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ABSTRAK 

 

PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDUAL DAN PEMAHAMAN 

AKUNTANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN 

TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

(Studi Kasus Pada RSIA. Mesra Pasir Putih Pekanbaru) 

  
OLEH :  

 

INDRA LASMANA. A 

NIM. 11473102410 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

karakteristik individual dan pemahaman akuntansi terhadap efektivitas 

pelaksanaan teknologi sistem informasi akuntansi. Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 70 orang karyawan Rumah Sakit Mesra di Kota Pekanbaru. Metode 

pemilihan sampel adalah total sampling. Sample peneltian ini berjumlah 70 

orang karyawan Rumah Sakit Mesra di Kota Pekanbaru. Analisis data 

menggunakan alat analisis uji regresi linier berganda, uji validitas dan 

realibelitas data dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan pengujian parsial (t), uji simultan (f), dan determinasi 

(R
2
). Hasil analisis data atau regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara 

parsial (t) variabel tingkat pendidikan, masa kerja dan pemahaman akuntansi 

berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan teknologi sistem informasi 

akuntansi, sedangkan usia dan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap 

efektivitas pelaksanaan teknologi sistem informasi akuntansi. Secara simultan (f) 

usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja dan pemahaman akuntansi 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap efektivitas pelaksanaan teknologi 

sistem informasi akuntansi. Variabel independen dapat menjelaskan pengaruh 

perataan laba sebesar 60,6% sedangkan sisanya sebesar 39,4% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. 

 

Kata Kunci : Karakteristik Individual, Pemahaman Akuntansi dan Efektivitas 

Pelaksanaan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era perekonomian global saat ini kebutuhan informasi menjadi sangat 

penting dalam semua aspek kehidupan. Kebutuhan akan informasi yang cepat, 

relevan dan terpercaya menjadi hal yang pertama dan utama bagi para pengguna 

informasi tersebut. Oleh karena itu dukungan berupa Teknologi Informasi sangat 

dibutuhkan di era serba otomatis saat ini terutama dalam mengembangkan sistem 

informasi. Semua komponen yang terlibat dalam pembangunan sebuah sistem 

informasi saat ini tanpa terkecuali terus melakukan perbaikan dan pembaruan 

terhadap teknologinya demi memenuhi kebutuhan dalam memperoleh informasi 

yang cepat dan akurat sebagai sarana pengambilan keputusan. Perkembangan 

teknologi informasi yang sangat cepat tersebut sejalan dengan terus 

berkembangnya peradaban manusia terutama dibidang keterbukaan informasi. 

Perkembangan teknologi informasi tersebut meliputi perkembangan infrastruktur 

seperti hardware, software, teknologi penyimpanan data (storage), dan teknologi 

komunikasi atau jaringan (Laudon, K.C., 2014:49). 

Penggunaan teknologi sistem informasi membuat setiap organisasi sekarang 

menganggap bahwa sistem informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Hal tersebut mempengaruhi hampir semua aspek dalam pengelolaan 

bisnis, termasuk dalam pengelolaan bisnis jasa kesehatan. Keberhasilan penerapan 

suatu sistem informasi bergantung pada kemudahan dan pemanfaatan sistem 
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tersebut oleh pemakai sistem karena teknologi sistem informasi diselenggarakan 

dalam suatu perusahaan untuk membantu individu dalam menyelesaikan tugasnya 

(Citramurti, 2012:102). Oleh sebab itu, penerapan teknologi dalam sistem 

informasi perusahaan atau organisasi hendaknya mempertimbangkan pemakai 

sistem sehingga teknologi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan kemampuan 

pemakai. Sistem informasi memberikan nilai tambah terhadap proses, produksi, 

kualitas manajemen, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah serta 

keunggulan kompetitif lainnya yang sangat berguna bagi kegiatan bisnis. Sistem 

informasi diciptakan untuk menunjang aktivitas usaha pada semua tingkatan 

organisasi (Jumaili, 2015:82). 

Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi hampir seluruh aspek 

kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. 

Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian 

yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang 

dikembangkan. Tidak jarang juga teknologi yang diterapkan dalam sistem 

informasi kurang memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja individu 

karena tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna (Jumaili, 2015:96). Pelaksanaan 

sistem informasi yang berkualitas harus didukung oleh semua aspek, khususnya 

pada sumber daya manusia. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya 

ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan 

bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan 

kesuksesan implementasi (Bodnar dan Hopwood, 2014:115). 
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Salah satu bidang yang paling dipengaruhi oleh kemajuan teknologi 

informasi tersebut adalah dunia bisnis terutama terkait dengan informasi yang 

terkait dengan kinerja dari sebuah entitas bisnis yang umumnya disediakan oleh 

Sistim Informasi Akuntansi (SIA). Kebutuhan akan informasi akuntansi yang 

akurat dan cepat serta perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi 

yang begitu pesat menuntut lahirnya sistem informasi akuntansi. Perkembangan 

teknologi informasi juga berpengaruh secara signifikan terhadap sistem informasi 

akuntansi berbasis teknologi komputerisasi pada suatu organisasi bisnis, 

khususnya terdapat perubahan dalam pemrosesan data. Perubahan pemrosesan 

data tersebut tidak lain adalah sistem yang mulanya dijalankan secara manual, dan 

kemudian digantikan oleh sistem komputer yang lebih canggih sebagai alat 

pemrosesan data. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sekumpulan 

sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data 

menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambil 

keputusan. Sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan ini apakah secara 

manual atau terkomputerisasi (Bodnar & Hoopwood ; 2014:146). 

Suatu sistem informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas, jika suatu 

sistem dapat menghasilkan informasi yang mudah diterima dan mampu memenuhi 

harapan informasi secara tepat waktu (timely), akurat (accurate), dan dapat 

dipercaya (Widjajanto, 2012:41). Menurut Heuer dan Travers (2012:42) dengan 

penggunaan perangkat elektronik dalam akuntansi maka perusahaan dapat 

melakukan penghematan sumber daya. Sistem Informasi Akuntasi (SIA) 

merupakan modal dalam suatu organisasi yang berguna dalam menyiapkan 
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informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan 

dan pengelolaan transaksi (Baridwan, 2014:92). Dey (2012:23) menyatakan 

Sistem Informasi Akuntasi (SIA) merupakan suatu struktur dalam suatu entitas, 

seperti perusahaan bisnis, yang mempekerjakan sumber daya fisik dan komponen 

lainnya untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi, dengan 

tujuan memenuhi kebutuhan informasi dari berbagai pengguna informasi. Jadi 

sumber daya manusia pada perusahaan memiliki hubungan yang sangat erat dalam 

keberhasilan penggunaan teknologi dan sistem informasi pada perusahaan 

tersebut. 

Karakter yang dimiliki pada diri seseorang dapat mempengaruhi kinerja 

individu tersebut. Karakteristik sendiri adalah bagian dari bentukan perilaku yang 

terjadi pada setiap orang. Lingkungan merupakan faktor dominan dalam 

membentuk cara merespon dan berperilaku. Karakteristik adalah bagian dari 

bentukan perilaku yang terjadi pada setiap orang. Orang tua, guru, teman dan 

berbagai model peran, semuanya dalam waktu yang panjang ikut membentuk cara 

untuk merespon dan berperilaku. Kinerja sumber daya manusia dipengaruhi oleh 

berbagai hal, baik faktor dari dalam diri atau karakteristik karyawan (internal) 

maupun faktor lingkungan kerja atau karakteristik pekerja (karakter individu) dan 

organisasi (eksternal), (Eagly, 2013:71). Karakteristik individu adalah perilaku 

atau karakter yang ada pada diri seorang karyawan baik yang bersifat positif 

maupun negatif  Sugijanto (2014:29). Karakteristik-karakteristik ini sangat 

beragam, setiap perusahaan tentunya dapat memilih seorang karyawan yang 
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mempunyai kriteria yang baik dan karakteristik ini juga harus sesuai dengan apa 

yang diinginkan Perusahaan. 

Robbins (2012:18) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mudah 

didefenisikan dan tersedia, dari karakteristik individu meliputi usia, jenis kelamin, 

status perkawinan, banyaknya tanggungan dan masa kerja dalam organisasi. 

Siagian (2013:51) menyatakan bahwa, karakteristik biografikal (individu) dapat 

dilihat dari usia, jenis kelamin, status pernikahan, jumlah tanggungan dan masa 

kerja. Menurut Morrow menyatakan bahwa komitmen organisasi dipengaruhi oleh 

karakter personal (individu) yang mencakup usia, masa kerja, pendidikan dan 

jenis kelamin (Prayitno, 2012:86). 

Salah satu organisasi pelayanan publik yang sangat membutuhkan Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA) yang berbasis teknologi adalah Rumah Sakit. Sistem 

dan teknologi informasi telah menjadi komponen yang penting dan makin luas 

perannya bagi keberhasilan organisasi di sektor kesehatan termasuk rumah sakit. 

Teknologi informasi berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

organisasi. Rumah Sakit merupakan pusat pelayan masayarakat yang 

membutuhkan pelayanan pengobatan dan kebutuhan akan kesehatan. Kecepatan 

dan kemudahan pelayanan dalam situasi darurat dapat memberikan nilai tambah 

kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Rumah sakit sebagai 

salah satu institusi pelayanan umum membutuhkan keberadaan suatu sistem 

informasi yang akurat dan andal, serta cukup memadai untuk meningkatkan 

pelayanannya kepada para pasien serta lingkungan yang terkait lainnya. Dengan 

lingkup pelayanan yang begitu luas, tentunya banyak sekali permasalahan 
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kompleks yang terjadi dalam proses pelayanan di rumah sakit. Banyaknya 

variabel di rumah sakit turut menentukan kecepatan arus informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna dan lingkungan rumah sakit. Berdasarkan Undang-

Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat 

darurat. 

Dalam meningkatkan pelayanan yang cepat, dan mudah di butuhkan sebuah 

sistem administrasi yang terintegrasi antar divisi dalam rumah sakit. Sistem 

terintegrasi membuat masukan data di satu titik pelayanan dapat dilihat dan 

digunakan di titik pelayanan yang lain. Pengelolaan data di rumah sakit 

merupakan salah satu komponen yang penting dalam mewujudkan suatu sistem 

informasi di rumah sakit. Pengelolaan data secara manual, mempunyai banyak 

kelemahan, selain membutuhkan waktu yang lama, keakuratannya juga kurang 

dapat diterima, karena kemungkinan kesalahan sangat besar. Dengan dukungan 

teknologi informasi yang ada sekarang ini, pekerjaan pengelolaan data dengan 

cara manual dapat digantikan dengan suatu sistem informasi dengan 

menggunakan komputer. Selain lebih cepat dan mudah, pengelolaan data juga 

menjadi lebih akurat. 

Kebutuhan sistem informasi akuntansi pada rumah sakit berbeda antar 

rumah sakit. Oleh karena itu sangatlah perlu kesesuaian kebutuhan dan kapasitas 

sistem informasi akuntansi pada rumah sakit swasta berdasarkan jenis dan type 

rumah sakit swasta yang ada di Kota Pekanbaru. Salah satu jenis rumah sakit 
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berdasarkan bentuk pelayanan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 

adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA). Kesesuaian kebutuhan dan kapasitas 

sistem informasi akuntansi tersebut diperlukan dalam rangka memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Pekanbaru yang memiliki visi 

pembangunan kesehatan Masyarakat Sehat, Mandiri dan Berkeadilan di Kota 

Pekanbaru. Data berikut adalah jumlah rumah sakit swasta berdasarkan type C 

dan D yang beroperasional di Kota Pekanbaru : 

Tabel 1.1 Daftar Rumah Sakit Swasta Ibu dan Anak Di Kota Pekanbaru 

No. Nama Rumah Sakit 
Jumlah Karyawan 

Total 
Medis Non Medis 

1. RSIA Annisa 29 69 98 

2. RSIA Syafira 150 127 277 

3. RSIA Eria Bunda 154 29 183 

4. RSIA Zainab 165 83 248 

5. RSIA Sansani 168 76 244 

6. RSIA Budhi Mulia 96 15 111 

7. RSIA Andhini 65 121 186 

8. RSIA Labuh Baru 14 64 78 

9. RSIA Mesra 55 15 70 

  896 599 1.495 

Sumber : Profil Kesehatan Kota Pekanbaru, 2017  

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Rumah Sakit Swasta 

dengan kategori khusus yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Kota 

Pekanbaru pada tahun 2018 ini tercatat berjumlah 9 buah RSIA, dengan jumlah 

karyawan medis dan non medis total adalah 1.495 orang karyawan. Beberapa 

rumah sakit di Pekanbaru Propinsi Riau yang merupakan rumah sakit swasta, 

sistem informasi akuntansinya sudah menggunakan sistem komputerisasi dengan 

fasilitas Local Areal Network, sehingga diharapkan pelayanan terhadap pasien 
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rawat jalan maupun rawat inap berjalan dengan baik dan lancar, dan pasien 

merasa puas atas pelayanan medis dan administrasi keuangannya. Dengan 

kepuasan ini pasien akan berkunjung kembali ke rumah sakit ini sehingga 

pendapatan rumah sakit meningkat dan kinerja rumah sakit pun meningkat. 

Namun pada kenyataannya sistem informasi akuntansi yang telah berbasis 

komputerisasi di Rumah Sakit swasta Pekanbaru Propinsi Riau masih dihadapkan 

kepada permasalahan utama dalam operasionalnya yang tidak maksimal dan 

optimal sehingga hasil yang diharapkan seperti Pada saat pendaftaran pasien harus 

menunggu petugas pendaftaran melengkapi data pendaftaran. Semakin banyak 

pasien yang mendaftar maka waktu yang diperlukan akan semakin lama, setelah 

selesai melakukan pendaftaran, pasien masih harus menunggu sampai petugas 

rekam medis mengambil dan mengantarkan arsip pasien ke ruang periksa yang 

dituju, setelah sampai diruang perikasa pasien masih harus kembali menunggu 

untuk giliran diperiksa, belum adanya ketepatan waktu laporan keuangan kepada 

manajemen rumah sakit, keakuratan data dan masih terdapatnya beberapa data 

yang belum update seperti rekam medis dan persediaan obat yang masih selisih. 

Kasus yang paling sering ditemukan adalah pada saat pasien menjalani rawat inap. 

Setelah selesai menjalani rawat inap pasien harus menunggu petugas kasir 

menyelesaikan tagihan perawatan. Makin lama periode perawatan akan semakin 

banyak pelayanan medis yang dijalani, waktu yang dibutuhkan oleh kasir untuk 

menyelesaikan tagihan dan memeriksa semua biaya yang dibebankan akan 

semakin lama. Tidak hanya meningkatkan waktu tunggu pelayanan, 

kecenderungan untuk terjadi kesalahan akan semakin tinggi jika sistem penagihan 
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tidak terintegrasi dengan baik. Pada akhirnya rangkaian kejadian akan 

menurunkan citra pelayanan rumah sakit dan meningkatkan biaya operasional. 

 Permasalahan permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh faktor sumber 

daya manusia. Karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Kota Pekanbaru 

merupakan sumber daya manusia yang merupakan pengguna dan pemakai sistem 

informasi akuntansi yang berbasis komputerisasi. Sumber daya manusia di Rumah 

Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Kota Pekanbaru terdiri dari berbagai macam latar 

belakang karakteristik individual. Proses peralihan dari sistem informasi akuntansi 

yang selama ini manual ke berbasis komputerisasi sampai saat ini masih menemui 

berbagai macam permasalahan dalam operasionalnya. Kondisi ini telah menjadi 

perhatian utama manajemen rumah sakit, karena hal ini berhubungan dengan 

kebijakan mutu dari organisasi yaitu memberikan pelayanan kesehatan, tepat dan 

manusiawi oleh tenaga medis profesional, terukur dan terarah dalam suatu sistem 

pelayanan yang handal.  

Kebutuhan sistem informasi akuntansi pada rumah sakit berbeda antar 

rumah sakit. Oleh karena itu sangatlah perlu kesesuaian kebutuhan dan kapasitas 

sistem informasi akuntansi pada rumah sakit swasta seperti RSIA. Mesra Pasir 

Putih di Kota Pekanbaru. RSIA. Mesra Pasir Putih di Pekanbaru Propinsi Riau 

merupakan salah satu contoh rumah sakit swasta sistem informasi akuntansinya 

sudah menggunakan sistem komputerisasi dengan fasilitas Local Areal Network, 

sehingga diharapkan pelayanan terhadap pasien rawat jalan maupun rawat inap 

berjalan dengan baik dan lancar, dan pasien merasa puas atas pelayanan medis dan 

administrasi keuangannya. Dengan kepuasan ini pasien akan berkunjung kembali 
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ke rumah sakit ini sehingga pendapatan rumah sakit meningkat dan kinerja rumah 

sakit pun meningkat. Rumah Sakit MESRA saat ini berlokasi dijalan Raya Pasir 

Putih No. 03 A/B Perbatasan Siak Hulu Marpoyan Damai Pekanbaru RIAU sesuai 

dengan mottonya “Kami Melayani dengan Sepenuh Hati” memiliki komitmen 

yang kuat untuki memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi seluruh 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan (RSIA. Mesra, 2018). 

Namun pada kenyataannya sistem informasi akuntansi yang telah berbasis 

komputerisasi di RSIA. Mesra Pasir Pekanbaru Propinsi Riau masih dihadapkan 

kepada permasalahan utama dalam operasionalnya yang tidak maksimal sehingga 

hasil yang diharapkan seperti belum adanya ketepatan waktu laporan keuangan 

kepada manajemen rumah sakit, keakuratan data dan masih terdapatnya beberapa 

data yang belum update seperti rekam medis dan persediaan obat yang masih 

selisih. Permasalahan permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh faktor 

sumber daya manusia. Karyawan rumah sakit RSIA. Mesra Pasir Putih Pekanbaru 

Propinsi Riau merupakan sumber daya manusia yang merupakan pengguna dan 

pemakai sistem informasi akuntansi yang berbasis komputerisasi. Sumber daya 

manusia di RS. Mesra Pasir Putih Pekanbaru Propinsi Riau terdiri dari berbagai 

latar belakang yang saat ini berjumlah 125 orang (RSIA. Mesra, 2018). 

Tabel 1.2 Data Karyawan RSIA. Mesra Pasir Putih 

No. Departemen Jumlah 

1. Direktur 1 

2. Wakil Direktur Pelayanan Medis 1 

3. Wakil Direktur Penunjang Medis 1 

4. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan 1 

5. Kepala Bagian Perawatan 3 

6. Dokter 12 

7. Tenaga Keperawatan 26 
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No. Departemen Jumlah 

8.  10 

9.  6 

10. Tenaga Administrasi  3 

11. Tenaga Bidan 2 

12. Tenaga Penunjang Medis dan Non Medis 4 

 Total 70 

 Sumber  : RS. Mesra, 2018 

Rumah Sakit Mesra Pasir Putih mulai beroperasional pada Tahun 2009, dan 

telah mengadopsi teknologi sistem informasi akuntansi rumah sakit yang berbasis 

komputer pada tahun 2015. Proses peralihan dari sistem informasi akuntansi yang 

selama ini manual ke berbasis komputerisasi sampai saat ini masih menemui 

berbagai macam permasalahan dalam operasionalnya. Kondisi ini telah menjadi 

perhatian utama manajemen rumah sakit Mesra Pasir Putih, karena hal ini 

berhubungan dengan kebijakan mutu dari organisasi yaitu memberikan pelayanan 

kesehatan, tepat dan manusiawi oleh tenaga medis profesional, terukur dan terarah 

dalam suatu sistem pelayanan yang handal. Oleh karena itu sistem informasi 

akuntansi berbasis teknologi komputerisasi di adopsi dalam upaya mengsupport 

operasional rumah sakit dalam mencapai dan menjalankan kebijakan mutunya 

tersebut. 

Oleh karena itu sistem informasi akuntansi berbasis teknologi komputerisasi 

di adopsi dalam upaya mengsupport operasional rumah sakit dalam mencapai dan 

menjalankan kebijakan mutunya tersebut. Dari hasil obeservasi Penulis dan 

pernah melaksanan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di RSIA. Mesra Pasir Putih 

Pekanbaru terdapat beberapa permasalahan dasar dari pelaksanaan sistem 

informasi akuntansi yang berbasis komputerisasi: 
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Tabel 1.3 Beberapa Permasalahan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)  

 

No. Permasalahan 

1. Tidak tersedianya Laporan Keuangan, Neraca, Laba Rugi. Arus Kas dan 

Perubahan Modal secara real time (tepat waktu) sebagai sumber 

informasi pengambil keputusan manajemen perusahaan. 

2. Tidak optimalnya sistem komputerisasi dalam menghasilkan informasi 

akuntansi dan keuangan Perusahaan 

3. Terdapat selisih yang material dari persediaan barang dagangan (obat) 

sebagai akibat dari ketidakoptimalan pelaksanaan Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA), Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pada bagian Akuntansi dan Keuangan Perusahaan Perusahaan, sehingga 

Sistem Pengendalian Internal (SPI) lemah dan berpotensi financial loss. 

4. Tidak tersedianya Sumber Daya Manusia yang expert/ahli di bidang 

Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan perusahaan. 

5. Lemahnya pengawasan dan supervisi atas pekerjaan 

6. Beberapa data rekam medis pasien belum update 

 Sumber  : Hasil Observasi PKL Penulis, 2017 

Dari uraian beberapa permasalahan diatas, Penulis menduga bahwa faktor 

sumber daya manusia yaitu karyawan pada RSIA. Mesra Pasir Putih Pekanbaru 

menjadi penyebab dari ketidakmaksimalan pelaksanaan sistem informasi 

akuntansi yang berbasai komputerisasi tersebut. Karakteristik individu dari 

karyawan seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, banyaknya tanggungan, 

pendidikan/pelatihan dan masa kerja menjadi faktor utama dalam keberhasilan 

pelaksanaan pelaksanaan sistem informasi akuntansi yang berbasis komputerisasi 

RS. Mesra Pasir Putih Pekanbaru. Selain factor karakteristik individu, 

permasalahan utama yang diangkat pada penelitian ini adalah lemahnya 

pemahaman dan penguasaan SDM RS. Mesra Pasir Putih Pekanbaru dalam ilmu 

akuntansi. 

Sumber daya manusia yang menjalankan serangkain proses dan standar 

dalam akuntansi merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari sistem 

akuntansi dan pelaporan keuangan. Sedikitnya sumber daya manusia yang 
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berkompeten dalam bidang akuntansi, sumber daya manusia yang relatif sudah 

tua, tingkat pendidikan yang beragam, kurangnya pelatihan tentang akuntansi bagi 

para staf, dan tidak adanya latar belakang akuntansi para staf menjadi salah satu 

permasalahan akuntansi di RS. Mesra Pasir Putih Pekanbaru. 

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa (servisce activities) yang berfungsi 

menyajikan informasi kuantitatif (dalam satuan uang) mengenai suatu entitas 

ekonomi sebagai bahan pengambilan keputusan ekonomi terhadap beberapa 

alternatif (Ernawati S, 2011). Menurut difinisi tersebut, akuntansi dipandang dari 

sudut kegiatan jasa, akuntansi dapat pula dipandang sebagai suatu disiplin ilmu 

deskriptif/analisisi dan sebagai suatu sistem informasi (Kieso Weygandt 2013). 

Melalui accounting cycle, bukti transaksi (business paper) baik yang bersifat 

intern diproses menjadi informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan 

dipakai sebagai pengambilan keputusan oleh stakeholder. Laporan Keuangan 

tersebut seringkali disebut dengan Laporan Keuangan Komersial. Bilamana 

laporan keuangan keuangan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan 

mengindahkan semua peraturan perpajakan, maka laporan keuangan tersebut 

adalah laporan keuangan fiskal, sehingga timbullah akuntansi perpajakan karena 

setiap orang yang menjalankan usaha, transaksinya biasanya selalu berurusan 

dengan perpajakan. Akuntansi dan perpajakan mempengaruhi hampir semua dari 

yang paling sederhana sampai yang paling kompleks (Ernawati S, 2011). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wina Hastria Ofani (2015:132) 

menyatakan dalam penelitiannya bahwa karakteristik individu dari karyawan PT. 

Telkom Tbk Kandatel Jombang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan 

penerapan dan penggunaan teknologi (Task Technology Fit). Hasil yang sama 

juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Tiksnayana Vipraprastha 
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(2016:120) dengan kesimpulan bahwa karakateristik individual karyawan seperti 

pengalaman kerja, pendidikan dan pelatihan berpengaruh positip terhadap 

efektifitas penggunaan sistem informasi akuntansi di PT. Bank BNI Tbk di 

Kabupaten Badung Provinsi Bali. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indah Widiastuti (2015:97) 

dimana hasil penelitian berkesimpulan bahwa keberhasilan pelaksanaan sistem 

informasi akuntansi yang berbasis komputerisasi di suatu perusahaan harus 

didukung oleh kualitas dari sumber daya manusia yang memadai. Kualitas sumber 

daya manusia yang memadai dalam hal ini adalah tingkat pendidikan dan 

pelatihan yang diterima oleh karyawan sebagai sumber daya manusia yang 

menggunakan sistem informasi akuntansi tersebut. Dari beberapa penelitian 

terdahulu yang menjadi sumber referensi penelitian ini, maka Penulis akan 

mencoba untuk melakukan pengujian terhadap keberhasilan pelaksanaan 

teknologi sistem informasi akuntansi yang berbasis komputerisasi di Rumah Sakit 

Ibu dan Anak (RSIA) di Kota Pekanbaru dengan menggunakan variabel 

independen karakteristik individual dari karyawan. Karakteristik individual dari 

karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Kota Pekanbaru yang menjadi 

variabel independen adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan masa 

kerja. Atas dasar latar belakang diatas maka, Penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan ini menjadi penelitian ini diberi judul : PENGARUH 

KARAKTERISTIK INDIVIDUAL DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI 

TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TEKNOLOGI SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI (Studi Kasus Pada RSIA. Mesra Pasir Putih 

Pekanbaru). 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Apakah Usia berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan 

teknologi sistem informasi akuntansi di RSIA. Mesra Pasir Putih 

Pekanbaru? 

2. Apakah Jenis Kelamin berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

pelaksanaan teknologi sistem informasi akuntansi di RSIA. Mesra Pasir 

Putih Pekanbaru ? 

3. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

pelaksanaan teknologi sistem informasi akuntansi di RSIA. Mesra Pasir 

Putih Pekanbaru ? 

4. Apakah Masa Kerja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

pelaksanaan teknologi sistem informasi akuntansi di RSIA. Mesra Pasir 

Putih Pekanbaru? 

5. Apakah Pemahaman Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

pelaksanaan teknologi sistem informasi akuntansi di RSIA. Mesra Pasir 

Putih Pekanbaru? 

6. Apakah Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Masa Kerja dan 

Pemahaman Akuntansi berpengaruh signifikan secara bersama sama 

terhadap efektivitas pelaksanaan teknologi sistem informasi akuntansi di 

RSIA. Mesra Pasir Putih Pekanbaru? 
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1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah terdapat pengaruh Usia terhadap 

efektivitas pelaksanaan teknologi sistem informasi akuntansi di RSIA. 

Mesra Pasir Putih Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah terdapat pengaruh Jenis 

Kelamin terhadap efektivitas pelaksanaan teknologi sistem informasi 

akuntansi di RS. Mesra Pasir Putih Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah terdapat pengaruh pengaruh 

Tingkat Pendidikan terhadap efektivitas pelaksanaan teknologi sistem 

informasi akuntansi di RS. Mesra Pasir Putih Pekanbaru. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah terdapat pengaruh Masa Kerja 

terhadap efektivitas pelaksanaan teknologi sistem informasi akuntansi di 

RS. Mesra Pasir Putih Pekanbaru. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah terdapat pengaruh Pemahaman 

Akuntansi terhadap efektivitas pelaksanaan teknologi sistem informasi 

akuntansi di RS. Mesra Pasir Putih Pekanbaru. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah terdapat pengaruh pengaruh 

Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Masa Kerja secara bersama 

sama terhadap efektivitas pelaksanaan teknologi sistem informasi akuntansi 

di RS. Mesra Pasir Putih Pekanbaru. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap, informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

teori tentang karakteristik individual karyawan, pemahaman akuntansi dan 

efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputerisasi. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan penyebab 

permasalahan penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputerisasi 

di RS. Mesra Pasir Putih Pekanbaru.  

3. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperkuat 

hasil penelitian sebelumnya serta penelitian ini diharapkan dapat memacu 

penelitian yang lebih baik pada masa yang akan datang mengenai masalah-

masalah yang dibahas dalam penelitian. 

 

1.4 Sistematika Penulisan  

 Untuk memberi gambaran yang jelas tentang pembahasan, Penulis akan 

menyajikan dalam empat bab yaitu masing-masing bab terdiri terdiri dari: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

   Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

   Bab ini menguraikan tentang tinjauan teori karakteristik individual 

pemahaman akuntansi dan teori sistem informasi akuntansi, 

penelitian terdahulu, kerangka model penelitian dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

   Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan 

yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, tekhnik pengumpulan data, defenisi dan 

pengukuran variable (operasional variable) metode analisis yang 

dilakukan untuk menarik kesimpulan. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Bab ini berisi mengenai sejarah objek peneltian dan sejarah singkat 

perusahaan yang tergolong dalam objek penelitian. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini merupakan bab yang memaparkan hasil yang diperoleh dari 

penelitian dimulai dari deskripsi data penelitian, análisis data dan 

pembahasan. 
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BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

   Bab ini merupakan bab penutup dalam penelitian ini, disini penulis 

memberikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan 

saran-saran yang dinilai perlu untuk diberikan menyangkut objek 

dan hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model (TAM), diperkenalkan pertama kali oleh 

Davis pada tahun 1989. TAM dibuat khusus untuk pemodelan adopsi pengguna 

system informasi. Menurut Davis, tujuan utama TAM adalah untuk mendirikan 

dasar penelusuran pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap 

(personalisasi), dan tujuan pengguna komputer. TAM menganggap bahwa dua 

keyakinan variabel perilaku utama dalam mengadopsi sistem informasi, yaitu 

persepsi pengguna terhadap manfaat (perceived usefulness) dan persepsi 

pengguna terhadap penggunaan (perceived ease of use). Perceived usefulness 

diartikan sebagai tingkat di mana seseorang percaya bahwa menggunakan system 

tertentu dapat meningkatkan kinerjanya, dan perceived ease of use diartikan 

sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa menggunakan system tidak 

diperlukan usaha apapun (free of effort). Perceived ease of use juga berpengaruh 

pada perceived usefulness yang dapat diartikan bahwa jika seseorang merasa 

system tersebut mudah digunakan maka system tersebut berguna bagi mereka 

(Mulyadi, 2014:84). 

Sesuai dengan istilah TAM, bahwa “A” singkatan dari “Acceptance” artinya 

penerimaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa TAM merupakan suatu model 

analisis untuk mengetahui perilaku pengguna akan penerimaan teknologi. Jika 

melihat pengertian TAM dari Wikipedia, “TAM is an information systems theory 
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that models how users come to accept and use a technology”. Maksudnya yaitu 

TAM merupakan suatu teori sistem informasi yang modelnya bagaimana 

pengguna datang untuk menerima dan menggunakan teknologi (Mulyadi, 

2014:86). 

Melalui TAM, asumsinya pada saat pengguna akan menggunakan sistem 

informasi yang baru maka ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhinya, yaitu 

(Mulyadi, 2014:95) :  

1. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Ease of Use Perceived) 

 Menurut Davis disebutkan bahwa “ease” artinya “freedom from difficulty or 

great effort”. Selanjutnya “ease to use perceived” didefinisikan “the degree 

to which a person believes that using a particular system would be free of 

effort”. Jika diaplikasikan untuk sistem informasi perpustakaan, maka 

maksudnya pengguna meyakini kalau sistem informasi perpustakaan 

tersebut mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha 

keras dan akan terbebas dari kesulitan. Hal ini mencakup kemudahan 

penggunaan sistem informasi sesuai dengan keinginan penggunanya. Hasil 

penelitian Davis menunjukkan jika persepsi kemudahan dapat menjelaskan 

alasan pengguna untuk menggunakan sistem dan dapat menjelaskan kalau 

sistem yang baru dapat diterima oleh pengguna. 

2. Persepsi Kebermanfaatan (Usefulness Perceived) 

 Dalam buku Davis disebutkan bahwa “the degree to which a person believes 

that using a particular system would enhance his or her job performance.” 

Hal ini dimaksudkan bahwa pengguna percaya bahwa dengan menggunakan 
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sistem informasi perpustakaan tersebut akan meningkatkan kinerjanya. Hal 

ini menggambarkan manfaat sistem dari penggunanya yang berkaitan 

dengan berbagai aspek. Jadi dalam persepsi kebermanfaatan ini membentuk 

suatu kepercayaan untuk pengambilan keputusan apakah jadi menggunakan 

sistem informasi atau tidak. Asumsinya jika pengguna mempercayai kalau 

sistem tersebut berguna maka tentu akan menggunakannya, tetapi 

sebaliknya jika tidak percaya kalau berguna maka jawabannya pasti tidak 

akan menggunakannya. 

 

2.2 Teori Teknologi Sistem Informasi Akuntansi 

2.2.1 Pengertian Teknologi Informasi 

Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, 

implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, 

khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer (Aminah, 

2016:63). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan 

oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku 

dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan (Chintya, 

2015:51). Pemanfaatan teknologi informasi diukur menggunakan beberapa 

indikator antara lain sebagai berikut (Amin, dkk., 2016:92) : Intensitas teknologi 

informasi, Ketersediaan tenaga ahli, Investasi pada teknologi, Kemudahan 

bertukar Informasi dan Kemudahan akses bekerja sama. 

2.2.2 Pengertian Sistem Informasi 

Widjajanto (2012:69) berpendapat bahwa sistem adalah suatu yang 

memiliki bagian-bagian yang saling berkaitan untuk dapat mencapai tujuan yang 
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telah ditetapkan melalui tiga tahap yaitu input, proses dan output. Menurut 

Citramurti (2012:95), sistem adalah serangkaian dari dua atau lebih komponen-

komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan. Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya dengan unsur 

yang lain yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Al-Eqab, 

2013:82). Sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulang-ulang terjadi 

atau secara rutin terjadi (Mulyadi, 2014:36). 

Sistem informasi dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi komputer 

yang meliputi perangkat hardware dan software yang telah dirancang untuk 

mengubah data menjadi suatu informasi yang berguna kepada pengguna informasi 

di dalam sebuah organisasi atau perusahaan (Bodnar, 2014:94). Definisi sistem 

informasi menurut Henry C. Lucas adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur 

yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan suatu informasi 

yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di 

dalam organisasi. Sedangkan John F. Nash dan Martin B. Roberts menyebutkan 

bahwa sistem informasi adalah suatu kombinasi orang-orang, fasilitas, teknologi, 

media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan 

suatu jalur komunikasi yang penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, 

memberi sinyal kepada para manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-

kejadian internal dan ekternal yang penting dan menyediakan suatu dasar dengan 

tujuan untuk pengambilan keputusan yang cerdik (Jogianto, 2012:105). 

Sistem Informasi (information system) adalah serangkaian prosedur secara 

formal dimana data dikumpulkan, kemudian diproses menjadi suatu informasi dan 
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didistribusikan kepada para pengguna (Jogianto, 2012:112). Namun, Gerald 

berpendapat bahwa sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, 

untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Informasi 

merupakan hal yang fundamental dalam suatu organisasi khususnya dalam 

pengambilan keputusan. Informasi memiliki peran yang penting bagi sebuah 

organisasi untuk bertahan dalam pasar yang semakin berkembang (Baridwan, 

2014:62). Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi adanya ketidakpastian di 

dalam pengambilan keputuasan tentang suatu keadaan. Informasi dalam 

hubungannya dengan pengambilan keputusan diperoleh dari sistem informasi atau 

disebut juga dengan information processing system (Handayani, 2014:29). Fakhri 

dan Wibowo (2015:34) mengungkapkan sistem informasi merupakan seperangkat 

komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, 

menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan 

keputusan dan pengawasan dalam organisasi. 

Radityo (2012:45) menyatakan sistem informasi merupakan seperangkat 

komponen yang saling berhubungan mempunyai fungsi mengumpulkan, 

memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung 

pembuatan kepuasan dan pengawasan dalam organisasi. Menurut Holmes, Model 

kesuksesan sistem informasi banyak dikembangkan (Radityo, 2012:52). 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang definisi sistem informasi, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi merupakan suatu rangkaian 

kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk menghasilkan output berupa 
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informasi yang dapat diterima dan digunakan oleh pihak yang berkepentingan. 

Sistem Informasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan pada dasarkan 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu : sistem informasi manajemen (SIM) dan 

sistem informasi akuntansi (SIA). Sistem informasi manajemen (SIM) sifatnya 

lebih terperinci dan biasanya digunakan untuk kepentingan internal 

perusahaan/pengelola bisnis, sedangkan sistem informasi akuntansi (SIA) 

biasanya lebih digunakan untuk kepentingan eksternal. 

2.2.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

Mulyadi (2014:81) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

adalah subsistem dari akuntansi manajemen yang terdapat dalam suatu organisasi 

yang mengelola data keuangan menjadi informasi keuangan yang memenuhi 

pemakai intern dan ekstern. Lain halnya dengan pendapat (Nicolaou, 2012:74) 

yang mengatakan bahwa sistem informasi merupakan sistem berbasis komputer 

yang didefinisikan suatu sistem yang meningkatkan control dan meningkatkan 

korporasi dalam organisasi. 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2014:114), sistem informasi akuntansi 

dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang berbasis komputer yang dirancang 

untuk mengubah data akuntansi menjadi suatu informasi, lebih luas lagi istilah 

sistem informasi akuntansi yang termasuk di dalamnya adalah siklus pemrosesan 

transaksi, pemakaian teknologi, dan pengembangan sistem informasi.Sedangkan 

definisi lain tentang sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang 

memproses data dan transaksi untuk menghasilkan suatu informasi yang 
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bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis 

perusahaan (Krismiaji, 2012:42). 

Menurut Cho dan Wong efektivitas sistem informasi akuntansi tergantung 

dari seberapa baik pengguna mengetahui sistem, layanan pendukung dari 

penyedia informasi dan kapasitas dari sistem itu sendiri. Menurut Sajady dan 

Nejad, Efektivitas sistem dinilai berdasarkan sumbangannya pada proses 

pengambilan keputusan, mutu informasi akuntansi, evaluasi kinerja, pengendalian 

internal dan memfasilitasi transaksi perusahaan. Menurut Muhanna dan Stoel, 

menyatakan dampak dan efektivitas dari teknologi informasi dalam perusahaan 

merupakan tema utama atau hal yang paling sering diteliti dalam bidang teknologi 

informasi, termasuk di dalamnya sistem informasi akuntansi (Krismiaji, 2012:58). 

 

2.3 Karakteristik Individual 

2.3.1 Pengertian Karakteristik Individual 

Sumber daya yang terpenting dalam organisasi adalah sumber daya 

manusia, orng-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha 

mereka kepada organisasi agar sesuatu organisasi dapat tetap eksistensinya. Setiap 

manusia memiliki karakteristik individu yang berbeda antara satu dengan yang 

lainnya.  

Karakteristik individu adalah perilaku atau karakter yang ada pada diri 

seorang karyawan baik yang bersifat positif maupun negatif Sugijanto (2011:92). 

Karakteristik-karakteristik ini sangat beragam, setiap perusahaan tentunya dapat 

memilih seorang karyawan yang mempunyai kriteria yang baik dan karakteristik 

ini juga harus sesuai dengan apa yang diinginkan Perusahaan. 
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Robbins (2012:172) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mudah 

didefenisikan dan tersedia, dari karakteristik individu meliputi usia, jenis kelamin, 

status perkawinan, banyaknya tanggungan dan masa kerja dalam organisasi. 

Siagian (2013:106) menyatakan bahwa, karakteristik biografikal (individu) 

dapat dilihat dari usia, jenis kelamin, status pernikahan, jumlah tanggungan dan 

masa kerja. Menurut Morrow menyatakan bahwa komitmen organisasi 

dipengaruhi oleh karakter personal (individu) yang mencakup usia, masa kerja, 

pendidikan dan jenis kelamin (Prayitno, 2012:94). 

Menurut Mathis (2014:40) ada empat karakteristik individu yang 

mempengaruhi bagaimana orang-orang membuat karir, yaitu : 

1) Minat, orang cenderung mengejar karir yang mereka yakini cocok dengan 

minat mereka. 

2) Jati Diri, karir merupakan perpanjangan dari jati diri seseorang dan juga hal 

yang membentuk jati diri. 

3) Kepribadian, faktor ini mencakup orientasi pribadi karyawan dengan 

kebutuhan individual, latihan kekuasaan dan kepribadian. 

4) Latar belakang social, status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan, seorang 

karyawan merupakan faktor yang berfungsi dalam kategori 

2.3.2  Pembentuk Karakter Individual 

Menurut pendapat Robbin dan Siagian diatas yang membentuk karakteristik 

individu dalam organisasi meliputi usia, jenis kelamin, status perkawinan, masa 

kerja dan jumlah tanggungan. 
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1) Usia  

Usia berkaitan erat dengan tingkat kedewasaan atau maturitas karyawan. 

Kedewasaan adalah tingkat kedewasaan teknis dalam melaksanakan tugas-

tugas maupun kedewasaan psikologis. Umumnya kinerja personil 

meningkat sejalan dengan peningkatan usia pekerja. 

2) Jenis Kelamin 

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia dibedakan menurut jenis 

kelaminnya, yaitu pria dan wanita. Robbins (2012:125) menyatakan bahwa 

tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam 

kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis, dorongan 

kompetitif, motivasi, sosiabilitas atau kemampuan belajar. Namun studi-

studi psikologis telah menemukan bahwa wanita lebih bersedia mematuhi 

wewenang dan pria lebih agresif dan lebih besar kemungkinannya dari pada 

wanita dalam memiliki pengharapan untuk sukses. Bukti yang konsisten 

juga menyatakannya bahwa wanita mempunyai tingkat kemangkiran yang 

lebih tinggi dari pada pria. 

3) Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan formal yang semakin tinggi, berakibat pada peningkatan 

harapan dalam hal karir dan perolehan pekerjaan dan penghasilan. Akan 

tetapi disisin lain, lapangan kerja yang tersedia tidak selalu sesuai dengan 

tingkat dan jenis pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh para 

pencari kerja tersebut (Ellitan, 2013:210). 
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4) Masa Kerja 

Siagian (2013:82) menyatakan bahwa, masa kerja menunjukkan berapa 

lama seseorang bekerja pada masing-masing pekerjaan atau jabatan. 

Kreitner dan Kinicki (2014:90) menyatakan bahwa masa kerja yang lama 

akan cenderung membuat seorang pegawai lebih merasa betah dalam suatu 

organisasi, hal ini disebabkan diantaranya karena telah beradaptasi dengan 

lingkungan yang cukup lama sehingga seorang pegawai akan merasa 

nyaman dengan pekerjaannya. Peyebab lain juga dikarenakan adanya 

kebijakan dari instansi atau perusahaan mengenai jaminan hidup dihari tua. 

Lama kerja seseorang dalam organisasi perlu diketahui karena lama kerja itu 

dapat merupakan salah satu indikator tentang kecenderungan para karyawan 

dalam berbagai segi kehidupan organisasi (Siagian, 2013:73).  

5) Status Kepegawaian 

Adanya perbedaan staus kepegawaian antara pegawai tetap dengan pegawai 

honorer menyebabkan kesenjangan antar tenaga kerja dapat terjadi dalam 

suatu organisasi perusahaan. 

6) Status Pernikahan 

Menurut Siagian (2013:74), status perkawinan seseorang berpengaruh 

terhadap perilaku seseorang dalam kehidupan organisasinya, baik secara 

positip maupun negatif yang berarti bahwa staus perkawinan seseorang turut 

pula memberikan petunjuk tentang cara dan teknik motivasi yang cocok 

digunakan baginya dibandingkan dengan orang yang tidak berkeluarga. 

Menurut Robbins (2012:165) bahwa pernikahan memaksakan peningkatan 
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tanggungjawab yang dapat membuat suatu pekerjaan yang tetap menjadi 

lebih berharga dan penting. 

Sedangkan menurut Robbins (2012:167) seseorang yang telah menikah 

lebih sedikit absensinya, mengalami pergantian yang lebih rendah dan lebih 

puas dengan pekerjaan mereka daripada rekan kerjanya yang belum 

menikah, hal ini dapat disebabkan karena perkawinan memaksanakan 

peningkatan tanggungjawab yang dapat membuat suatu pekerjaan yang 

tetap menjadi lebih berharga dan penting. Sehingga disini dapat dilihat 

adanya pengaruh status perkawinan terhadap kinerja seseorang. 

 

2.4 Pemahaman Akuntansi 

Ada banyak definisi tentang akuntansi. Akuntansi dapat didefinisikan dari 

sisi akuntansi sebgai sebuah seni, ilmu (science), maupun perekayasaan 

(technology). Namun, tentu saja defenisi akuntansi dapat dilihat dari prespektif 

lain.  

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih 

tinggi dari ingatan atauhafalan (Agustina dan Yanti,2012). American Accounting 

Association mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, 

pengukuran, dan pengomunikasian informasi ekonomi yang memungkinkan 

pertimbangan dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi terkini 

oleh pemakaiinformasi (Lubis, 2011). 

Akuntansi merupakan satu-satunya konsentrasi ilmu yang membahas 

masalah keuangan, akuntansi sangat membutuhkan perkembangan teknologi 

tersebut, seperti halnya dalam dunia bisnis yang mudah dan serba praktis. Salah 
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satu kunci untuk menguasai ilmu akuntansi adalah mengerti akan konsep dasar 

akuntansi itu.Salah satu cara seseorang untuk memahami dasar akuntansi tersebut 

yaitu memilih akuntansi sebagai jurusan pilihan pada pendidikan formal (Novius, 

2010). 

Napitupulu (2008), Pemahaman juga dapat dilihat dari hasil seseorang yang 

telah dievaluasi oleh pengajar mata kuliah akuntansi dan juga akan dilihat dari 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti pada 

seseorang. Dengan demikian dapat diberi suatu kesimpulan, bahwa pemahaman 

akuntansi memiliki tujuan, yaitu : 

a. Pemahaman pengetahuan akuntansi tanpa menimbulkan kekeliruan tentang 

arti akuntansi. Artinya jangan sampai seseorang mempunyai wawasan yang 

sempit mengenai ruang lingkup akuntansi baik sebagai pengetahuan 

maupun sebagai bidang pekerjaan. 

b. Menanamkan sifat positif terhadap pengetahuan akuntansi yang cukup luas 

ruang lingkupnya, khususnya mereka yang tidak mengambil jurusan 

akuntansi. 

c. Memotivasi agar pengetahuan akuntansi dimanfaatkan dalam praktik bisnis 

atau organisasi lain yang keberhasilannya sebenarnya ditentukan oleh 

informasi keuangan. 

Maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tingkat pemahaman 

akuntansi adalah proses atau cara seseorang yang mengeluti pekerjaan dibidang 

akuntansi dalam memahami ilmu akuntansi. 
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2.5 Rumah Sakit 

Istilah hospital (rumah sakit) berasal dari kata Latin, yaitu hospes (tuan 

rumah), yang juga menjadi akar kata hotel dan hospitality (keramahan). 

Pengertian Rumah Sakit menurut WHO adalah suatu bagian menyeluruh dari 

organisasi sosial dan medis yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan 

yang lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun rehabilitatif, dimana 

pelayanan keluarga menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan. 

Rumah Sakit adalah suatu fasilitas umum (publik facility) yang berfungsi 

sebagai pusat pelayanan kesehatan meliputi pencegahan dan penyembuhan 

penyakit, serta pemeliharaan, peningkatan dan pemulihan kesehatan secara 

paripurna.  

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 

rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.  

2.5.1 Klasifikasi Rumah Sakit Menurut Kelas/Tipe 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan 

rumah sakit dinyatakan bahwa rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, 

tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat 

penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan 

gangguan kesehatan (Depkes ,RI 2004). Berdasarkan Permenkes RI Nomor 

986/Menkes/Per/11/1992 pelayanan rumah sakit umum pemerintah Departemen 
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Kesehatan dan Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi kelas/tipe A,B,C,D 

dan E (Azwar,2014): 

a. Rumah Sakit Kelas A 

Rumah Sakit kelas A adalah rumah sakit yang mampu memberikan 

pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah, 

rumah sakit ini telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan rujukan tertinggi 

(top referral hospital) atau disebut juga rumah sakit pusat. 

b. Rumah Sakit Kelas B 

Rumah Sakit kelas B adalah rumah sakit yang mampu memberikan 

pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan subspesialis terbatas. 

Direncanakan rumah sakit tipe B didirikan di setiap ibukota propinsi 

(provincial hospital) yang menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit 

kabupaten. Rumah sakit pendidikan yang tidak termasuk tipe A juga 

diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe B. 

c. Rumah Sakit Kelas C 

Rumah Sakit kelas C adalah rumah sakit yang mampu memberikan 

pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. Terdapat empat macam 

pelayanan spesialis disediakan yakni pelayanan penyakit dalam, pelayanan 

bedah, pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan kebidanan dan 

kandungan. Direncanakan rumah sakit tipe C ini akan didirikan di setiap 

kabupaten/kota (regency hospital) yang menampung pelayanan rujukan dari 

puskesmas. 
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d. Rumah Sakit Kelas D 

Rumah Sakit ini bersifat transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan 

menjadi rumah sakit kelas C. Pada saat ini kemampuan rumah sakit tipe D 

hanyalah memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. 

Sama halnya dengan rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D juga 

menampung pelayanan yang berasal dari puskesmas. 

e. Rumah Sakit Kelas E 

Rumah sakit ini merupakan rumah sakit khusus (special hospital) yang 

menyelenggarakan hanya satu macam pelayanan kedokteran saja. Pada saat 

ini banyak tipe E yang didirikan pemerintah, misalnya rumah sakit jiwa, 

rumah sakit kusta, rumah sakit paru, rumah sakit jantung, dan rumah sakit 

ibu dan anak. 

2.5.2 Penggolongan Rumah Sakit (Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang 

Rumah Sakit, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1). 

a. Berdasarkan Bentuk Pelayanan 

1) Rumah Sakit Umum 

Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis 

penyakit dari yang bersifat dasar sampai sub spedialistik. 

2) Rumah Sakit Khusus 

Rumah sakit yang melenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis 

penyakit tertentu atau disiplin ilmu. 
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b. Berdasarkan Jumlah Tempat Tidur, Pemilik dan Pengelola 

1) Rumah Sakit Kelas A 

1000-1500 tempat tidur, pemilik dan pengelola Pemerintah (Depkes). 

2) Rumah Sakit Kelas B 

400-1000 tempat tidur, pemilik dan pengelola Pemerintah Dati 1 (di 

Ibukota propinsi). 

3) Rumah Sakit Kelas C 

100-300 tempat tidur, pemilik dan pengelola Pemerintah Dati II/III, 

memiliki minimal 4 cabang spesialis. 

4) Rumah Sakit Kelas D 

25-100 tempat tidur, pemilik dan pengelola Pemerintah Dati I/II/III, 

umum. 

5) Rumah Sakit Kelas E 

Pelayanan kesehatan tertentu (kusta, paru-paru, bersalin, dan lain-lain). 

c. Berdasarkan Kepemilikan dan Penyelenggaraan 

1) Rumah Sakit Pemerintah 

Rumah sakit yang dibiayai, dipelihara, dan diawasi oleh Departemen 

Kesehatan, Pemerintah Daerah, ABRI, dan departemen lain, termasuk 

BUMN. Misalnya Rumah Sakit Umum Pusat, Provinsi, Kabupaten dan 

lokal. Usaha ini dijalankan berdasarkan usaha sosial. 

2) Rumah Sakit Swasta 

Rumah sakit yang dijalankan oleh suatu yayasan atau swasta lain yang 

umumnya juga berdasarkan sosial serta tujuan ekonomi (mencari 

keuntungan). 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan referensi dari beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang relavan. Penelitian yang relevan tersebut dapat dijelaskan. 

diantaranya adalah: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

N

o 
Nama Judul Alat Uji 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Wina 

Hastria 

Ofani, 

2015, 

Jurnal 

Administra

si Bisnis 

(JAB) 

Vol.1 No. 1 

Januari 

2015. 

Universitas 

Brawijaya 

Pengaruh 

Karakteristik 

Tugas, 

Karakteristik 

Teknologi 

dan 

Karakteristik 

Individu 

Terhadap 

Task 

Technology 

Fit (Survei 

Pada 

Karyawan 

PT. 

Telekomuni

kasi 

Indonesia 

(TELKOM) 

Tbk. 

Kandatel 

a. Regresi 

Linear 

Berganda 

Karakterist

ik Tugas, 

Karakterist

ik 

Teknologi 

dan 

Karakterist

ik Individu 

b. Berdasarkan hasil uji 

hipotesis secara 

parsial maupun 

secara simultan maka 

PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk 

Kandatel Jombang 

hendaknya sering 

memperhatikan jenis-

jenis tugas dan 

tingkat kerumitan 

tugas yang dikerjakan 

oleh karyawan dan 

juga memperhatikan 

teknologi dari sistem 

informasi yang 

digunakan pada 

perusahaan. 

2. Tiksnayana 

Vipraprasth

a, 2016, E-

Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana, 

Vol. 15.3 

Juni : 

1826-1855 

Pengaruh 

Faktor-

Faktor 

Kinerja 

Individu 

Karyawan 

Terhadap 

Efektivitas 

Penggunaan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Pengalama

n Kerja, 

Pelatihan, 

Insentif, 

dan 

Efektifitas 

Penggunaa

n SIA 

Berdasarkan hasil 

penelitian diambil 

kesimpulan bahwa 

variabel (1) 

pengalaman kerja 

berpengaruh positif 

terhadap efektivitas 

penggunaan sistem 

informasi akuntansi, 

(2) pelatihan 

berpengaruh positif 

terhadap efektivitas 

penggunaan sistem 

informasi akuntansi, 
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N

o 
Nama Judul Alat Uji 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

(3) tingkat 

pendidikan 

berpengaruh positif 

terhadap efektivitas 

penggunaan sistem 

informasi akuntansi, 

(4) insentif 

berpengaruh positif 

terhadap efektivitas 

penggunaan sistem 

informasi akuntansi 

3. Indah 

Widiastuti, 

2015, 

Bhirawa 

Vol. 2 No.2 

Edisi 

Desember 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Berbasis 

Komputer  

Analisa 

Kualitatif 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Berbasis 

Komputer 

Berdasarkan hasil 

pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa 

dengan 

perkembangan jaman 

dan teknologi masa 

kini, sistem informasi 

akuntansi 

berbasismanual/tradis

ional sudah mulai 

ditinggalkan.  

Perusahaan sudah 

mulai beralih pada 

pemakaian sistem 

informasi akuntansi 

yang berbasis 

komputer, karena 

dianggap lebih cepat, 

tepat, dan akurat 

dalam menyajikan 

suatu informasi 

berupa laporan 

keuangan. Demikian 

perusahaan menjadi 

lebih sangat efektif 

dan efisien. 

4. Yanti Puji 

Astutie, 

2012, 

Seminar 

Nasional 

Teknologi 

Informasi 

Pengaruh 

Faktor 

Kontekstual, 

Karakteristik 

Individu dan 

Tekanan 

Anggaran 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Anggaran 

dan 

periode 

evaluasi, 

Pesaing, 

Preferensi 

Resiko 

Anggaran dan 

periode evaluasi, 

Pesaing, Preferensi 

Resiko berpengaruh 

positip Implementasi 

SIA 
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N

o 
Nama Judul Alat Uji 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

& 

Komunikas

i Terapan 

Terhadap 

Niat 

Penggunaan 

Teknologi 

Informasi 

Dalam 

Pelaporan 

Keuangan 

Pada UKM 

di Kota 

Tegal 

dan 

Implement

asi SIA 

5. Ceacillia 

Sriminarti, 

2012 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

STIKUBA

NK 

Semarang, 

Proceeding 

For Call 

Paper, 

Pekan 

Ilmiah 

Dosen 

Kinerja 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

(SIA) 

Ditinjau Dari 

Kepuasaan 

Pemakai dan 

Pemakaian 

SIA Yang 

Dipengaruhi 

Oleh 

Partisipasi, 

Kemampuan

, Pelatihan 

dan 

Pendidikan 

Pemakaian 

SIA 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Partisipasi 

Pemakaian

, 

Kemampu

an 

Pemakai, 

Pelatihan 

dan 

Pendidika

n Pemakai, 

Kepuasan 

Pemakai 

dan 

Pemakaian 

Sistem 

1. Partisipasi pemakai 

dalam proses 

perencanaan dan 

pengembangan 

sistem tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja SIA yang 

diukur dari kepuasan 

pemakai dan 

pemakaian SIA 

formal  

6. Herman 

Sjahruddin, 

2017, 

Jurnal 

Organisasi 

dan 

Manajemen 

Sekolah 

Tinggi 

Ilmu 

Ekonomi 

Bongaya 

Makassar  

Pengaruh 

Karakteristik 

Individu dan 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

Terhadap 

Kinerja 

Pegawai 

Structural  

Equation 

Model 

(SEM) 

Karakterist

ik 

Individu, 

Pemanfaat

an 

Teknologi 

Informasi 

dan 

Kinerja 

Pegawai 

2. karakteristik individu 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai 

3.  

         Sumber : Dari Berbagai Referensi, 2018 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah, kajian teori dan hasil penelitian 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Usia/Umur merupakan faktor intrinsik yang diyakini mempengaruhi 

penggunaan sistem informasi baru. Perbedaan umur akan berhubungan 

dengan kesulitan di dalam memproses stimuli kompleks dan 

mengalokasikan perhatian kepada informasi (Jogiyanto, 2012:73). 

Kebutuhan-kebutuhan berkumpul meningkat dengan meningkatnya umur 

yang membuat karyawan lebih tua akan lebih terpengaruh oleh pengaruh-

pengaruh sosial dan pengaruhnya menurun sejalan dengan pengalaman 

(Jogiyanto, 2012:74). Faktor usia juga sering diyakini memberi dampak dua 

arah dalam penerapan sistem informasi untuk mencapai kinerja individu. 

Hal ini makin dapat dirasakan apabila penerapan sistem merupakan 

mandatori (wajib) bagi para pemakai. 

H1  : Usia/Umur berpengaruh terhadap Pelaksanaan Teknologi Sistem 

Informasi Akuntansi di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di 

Kota Pekanbaru. 

2. Jenis Kelamin atau Gender dalam hal ini lebih mengacu pada status dan 

peran laki-laki dan perempuan dalam hubungan sosial serta hubungan sosial 

yang terbentuk antara manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda yaitu 

antara laki-laki dan perempuan (Robbins, 2012:92). Dalam melaksanakan 

pembangunan diharapkan peran serta masyarakat yang aktif tanpa 

membedakan jenis kelamin. Kedudukan perempuan di berbagai posisi dan 
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sektor perkerjaan adalah hasil prestasi yang dibanggakan karena diperoleh 

dari hasil jerih payah sendiri. Perempuan dapat berpartisipasi dalam 

pembangunan apabila perempuan memperoleh kesempatan yang sama 

dalam memperoleh pendidikan formal dengan laki-laki. Perjuangan 

perempuan dalam kesetaraan gender bukanah semata-mata untuk 

memperoleh belas kasihan, tetapi benar-benar untuk memperoleh 

kedudukan dan penghasilan atas dasar kemampuan yang mereka miliki 

dengan tidak melupakan tugas/kewajiban mereka dalam rumah tangga. 

H2 : Jenis Kelamin berpengaruh terhadap Pelaksanaan Teknologi 

Sistem Informasi Akuntansi di Rumah Sakit Ibu dan Anak 

(RSIA) di Kota Pekanbaru. 

3. Pendidikan merupakan proses pembentukan diri dan penentuan sikap yang 

bersamaan dengan proses pertumbuhan atau perkembangan kepribadian 

seseorang. Notoatmodjo (2013:82) mengatakan pendidikan adalah segala 

upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, 

kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang 

diharapkan oleh pelaku pendidikan. Sedangkan Carter (2012:91) 

mengatakan pendidikan merupakan proses perkembangan kecakapan 

seseorang dalam bentuk sikap dan prilaku dalam masyarakatnya. Proses 

sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh lingkungan yang terpimpin 

sehingga dapat mencapai pengembangan kepribadian dan sosialnya. 
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H3 : Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Pelaksanaan 

Teknologi Sistem Informasi Akuntansi di Rumah Sakit Ibu dan 

Anak (RSIA) di Kota Pekanbaru. 

4. Masa Kerja akan memberikan pengalaman kerja bagi individu atau 

karyawan. Masa kerja yang diukur dari jumlah tahun bekerja yang 

menciptakan tingkat penguasaan pengetahuan serta ketrampilan seseorang 

dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja. Manulang (2014:65) 

mengatakan Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan 

atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan 

karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.  

H4 : Masa Kerja berpengaruh terhadap Pelaksanaan Teknologi Sistem 

Informasi Akuntansi di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di 

Kota Pekanbaru. 

5. Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa (servisce activities) yang berfungsi 

menyajikan informasi kuantitatif (dalam satuan uang) mengenai suatu 

entitas ekonomi sebagai bahan pengambilan keputusan ekonomi terhadap 

beberapa alternatif (Ernawati S, 2011). Menurut difinisi tersebut, akuntansi 

dipandang dari sudut kegiatan jasa, akuntansi dapat pula dipandang sebagai 

suatu disiplin ilmu deskriptif/analisisi dan sebagai suatu sistem informasi 

(Kieso Weygandt 2013). 

H5 : Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Pelaksanaan 

Teknologi Sistem Informasi Akuntansi di Rumah Sakit Ibu dan 

Anak (RSIA) di Kota Pekanbaru. 
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6. Usia/Umur merupakan faktor intrinsik yang diyakini mempengaruhi 

penggunaan sistem informasi baru. Perbedaan umur akan berhubungan 

dengan kesulitan di dalam memproses stimuli kompleks dan 

mengalokasikan perhatian kepada informasi (Jogiyanto, 2012:62). Jenis 

Kelamin atau Gender dalam hal ini lebih mengacu pada status dan peran 

laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan. 

Pendidikan merupakan proses yang didapat secara formal dalam 

membentuk perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan 

prilaku dalam masyarakatnya. Masa Kerja akan memberikan pengalaman 

kerja bagi individu atau karyawan. Pengalaman kerja adalah proses dari 

masa kerja yang diukur dari waktu untuk pembentukan pengetahuan atau 

keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan 

tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.  

H6 : Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Masa Kerja 

berpengaruh secara bersama sama terhadap Pelaksanaan 

Teknologi Sistem Informasi Akuntansi di Rumah Sakit Ibu dan 

Anak (RSIA) di Kota Pekanbaru. 

 

2.8 Skema Kerangka Berpikir Penelitian 

Berdasarkan atas landasan teori dan berbagai macam penelitian terdahulu, 

maka untuk menggambarkan hubungan antar variabel independen dengan variabel 

dependen dalam penelitian ini maka dikemukakan suatu kerangka pemikiran yaitu 

mengenai pengaruh Usia/Umur, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Masa Kerja 

dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Teknologi Sistem 



43 
 

Informasi Akuntansi di Rumah Sakit Mesra Pekanbaru. Kerangka pemikiran 

teoritis yang menggambarkan hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

   : Hubungan Secara Parsial 

: Hubungan Secara Simultan 

Dari gambar diatas menerangkan hubungan antar variabel independen 

terhadap variabel dependen yang diteliti di Rumah Sakit Mesra Kota Pekanbaru. 

 

Usia/Umur 

Jenis 

Kelamin 

Tingkat 

Pendidikan 

Pelaksanaan 

Teknologi Sistem 

Informasi Akuntansi 

(SIA) 

Masa Kerja 

Pemahaman 

Akuntansi 
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    BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semua Rumah Sakit Mesra Kota Pekanbaru. 

Ditetapkannya Rumah Sakit Mesra Kota Pekanbaru sebagai tempat penelitian 

dengan mempertimbangkan bahwa Rumah Sakit Mesra Kota Pekanbaru 

merupakan salah satu organisasi dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

pelayanan kesehatan yang membutuhkan kecepatan dan ketepanan pelayanan 

kesehatan, sehingga membutuhkan teknologi komputerisasi seperti Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA). Waktu penelitian dimulai pada saat penulis 

mengajukan riset untuk penelitian ini yaitu dimulai pada bulan Januari 2019. 

 

3.2 Jenis dan Sumber data  

Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer. Data primer 

merupakan didapat secara langsung dari sumber utama data kepada pengumpul 

data. Data primer adalah data yang diperoleh dari jawaban responden atas 

kuesioner yang dikirim, sedangkan sumber data primer adalah berasal dari 

jawaban para responden yang ada diwilayah penelitian yaitu karyawan pada 

Rumah Sakit Mesra di Kota Pekanbaru. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014:119). Populasi yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Rumah Sakit Mesra 

Kota Pekanbaru. Jumlah populasi karyawan Rumah Sakit Mesra di Kota 

Pekanbaru pada tahun 2018 ini adalah berjumlah 70 orang.  

Menurut Sugiyono (2014:115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya, populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda - benda 

alam yang lain. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2016:124) apabila subyek yang akan diteliti 

kurang dari 100, maka lebih baik semua subyek dijadikan sampel. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Rumah Sakit Mesra di Kota 

Pekanbaru, yaitu berjumlah 70 orang. Adapun teknik pengambilan sampel yang 

penulis gunakan adalah metode sensus. 

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen 

(Y) dan variabel independen (X). Variabel dependen (Y) yaitu Pelaksanaan 

Teknologi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) (Y), dan variabel independen terdiri 

dari  Umur/Usia (X1), Jenis Kelamin (X2), Tingkat Pendidikan (X3) dan Masa 

Kerja (X4). 

1. Pelaksanaan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi (Y) 

Efektivitas sistem dinilai berdasarkan sumbangannya pada proses 

pengambilan keputusan, mutu informasi akuntansi, evaluasi kinerja, 

pengendalian internal dan memfasilitasi transaksi perusahaan. 
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2. Usia/Umur X1 

Usia berkaitan erat dengan tingkat kedewasaan atau maturitas karyawan. 

Kedewasaan adalah tingkat kedewasaan teknis dalam melaksanakan tugas-

tugas maupun kedewasaan psikologis. Umumnya kinerja personil 

meningkat sejalan dengan peningkatan usia pekerja. 

3. Jenis Kelamin X2 

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia dibedakan menurut jenis 

kelaminnya, yaitu pria dan wanita. Robbins (2012:91) menyatakan bahwa 

tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam 

kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis, dorongan 

kompetitif, motivasi, sosiabilitas atau kemampuan belajar. 

4. Tingkat Pendidikan X3 

Tingkat pendidikan formal yang semakin tinggi, berakibat pada peningkatan 

harapan dalam hal karir dan perolehan pekerjaan dan penghasilan. Akan 

tetapi disisin lain, lapangan kerja yang tersedia tidak selalu sesuai dengan 

tingkat dan jenis pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh para 

pencari kerja tersebut (Ellitan, 2013:120). 

5. Masa Kerja X4 

Siagian (2013:45) menyatakan bahwa, masa kerja menunjukkan berapa 

lama seseorang bekerja pada masing-masing pekerjaan atau jabatan. 

Kreitner dan Kinicki (2014:210) menyatakan bahwa masa kerja yang lama 

akan cenderung membuat seorang pegawai lebih merasa betah dalam suatu 

organisasi, hal ini disebabkan diantaranya karena telah beradaptasi dengan 
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lingkungan yang cukup lama sehingga seorang pegawai akan merasa 

nyaman dengan pekerjaannya. 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan 

informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. 

Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai 

dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang 

bersangkutan. Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif ini meliputi jumlah 

sample, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar 

deviasi (Ghazali, 2015:54). 

3.6 Pengujian Kualitas Data 

3.6.1 Uji Validitas Data 

 Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya kuisioner 

penelitian. Uji dilakukan dengan membandingkan koefisien r hitung dengan 

koefisien r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel mengindikasikan 

item tersebut valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel berarti item 

penelitian tidak valid untuk digunakan (Ghozali, 2015). 

3.6.2 Uji Reabilitas Data 

Menurut Iman Ghozali (2015) Reabilitas merupakan alat untuk mengukur 

kuesioner yang menjadi indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas 

adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variable 

atau konstruk. Butir kuesioner dikatakan reliable apabila jawaban seseorang terhadap 
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kuesioner adalah konsisten. Selanjutnya untuk mengetahui kuesioner reliable atau 

tidak reliable menggunakan Alpha Croanbach. Kuesioner dikatakan reliable jika 

Alpha Croanbach > 0,60 dan tidak reabel jika sama dengan atau dibawah 0,60. 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

3.7.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas merupakan bagian dari uji persyaratan analisis statistik atau 

analisis uji asumsi dasar. Uji asumsi dasar adalah syarat yang harus dipenuhi 

sebelum data yang ada di uji dengan uji statistik yang sesungguhnya. Uji ini 

biasanya menggunakan data yang berskala ordinal, interval atau rasio. Dalam 

pengujian ini yang dilakukan oleh peneliti untuk menghasilkan kualitas data, 

layak atau tidaknya suatu yang dapat diangkat maka peneliti mengaitkan data, 

faktor dengan metode uji Kolmogorov-smirnov, kriteria adalah jika masing-

masing variabel menghasilkan nilai K-S-Z dengan P>0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa masing-masing variabel yang diteliti terdistribusi secara 

normal (Ghozali, 2015:62). 

3.7.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk membuktikan atau menguji apakah 

dalam suatu model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel –

variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2013:105). Nilai cutoff yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0.10 atau 

sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2013:106). Jika nilai tolerance lebih dari 
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10% atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan model regresi bebas dari segala 

multikolinearitas. 

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola scatterplot antar SRESID dan 

ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Dasar 

pengambilan keputusan jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang,meleber, kemudian 

menyempit), maka diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada 

pola yang jelas, serta titk-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). 

3.7.4 Uji Autokorelasi  

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji Autokorelasi dapat 

dilihat dari nilai Durbin Waston (DW), yaitu jika nilai DW terletak antara du dan 

(4 – dU) atau du ≤ DW ≤ (4 – dU) berarti bebas dari Autokorelasi, sebaliknya jika 

nilai DW < dL atau DW > (4 – dL) berarti terdapat Autokorelasi. Nilai dL dan dU 

dapat dilihat pada tabel Durbin Waston, yaitu nilai dL ; dU ; α ; n ; (k – 1). 

Keterangan: n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel, dan α adalah taraf 

signifikan. 
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3.8 Uji Regresi Linear Berganda 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi 

linier berganda. Metode regresi linier berganda adalah model regresi yang 

digunakan jika variabel yang diteliti adalah lebih dari satu. Dalam penelitian ini 

pengujian hipotesis dilakukan pada yaitu 1 (satu) variabel dependen yang diwakili 

oleh pelaksanaan teknologi sistem informasi akuntansi (SIA) dan 5 (lima) variabel 

independen yaitu usia/umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja dan 

pemahaman akuntansi. 

Persamaan regresi linear berganda untuk penelitian ini adalah: 

Y=a + b1X1  + b2X2 +  b3X3  + b4X4 + b5X5 + e 

Keterangan:  

Y :  Pelaksanaan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

a  :  Konstanta 

b1  :  Koefisien regresi X1 

X1  :  Usia/Umur 

b2    :  Koefisien regresi X2 

X2 :  Jenis Kelamin 

b3    :  koefisien regresi X3 

X3 :  Tingkat Pendidikan 

b4    :  koefisien regresi X4 

X4 :  Masa Kerja 

b5   :  koefisien regresi X5 

X5 :  Pemahaman Akuntansi 

e :  Faktor pengganggu dari luar model 
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3.9 Pengujian Hipotesis 

3.9.1 Uji t (Pengujian Secara Parsial) 

Uji t berguna untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan untuk membandingkan antara thitung 

dengan ttabel untuk menentukan tabel ditentukan dengan tingkat signifikasi 5% 

dengan derajat kebebasan df=(n-1) dimana n adalah jumlah responden, dan k 

adalah jumlah variabel (Ghozali,2015:92). Uji signifikansi korelasi Product 

Moment dapat dihitung dengan Uji t dengan rumus sebagai berikut : 

21

2

r

nr
t




  

Merumuskan hipotesis tersebut adalah : 

Ho.1 : r = 0 =   Terdapat pengaruh yang signifikan antara Usia/Umur 

terhadap Pelaksanaan Teknologi Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA). 

Ho.2 : r = 0 =   Terdapat pengaruh yang signifikan antara Jenis Kelamin 

terhadap Pelaksanaan Teknologi Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA). 

Ho.3 : r = 0 =   Terdapat pengaruh yang signifikan antara Tingkat 

Pendidikan terhadap Pelaksanaan Teknologi Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA). 

Ho.4 : r = 0 =   Terdapat pengaruh yang signifikan antara Masa Kerja 

terhadap Pelaksanaan Teknologi Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA). 
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Untuk uji hipotesis maka dibandingkan antara thitung dengan ttabel dengan α = 

5% dan derajat kebebasan df(n-1), maka : 

1. Bila thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Bila thitung < ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

3.9.2 Uji F (Pengujian secara Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh dari seluruh variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Merumuskan hipotesis tersebut 

adalah: 

Ho :  Terdapat pengaruh yang signifikan antara antara Usia/Umur, Jenis 

Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Masa Kerja terhadap Pelaksanaan 

Teknologi Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 

Ha : Terdapat pengaruh signifikan antara antara Usia/Umur, Jenis 

Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Masa Kerja terhadap Pelaksanaan 

Teknologi Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 

Jika Fhitung ≤ Ftabel berarti Ho diterima dan Ha ditolak. 

Jika Fhitung > Ftabel berarti Ho ditolak dan Ha diterima 

3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
 ) 

Bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Dimana kontribusi variabel independen 

(persentase) dapat mempengaruhi variabel dependen dan sisanya sebesar 

(persentase) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Koefisien 

Determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antar variabel yaitu 1 

(satu) variabel dependen yang diwakili oleh Pelaksanaan Teknologi Sistem 
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Informasi Akuntansi (SIA) dan 4 (empat) variabel independen yaitu Usia/Umur, 

Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Masa Kerja. 

Biasanya koefisien determinasi (r
2
) terletak antara 0 dan 1 atau antara 0 % 

sampai 100 %. Sebaliknya jika r
2
 = 0 maka tidak menjelaskan sedikit pun 

pengaruh antar variable yaitu satu (1) variable dependen yaitu 1 (satu) variabel 

dependen yang diwakili oleh Pelaksanaan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi 

(SIA) dan 4 (empat) variabel independen yaitu Usia/Umur, Jenis Kelamin, 

Tingkat Pendidikan dan Masa Kerja. 

Untuk mengetahui seberapa besar koefisien determinasi digunakan rumus 

sebagai berikut : 

Kd = rxy
2
 x 100 % 

Ho : r = 0 =   Terdapat pengaruh yang signifikan antara Usia/Umur, Jenis 

Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Masa Kerja terhadap 

Pelaksanaan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 

Ha : r ≠ 0 =   Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan antara Usia/Umur, 

Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Masa Kerja terhadap 

Pelaksanaan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah 

Ide didirikannya Rumah Sakit MESRA adalah berasal dari keinginan mulia Hj. 

Misrawaty, seorang tokoh paramedia senior di kota pekanbaru, beliau memulainya 

dengan mendidirikan sebuah Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan pada tahun 1995 

dengan nama Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan MESRA yang beralamat di Gg. 

Surya Baru No. 1. Guna memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, cepat dan 

akurat dalam suatu sistem manajemen terpadu, saat ini Rumah Bersalin dan Balai 

Pengobatan MESRA telah mendapatkan izin operasional menjadi Rumah Sakit 

Umum Swasta yang diresmikan pada tanggal 09 mei 2009 oleh Bapak Bupati 

Kampar Bpk. Drs. H. Burhanudin Husein dengan nama Rumah Sakit MESRA. 

Rumah Sakit MESRA berlokasi di Jalan Raya Pasir Putih No. 3A-B Siak Hulu 

Kabupaten Kampar – Riau, sesuai dengan motonya “Kami Melayani Dengan 

Sepenuh Hati” memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan 

kesehatan yang terbaik baik masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. 

Rumah Sakit MESRA memiliki kebijakan Mutu “Memberikan Pelayanan 

Kesehatan, Tepat dan Manusiawi oleh tenaga medis professional, terukur dan ramah 

dalam suatu sistem pelayanana manajemen yang handal. Kami menyebutnya “One 

Stop Service”. 

 



55 
 

 
 

4.2 Visi dan Misi 

4.2.1 Visi 

BETTER HEALTHM, BETTER LIFE 

4.2.2 Misi 

1. Providing healt solution fo the costumer in achieving better healthy life 

(Menyediakan solusi kesehatan bagi para costumer untuk meraih hidup 

sehat yang lebih baik) 

 

Kami hadir untuk membantu para costumer kami dengan memberikan solusi 

terbaik bagi kesehatannya. 

2. Educating and Inspiring people to care healty life 

(Mendidik dan menginspirasi orang-orang agar peduli hidup sehat) 

 

Kami adalah orang-orang yang berkomitmen mengembangkan serta berbagi 

pengetahuan dan menginspirasi semua orang agar peduli pentingnya hidup 

sehat. 

3. Leading Change in Hospitality Service 

(Memimpin perubahan dalam pelayanan yang penuh keramahtamahan) 

 

Kami bekerjasama dengan orang-orang terbaik dan kami berkomitmen tinggi 

untuk selalu melayani dengan sepenuh hati dalam pelayanan yang penuh 

keramahtamahan. 

4. Growing and developing the value of human capital 

(Membangkitkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia) 

 

Kami adalah orang-orang yang memiliki bakat dan potensi besar dan kami 

selalu mengembangkan potensi diri untuk meraih cita-cita kami sehingga kami 

dapat memberikan pelayanan terbaik kepada costumer dan lingkungan sekitar. 
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5. Creating and Developing facilities, jo system and best management system 

(menciptakan dan mengembangkan sarana fasilitasi, sistem kerja dan sistem 

manajemen terbaik) 

 

Kami selalu kreaktif dan inovatif dalam menciptakan dan mengembangkan 

sarana, fasilitasi, serta sistem terbaik untuk memberikan manfaat yang besar 

dalam meraih kemajuan dan kesejahteraan bersama. 

6. Growing and balancing the values of stakeholder 

(Menumbuhkan dan menjaga keseimbangan nilai-nilai semua pihak) 

 

Kami bekerja dan berkarya untuk selalu tumbuh dan berkembang bersama serta 

mampu memberikan manfaat yang seimbang kepada manajemen, anggota tim, 

mitra bisnis dan lingkungan sekitar kami. 

4.3 MOTTO 

RS Mesra mempunyai motto yaitu “Kami Melayani Dengan Sepenuh Hati” 

4.4 TUJUAN 

1. Menjadi Rumah Sakit Traumatic Centre unggulan di Provinsi Riau tahun 

2015. 

2. Menjadi Rumah Sakit unggulan dalam bidang Service Excellence & 

Hospitality Service. 

4.5 OUR CORE VALUES (Budaya RS. MESRA) 

(A) Added Values (Menambah Nilai) 

Kami adalah pribadi yang selalu memberikan nilai tambah bagi para pasien dan 

keluarganya, bagi para pasien dan keluarganya, bagi lingkungan sekitar serta 

masyarakat dunia. Kami menyakini bahwa keberadaan kami adalah untuk 



57 
 

 
 

memberikan manfaat terbaik kepada seluruh alam semesta karena kami tahu 

dan sadar betul bahwa pekerjaan kami adalah penting dan sangat mulia. 

(H) High Performance (Bekinerja Tinggi) 

Bekerja dan melayani dengan baik saja tidak cukup bagi kami, bekerja dengan 

predikat yang luar biasa. Cara bekerja dan berfikir kami jauh melebihi prestasi 

tertinggi rata-rata orang lain. Bagi kami bekerja keras dan bekerja cerdas adalah 

ciri khas keseharian kami. 

(L) Learn, Grow & Fun (Senantiasa Belajar, Mengembangkan Diri dan 

Menuntaskan Tugas dengan Bersemangat) 

Senantiasa belajar dan terus mengembangkan diri adalah penting bagi kami. 

Kami akan selalu menambah pengetahuan dan keterampilan kami serta terus 

berusaha mencapai standar profesi tertinggi agar kami menjadi pribadi yang 

penuh percara diri, professional dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Kami berkarya untuk tumbuh bersama dan selalu menciptkan suasana kerja 

yang harmonis dan ceria untuk mendukung pencapaian kinerja terbaik yang 

kami impikan. 

(I) Integrity & Commitment (Amanah dan Berkomitmen) 

Kami adalah pribadi, organisasi dan kelompok yang dapat dipercaya. Kami 

adalah orang-orang yang amanah, bertanggung jawab berdisiplin tinggi. Kami 

sangat menjunjung tinggi etika dan tugas-tugas kami dengan kemanusiaan, 

pelayanan kesehatan terbaik dan kepentingan orang banyak. Kami berusaha 
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keras melaksanakan semua hal yang telah kami rencanakan, kami katakan dan 

kami janjikan. 

(S) Smile & Care (Senyum Tulus dan Peduli) 

Kami selalu bekerja dengan hati yang senang dan ikhlas. Kami mengerti dan 

menyadari bahwa senyum tulus kami adalah sebagai penyejuk jiwa bagi pasien 

dan orang – orang di sekililing kami. Kami bekerja dan melayani dengan penuh 

cinta kasih dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama. 

(E) Energic (Bersemangat) 

Selalu bersemangar dan peduli pada kesehatan adalah cerminan diri kami. Kami 

menyadari sepenuhnya bahwa kesehatan kami adalah sangar penting dan 

sebagai anugerah terbesar dari Tuhan yang tak ternilai harganya. Kami selalu 

bekerja dengan penuh semangat dan berkomitmen tinggi untuk melaksanakan 

nilai-nilai AHLI SEHAT untuk meraih keberhasilan pada kondisi apapun, 

dimanapun dan kapanpun. 

(H) Helpful (Saling Membantu) 

Kami menyadari bahwa untuk mencapai keberhasilan, penting bagi kami untuk 

saling bekerjasama, saling menghargai dengan saling membantu satu sama lain. 

Kami telah menjadikan diri kami sebagai pribadi yang suka menolong sesama 

karena kami yakin keberadaan kami selalu bisa memberikan sesuatu yang 

bermanfaat dan bakti kami akan selalu menjadi ladang amalan bagi kami. 
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(A) Abudance & Grateful (Berkelimpahan dan Bersyukur) 

Keberlimpahan dan selalu berbagi adalah sikap kami. Keberlimpahan arus kas 

dan keuntungan merupakan sesuatu yang selalu kami usahakan. Segala usaha 

kami lakukan untuk menciptakan dan berbagi keberlimpahan dan kemakmuran 

yang seimbang antara materi, kemanusiaan etika dan spiritual. Kami menyakini 

dengan senantiasa bersyukur kami mampu mengerahkan potensi untuk 

memberikan kontribusi terbaik kami. 

(T) Totality (Totalitas) 

Kami adalah pribadi, organisasi dan kelompok AHLI SEHAT yang selalu 

memberikan kontribusi positif dan partisipasi dan partipasi 100% untuk 

melaksanakan amanah, berdedikasi penuh dan konsisten menjaga sikap mental, 

pejuang sampai kami meraih keberhasilan yang telah kami impikan atau kami 

mati ketika  mengusahakannya. 

 

4.6 Fasilitasi Kesehatan 

1. POLIKLINIK (Rawat Jalan) 

a. Poliklinik Umum 

b. Poliklinik Gigi 

c. Poliklinik Estetika 

d. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan 

e. Poliklinik Bedah 

f. Poliklinik Bedah Orthopedi 
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g. Poliklinik Urologi 

h. Poliklinik Anak 

i. Poliklinik Penyakit Dalam 

j. Poliklinik Paru 

k. Poliklinik Syarah 

l. Poliklinik THT 

2. Unit Gawat Darurat (UGD) 

Merupakan unit pelayanan kegawatan & kecelakaan yang buka 24 jam, 

dengan letak yang mudah dicapai dari luar karena memiliki pintu masuk 

tersendiri dan berhubungan dengan penunjang diagnostic, semua pasien 

yang datang ke Unit Gawat Darurat akan dilayani dengan cepat oleh para 

dokter dan perawat yang terampil. 

3. Penunjang Medis 

a. Apotik 24 jam 

b. Radiology 

c. Laboratorium 

d. USG (Ultrasonografy) 

e. EKG 

f. Spirometri 

4. Kamar Bedah 

Rumah sakit MESRA memiliki 2 unit kamar bedah, dengan peralatan yang 

terbaru, dokter dan perawat yang terampil akan dapat melayani dengan baik 
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dan cepat, keberhasilan dan kenyamanan serta kesterilan kamar bedah 

benar-benar menjadi perhatian kami, hal ini dilakukan untuk menekan 

angka infeksi nosocomial yang terjadi dikamar bedah. 

5. Kamar Bersalin 

Saat ini kasus persalinan merupakan salah satu pelayanan dengan angka 

tertinggi dirumah sakit kami, dengan ruang bersalin yang telah memenuhi 

standard an tenaga yang professional serta berpengalaman, kami yakin akan 

mampu memberikan kenyamanan bagi kaum ibu yang sedang berjuang 

menanti sibuah hati. 

6. Rawat Inap 

Ruang perawatan Rumah Sakit MESRA didesign dengan baik dan memiliki 

taman yang indah sehingga dapat menimbulkan kesan nyaman bagi 

pasiennya. Selain itu keberhasilan menjadi hal yang utama bagi kami untuk 

seluruh ruang perawatan. Ruang perawatan di Rumah Sakit MESRA terdiri 

dari beberapa kelas dan VIP memiliki fasilitasi yang lengkap dan harga 

yang terjangkau oleh masyarakat, saat ini Rumah Sakit MESRA memiliki 

ruang perawatan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Nama Kamar Rumah Sakit Mesra 

NO NAMA KAMAR KELAS 
JUMLAH 

TT 
1. TULIP I VIP 1 

2. TULIP II VIP 1 

3. TULIP III VIP 1 

4. JASMINE KELAS I 1 

5. JASMINE II KELAS I 1 

6. LILY KELAS II 3 

7. LILY II KELAS II 3 

8. ASOKA (KEBIDANAN) KELAS III 3 

9. MAWAR KELAS III 3 
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4.7 Struktur Organisasi 

GAMBAR 4.1  

SRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT MESRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. MESRA ALAM 

LESTARI 

DIREKTUR 

KORDINATOR 

KEPERAWATAN DAN 

KEBIDANAN 

KOMITEMEDIK 

KOORD. 

PENMEND 

KOORD. 

UPSRS 

KOORD. 

KEUANGAN 

KOORD. 

FRONT 

OFFICE 

FC 

MARKETING 

SEKRETERIAT 

MANAGER 

OPERASIONAL 

PERAWAT 

BIDAN 

KOORD. 

PENMEND 

KOORD. 

PENMEND 

KOORD. 

PENMEND 

SECURTY 

TEKNISI 

CLEANING 

SERVICE 

DRIVER 

GARDENER 

PIC LDG. 

UMUM 

ACC 

RECEIVABLE 

ACC 

PAYABLE 

CSO 

REKAM 

MEDIS 

KANDUNG 

COMPUNT 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, masa kerja dan pemahaman akuntansi terhadap pemanfaatan 

teknologi sistem informasi akuntansi (SIA). Kesimpulan yang dapat ditarik dari 

hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Usia/umur tidak berpengaruh terhadap efektifitas pemanfaatan teknologi 

sistem informasi akuntansi (SIA). Umur tidak menentukan dalam 

pemanfaatan teknologi sistem informasi akuntansi (SIA), karena umur 

belum tentu menjamin kemampuan seseorang dalam memproses suatu 

informasi. 

2. Jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap efektifitas pemanfaatan teknologi 

sistem informasi akuntansi (SIA). Jenis Kelamin atau Gender dalam hal ini 

lebih mengacu pada status dan peran laki-laki dan perempuan dalam 

hubungan sosial serta hubungan sosial yang terbentuk antara manusia 

dengan dua jenis kelamin yang berbeda yaitu antara laki-laki dan 

perempuan. 

3. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap efektifitas pemanfaatan teknologi 

sistem informasi akuntansi (SIA). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang,  maka  akan  semakin  baik  kinerja  individu  

pemanfaatan teknologi sistem informasi akuntansi (SIA). 
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4. Masa kerja berpengaruh yang signifikan terhadap efektifitas pemanfaatan 

teknologi sistem informasi akuntansi (SIA). Hal ini menunjukan bahwa 

semakin banyak pengalaman kerja seorang karyawan, maka semakin 

meningkat efektivitas pemanfaatan teknologi sistem informasi akuntansi 

(SIA) yang digunakan. 

5. Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap efektifitas pemanfaatan 

teknologi sistem informasi akuntansi (SIA). Semakin tinggi tingkat 

pemahaman akuntansi akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

kualitas informasi yang dihasilkan dari  pemanfaatan teknologi sistem 

informasi akuntansi (SIA).  

6. Secara simultan (f) variabel usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa 

kerja dan pemahaman akuntansi berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

pemanfaatan teknologi sistem informasi akuntansi (SIA), dengan tingkat 

signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan berhasil menunjukkan 

adanya pengaruh secara bersama-sama terhadap pemanfaatan teknologi 

sistem informasi akuntansi (SIA). 

7. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,606. Hasil ini 

berarti menunjukkan hanya kontribusi 60,6% dari usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, masa kerja dan pemahaman akuntansi terhadap 

pemanfaatan teknologi sistem informasi akuntansi (SIA). Sedangkan 

sisanya 39,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:  

1. Bagi penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika memperluas sampel 

penelitian, seperti tidak hanya karyawan Rumah Sakit Mesra di Kota 

Pekanbaru saja, namun dapat diperluas wilayah penelitian sehingga 

menambah sebuah penelitian yang lebih baik. 

2. Bagi penelitian selanjutnya perlu menambahkan jumlah variabel 

independen yang dapat mempengaruhi pemanfaatan teknologi sistem 

informasi akuntansi (SIA). 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nomor Responden :        (diisi oleh peneliti)  

Nama   :       

Usia/Umur  :         20-30 tahun         31- 40 tahun         > 40 tahun  

Jenis Kelamin :        Laki- laki       Perempuan  

Tingkat Pendidikan :         SMA        D3  

                                  S1        S2  

Masa Kerja  :         <5 tahun          5-10 tahun           >10 tahun  

 

PETUNJUK PENGISIAN  

Penulis mengharapkan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan dibawah ini 

sesuai dengan kondisi tempat Bapak atau Ibu bekerja dengan member tanda ceklis 

(√) pada table yang sudah tersedia dengan memilih :  

SS = Sangat Setuju     

S = Setuju       

R = Ragu       

TS = Tidak Setuju       

STS = Sangat Tidak Setuju    

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PERNYATAAN 

 

Pemahaman Akuntansi  

Indikator : pencatatan data transaksi keuangan 

1. Bagaimana proses pencatatan transaksi yang Bapak/Ibu gunakan? 

a. Otomatis memakai system komputer 

b. Semi otomatis 

c. Manual akuntasi 

d. Manual pembukuan 

e. Tidak memakai sama sekali 

2. Seringkah Bapak/Ibu mengalami kesalahan dalam pencatatan transaksi? 

a. Sering sekali 

b. Sering  

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah sama sekali 

 Indikator : Pengelompokkan data keuangan 

3. Sulitkah Bapak/Ibun dalam proses pengelompokan data keuangan? 

a. Sangat sulit 

b. Sulit 

c. Biasa saja 

d. Mudah 

e. Sangat mudah 

4. Bagaimana pelaksanaan dalam pengelompokkan data keuangan Bapak/Ibu? 

a. Sudah tepat 

b. Sedikit kesalahan  

c. Ragu –ragu 

d. Masih banyak yang salah 

e. Tidak ada 

 Indikator : Pengikhtisaran data keuangan 

5. Bagaiaman menurutBapak/Ibu tentang pengikhtisara data keuangan? 



 

a. Mudah sekali 

b. Mudah 

c. Sedang  

d. Rumit  

e. Rumit sekali 

6. Bagaimana kedisiplinanBapak/Ibudalam pembukuan keuangan? 

a. Sangat teratu 

b. Teratur 

c. Kurang teratur 

d. Tidak teratur 

e. Tidak peduli 

 Indikator : Pelaporan data keuangan 

7. SulitkahBapak/Ibudalam membuat laporan data keuangan? 

a. Mudah 

b. Sedang  

c. Sulit  

d. Sulit sekali  

e. Tidak pernah  

8. PernahkahBapak/Ibumengalami kesalahan dalam membuat laporan data 

keuangan? 

a. Sering sekali 

b. Sering  

c. Jarang  

d. Pernah 

e. Tidak pernah  

 Indikator : Penafsira data keuangan 

9. Bagaimana meurut Bapak/Ibudengan adanya hasil dari penafsiaran data 

keuangan dalam pengembangan usaha? 

a. Sangat membantu 

b. Sedikit membantu 

c. Biasa saja 



 

d. Tidak cukup membantu 

e. Tidak membantu sama sekali 

10. Bagaiaman bapak / Ibu mefungsikan hasil dari penafsiran data keuangan? 

a. Sebagai keperluan pengembangan usaha 

b. Sebagai keperluan terkait terhadap instansi pemeritnah 

c. Untuk keperluan pribadi saja  

d. Sebagai formalitas saja 

e. Tidak berguna sama sekali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pelaksanaan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

 

No Pernyataan SS S R TS STS 

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

1. Penggunaan sistem informasi akuntansi 

perusahaan berdampak terhadap 

keefektifan pekerjaan 

     

2. Sistem informasi akuntansi meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan 

     

3. Sistem informasi akuntansi perusahaan 

dapat meningkatkan komunikasi divisi 

lain dalam perusahaan 

     

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi 

4. Adanya sistem informasi akan membantu 

dalam menyelesaikan pekerjaan 

     

5. Sistem informasi bermanfaat dalam 

pekerjaan saya 

     

6. Saya sering memanfaatkan sistem 

informasi yang ada di perusahaan 

     

7. Saya menggunakan sistem informasi 

untuk memudahkan dalam pekerjaan 

     

Kemudahan 

8. Sistem informasi tersebut jelas dan  

dapat dimengerti dalam 

     



 

pengoperasiannya 

9. Penggunaan sistem informasi mudah 

dipahami 

     

10 Sistem informasi mudah digunakan      

11. Kemudahan sistem informasi cepat  

untuk disesuaikan 

     

12. Sistem informasi memudahkan saya 

menjadi terampil 

     

Minat Pengguna 

13 Saya berminat menggunakan SIA  

karena membantu menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan keinginan 

saya 

     

14 Saya menggunakan SIA dari mulai 

diterapkan di perusahaan 

     

15 Saya sering menggunakan SIA dalam 

bekerja di perusahaan 

     

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 


