifat realistik, sebab betapapun baiknya rencana, namun 

bila kelengkapannya tidak dipersiapkan maka kesia-siaan akan dihadapi. 
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Kelengkapan itu adalah apa yang dimaksud dalam ayat itu dengan istilah sulthan, 

yang menurut salah satu pendapat berarti kekuasaan, kekuatan yakni ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Tanpa penguasaan dibidang ilmu dan teknologi jangan 

harapkan manusia memperoleh keinginannya untuk menjelajahi luar angkasa. Oleh 

karena itu, manusia ditantang dianjurkan untuk selalu mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Pengendalian Internal telah dilakukan oleh beberapa peneliti baik yang 

berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Adapun penelitian terdahulu dapat 

dilihat dari table berikut: 

Tabel II.1 

 Resume Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1 Christianto, H., 

Satri, R., dan 

Sucahyo, Y. G. 

(2007) 

Pengaruh 

Implementasi sistem 

Informasi/Teknologi 

Informasi Terhadap 

Kinerja Operasional 

Perusahaan. Study 

Kasus Pada 

Perusahaan Jasa 

Pengiriman. 

Kinerja 

Operasional 

Perusahaan (Y) 

Implementasi 

Sistem 

Informasi/Teknolo

gi Informasi (X1) 

Penelitian ini 

menunjukan bahwa 

implementasi sistem 

informasi 

berdampak negatife 

terhadap 

produktivitas tenaga 

kerja sedangkan 

berpengaruh positif 

terhadap penurunan 

jumlah keluhan, 

serta tidak 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

keberhasilan 
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penerimaan barang. 

2 Urquia Grande, 

Elena, 

Estebanez, 

Raquel P, and 

Munoz 

Colomina, 

Clara 

(2010) 

The impact of 

Accounting 

Information Systems 

(AIS) on performance 

measures: empirical 

evidence in Spanish 

SMEs 

Ukuran Kinerja 

(Y) 

Sistem Informasi 

Akuntansi (X1) 

Penelitian ini 

menunjukan bahwa 

tidak ada hubungan 

signifikan antara 

SIA terhadap kinerja 

dan produktivitas 

UKM di spayol. 

3 Soudani, S.N., 

(2012) 

The Usefulness of an 

Accounting 

Information System 

for Effective 

Organizational 

Performance 

Kinerja organisasi 

(Y) 

Sistem Informasi 

Akuntansi (X1) 

Penelitian ini 

menunjukan bahwa 

tidak ada hubungan 

positif antara Sistem 

Informasi  Akuntansi 

terhadap kinerja 

4 Astuti, Ni made 

Marlita Puji 

dan Ida Bagus 

Dharmadiaksa 

(2014) 

Pengaruh Efektivitas 

Sistem Informasi 

Akuntansi, 

Pemanfaatan dan 

Kesesuaian Tugas 

pada Kinerja 

Karyawan 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Efektivitas Sistem 

Informasi 

Akuntansi(X1), 

Pemanfaatan dan 

Kesesuaian Tugas 

(X2) 

Penelitian ini 

menunjukan bahwa 

efektivitas 

penerapan sistem 

informasi akuntansi, 

pemanfaatan dan 

kesesuaian tugas 

dengan teknologi 

informasi 

memberikan 

pengaruh yang 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

koperasi simpan 

pinjam di Kabupaten 

Gianyar. 

5 Suhud, Sheilla 

Puteri. 

(2015) 

Pengaruh Penerapan 

Sistem Informasi 

Akuntansi Terhadap 

Kinerja Individu 

Pegawai Disro di 

Kota Bandung 

Kinerja Individu 

(Y) 

Sistem Informasi 

Akuntansi (X1) 

Penelitian ini 

menunjukan bahwa 

hasil penerapan 

sistem informasi 

akuntansi 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

individu Pegawai 

Disro di Kota 

Bandung. 
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6 Winiawati, 

Marlia 

(2015) 

Pengaruh 

pengendalian internal 

dan gaya 

kepemimpinan 

Terhadap kinerja 

karyawan spbu 

Surakarta 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Pengendalian 

Internal (X1), 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X2) 

Penelitian ini 

menunjukan bahwa 

Pengendalian 

internal dan gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

spbu surakarta 

7 Aryani, Airin 

Novi 

(2016) 

Pengaruh 

pengendalian intern 

dan komitmen 

organisasi terhadap 

kinerja karyawan 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

pengendalian 

intern (X1) dan 

komitmen 

organisasi (X2) 

Penelitian ini 

menunjukan bahwa 

Pengendalian 

internal dan 

komitmen organisasi 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

PT. Pegadaian 

(Persero) cabang 

Sragen 

8 Kasandra, 

N.M.A.A dan 

Juliarsa, G. 

(2016) 

Pengaruh Kualitas 

Penerapan SIA, 

Pemanfaatan dan 

Kepercayaan 

Teknologi Informasi 

pada Kinerja 

Karyawan 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

SIA (X1), 

Pemanfaatan dan 

Kepercayaan 

Teknologi 

Informasi (X2) 

Penelitian ini 

menunjukan bahwa 

kualitas penerapan 

sistem informasi 

akuntansi, 

pemanfaatan 

teknologi informasi, 

kepercayaan 

teknologi informasi 

berpengaruh 

signifikan pada 

kinerja karyawan di 

Bank Perkreditan 

Rakyat di Kabupaten 

Tabanan. 

Sumber: dari berbagai penelitian dengan proses pengolahan pribadi 
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2.9 Kerangka Penelitian 

Gambar II.2  

Kerangka Penelitian 

 

 H1(+) 

 H2 (+)  

  

 H3 (+) 

 H4 (+) 

  

Keterangan : 

   Hubungan secara parsial 

   Hubungan secara simultan 

 

2.10 Pengembangan Hipotesis 

2.10.1 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Pegawai 

Penerapan sistem informasi akuntasi merupakan kualitas dari 

kombinasi antara hardware dan software dalam suatu sistem informasi. Hal 

ini ditunjukan dengan performa dari suatu sistem yang menunjukan seberapa 

baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, dan prosedur 

Penerapan Sistem 

Informasi 

Akuntansi(X1) 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi(X2) 

Kinerja Pegawai 

(Y) 

Pengendalian Internal 

(X3) 
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dari suatu sistem informasi dapat menyediakan informasi kebutuhan 

penggunanya. 

Hal tersebut selaras dengan konsep Technology Acceptance Model 

(TAM), yaitu pada dimensi Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) dan 

Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use). Bahwa pemakai 

cenderung menggunakan suatu sistem apabila sistem tersebut mudah 

digunakan dan tidak memerlukan usaha yang keras untuk penggunaannya. 

Agar terciptanya suatu efektivitas maka suatu sistem informasi tersebut dapat 

dilihat dari persepsi perilaku pengguna sistem terhadap penerimaan 

penggunaan teknologi sistem informasi itu sendiri. Lebih lanjut dalam model 

TAM, persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan ini akan mempengaruhi 

seorang pegawai untuk menggunakan sistem informasi akuntansi yang 

merupakan bagian dari suatu teknologi informasi. 

Pada penelitian Suhud (2015), menemukan hasil penerapan sistem 

informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja individu. Penerapan 

sistem informasi dalam organisasiakan mempermudah dan mempercepat 

penyelesaian tugas oleh setiap individu. Kondisi ini tentunya diharapkan akan 

meningkatkan kinerja individu dalam organisasi. Semakin baiknya 

penggunaan SIA, maka semakin baik pula Kinerja Individu. 

Berdasarkan Pernyataan tersebut, dapat dikembangkan Hipotesis 

seperti berikut: 
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H1 : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Positif 

Terhadap Kinerja Pegawai. 

2.10.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pegawai 

Secara umum sistem yang diimplementasikan dalam suatu perusahaan 

seharusnya memudahkan pemakai dalam mengidentifikasi data, mengakses 

data, dan mengintepretasikan data tersebut. Data dalam informasi tersebut 

seharusnya merupakan data yang terintegrasi dari seluruh unit 

perusahaan/organisasi sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan 

tugas dalam perusahaan Siregar dan Suryanawa (2009). 

Teknologi informasi dengan komputer sebagai motor penggeraknya 

telah mengubah segalanya. Pemrosesan informasi berbasis komputer mulai 

dikenal orang dan hingga saat ini sudah banyak software yang dapat 

digunakan orang sebagai alat pengolah data untuk menghasilkan informasi. 

Sarana komputer dalam perusahaan sangat mempengaruhi implementasi 

teknologi informasi pada perusahaan. Dengan lebih banyak fasilitas 

pendukung yang disediakan bagi pemakai maka semakin memudahkan 

pemakai dalam mengakses data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas 

individu dalam perusahaan. 

Kenyataan tersebut selaras dengan Teori Task-Technology Fit (TTF), 

dimana teknologi membantu  individu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya atau 

tugas jabatan. Prioritas Task-Technology Fit (TTF) adalah interaksi antara 



30 
 

tugas, teknologi, dan individu. Berbagai macam tugas yang pasti 

membutuhkan berbagai  macam fungsi teknologi yang pasti. 

Dalam penelitian Lindawati dan Salamah (2012), menemukan 

bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan, hasil tersebut juga didukung dalam penelitin Kinarwanto (2012), 

yang menemukan hasil yang sama. Teknologi informasi yang dimanfaatkan 

secara maksimal dapat mempermudah pelaksanaan tugas oleh setiap individu 

dalam organisasi. 

Berdasarkan Pernyataan tersebut, dapat dikembangkan Hipotesis 

seperti berikut: 

H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap 

Kinerja Pegawai 

2.10.3 Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pegawai 

Pengendalian Internal dalam lingkungan perusahaan/instansi dapat 

digambarakan sebagai proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan 

bahwa kegiatan yang dilakukan dalam instansi sudah sesuai dengan standar 

kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian Internal ini terkait dengan 

bagaimana pegawai dalam instansi melaksanakan tugas sesuai dengan 

wewenang, kebijakan, dan otoritas yang ada, secara bersama-sama, guna 

mencapai tujuan instansi. Pengendalian Internal juga berfungsi untuk menjaga 
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Kinerja Pegawai, tetap baik, tertib, terkendali, dan melakukan praktik kerja 

yang sehat Pangestika (2016). 

Selaras dengan hal tersebut, Winiawati (2015), dalam penelitiannya 

menemukan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Pengendalian Internal yang berjalan dengan 

efektif dan efisien, secara optimal, akan membawa dampak yang baik pada 

Kinerja Pegawai. 

Berdasarkan Pernyataan tersebut, dapat dikembangkan Hipotesis 

seperti berikut: 

H3 : Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja 

Pegawai 

2.10.4 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi 

dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pegawai 

Dalam penelitian Astuti (2008), menemukan bahwa penerapan Sistem 

informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

individu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem informasi 

akuntansi diterapkan dalam suatu organisasi, maka semakin meningkat kinerja 

individu dalam organisasi tersebut. Temuan ini juga selaras dengan penelitian 

Antasari dan Yaniartha (2015), yang menemukan hubungan positif SIA 

terhadap Kinerja. Dan juga dalam penelitian ini menemukan adanya hubungan 

antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja. Pemanfaatan 
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teknologi dapat mendorong individu untuk memaksimalkan potensi yang 

dimiliki, sehingga membantu peningkatan hasil dan kinerja individu maupun 

perusahaan. 

Penelitian Kasandra dan Juliarsa (2016) juga mendukung hasil 

penelitian Antasari dan Yaniartha. Dimana pemanfaatan teknologi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian Aryati 

(2016) menemukan Pengendalian internal berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan dan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan secara bersama sama antara penerapan SIA dan 

pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai. 

Berdasarkan Pernyataan tersebut, dapat dikembangkan Hipotesis 

seperti berikut: 

H4 : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap 

Kinerja Pegawai. 

 

 


