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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem informasi
akuntansi terhadap kinerja karyawan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh
karyawan yang bekerja pada Hotel Santika Premiere Dyandra Medan. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dimana teknik
pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau
anggota populasi menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini ada sebanyak 35
responden yang menggunakan sistem informasi akuntansi pada Hotel Santika Premiere
Dyandra Medan. Jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif dan sumber datanya
berupa data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survei melalui
penyebaran kuisioner secara langsung ke masing-masing karyawan. Seluruh jawaban
responden diukur dengan menggunakan skala likert. Metode analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear sederhana.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai t untuk variabel efektivitas sistem informasi
akuntansi sebesar 1,974 dimana nilai tersebut lebih besar dari t tabel sebesar 1,68957
dan nilai signifikansi sebesar 0,026 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa
efektivitas sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan.
Kata Kunci : Efektivitas, Kinerja, Sistem Informasi Akuntansi
PENDAHULUAN
Pentingnya
sistem
informasi
memberikan dampak perubahan yang
begitu
besar
pada
organisasi.
Perkembangan yang telah terjadi
menunjukkan bahwa sistem informasi
saat ini bukan menjadi tuntunan lagi
bagi perusahaan atau organisasi,
melainkan sudah menjadi kebutuhan
untuk menunjukkan kerja entitas
perusahaan atau organisasi tersebut.
Salah satu komponen dalam sistem
informasi akuntansi adalah orang
(people). Orang atau pengguna sistem
informasi akuntansi berperan penting

untuk dapat menjalankan sistem
informasi akuntansi yang tersedia.
Pengguna sistem informasi akuntansi
yang dimaksud disini adalah para
karyawan yang menggunakan sistem
informasi akuntansi. Dengan adanya
sistem informasi akuntansi karyawan
diharapkan dapat bekerja secara lebih
efektif sehingga mampu meningkatkan
kinerja dari karyawan tersebut.
Efektivitas sistem informasi akuntansi
dalam suatu perusahaan dapat dilihat
dan diukur dari kualitas sistem
informasi yang digunakan dalam
perusahaan tersebut. Sistem informasi
yang berkualitas ditunjukkan dari
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seberapa baik kemampuan perangkat
keras, perangkat lunak, kebijakan,
prosedur dan sistem informasi dapat
menyediakan
informasi
untuk
memenuhi kebutuhan perusahaan.
Sistem informasi akuntansi juga
dikatakan efektif jika pengguna sistem
informasi tersebut dapat merasakan
kepuasan setelah menggunakan sistem
informasi
dalam
melakukan
pekerjaannya sehingga pengguna dapat
memberikan umpan balik dan respon
yang baik dengan menghasilkan
pekerjaan dan performa yang baik pula.
Suatu sistem dalam perusahaan juga
dikatakan berhasil dilihat dan diukur
dari kinerja yang dicapai oleh para
karyawan. Seberapa mampu karyawan
dapat mencapai standar hasil kerja atau
seberapa mampu karyawan melebihi
target dan tujuan yang telah ditetapkan
oleh perusahaan tersebut. Adanya
efektivitas dalam penerapan suatu
sistem informasi akuntansi dalam suatu
perusahaan
diharapkan
akan
berdampak pada peningkatan kinerja
karyawan.
Kinerja karyawan merupakan salah satu
faktor yang sangat penting untuk
diperhatikan, karena keberlangsungan
dan suksesnya suatu perusahaan atau
organisasi salah satunya ditentukan
oleh kinerja yang dimiliki oleh karyawan
tersebut. Kinerja adalah hasil kerja baik
secara kualitas maupun kuantitas yang
dicapai
oleh
seseorang
dalam
melaksanakan tugas sesuai tanggung
jawab yang diberikan.
Kinerja
karyawan
dalam
suatu
perusahaan
dikatakan
baik
jika
karyawan
dapat
menyelesaikan
pekerjaan dengan cepat dan akurat,
dapat menyelesaikan tugas yang
kompleks, dan mampu mencapai
standar yang telah ditentukan oleh
perusahaan.

Dewasa
ini,
usaha
perhotelan
khususnya di kota medan semakin
banyak dan semakin berkembang
sehingga tingkat persaingan antar
perusahaan semakin tinggi oleh karena
itu perusahaan dituntut untuk dapat
meningkatkan kinerja karyawannya
sehingga kegiatan usahanya dapat
berjalan dengan baik. Salah satu cara
untuk dapat meningkatkan kinerja
karyawan adalah dengan memastikan
bahwa sistem informasi dalam hotel
tersebut berjalan dengan baik. Sistem
informasi yang berpengaruh banyak
untuk aktivitas perhotelan adalah
sistem informasi akuntansi. Pada
umumnya sistem informasi akuntansi
yang digunakan dalam kegiatan
perhotelan antara lain yaitu sistem
proses pembayaran, proses check in
dan check out hotel, sistem persediaan
barang-barang
perhotelan,
sistem
penjualan makanan dan minuman, dan
lain sebagainya.
Hotel santika premiere dyandra medan
merupakan salah satu hotel di
Indonesia yang menggunakan teknologi
untuk memberikan pelayanan yang baik
kepada konsumennya. Hotel santika
premiere dyandra medan dipilih sebagai
tempat penelitian karena hotel santika
premiere dyandra telah menggunakan
sistem informasi akuntansi sebagai
penunjang kinerja karyawan.
Pada penelitian Elvan Januar Waruwu
yang meneliti tentang pengaruh
efektivitas sistem informasi akuntansi
terhadap kinerja karyawan pada PT.
Bank Sumut Kantor Pusat Medan
mengemukakan bahwa efektivitas
sistem informasi akuntansi tidak
berpengaruh
positif
dan
tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan.
Pada
penelitian
yang dilakukan
Chrisputri Widianti, Kartika Hendra Ts
dan Anita Wijayanti yang meneliti
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tentang pengaruh efektivitas sistem
informasi akuntansi, kesesuaian tugas
dan keahlian pemakai terhadap kinerja
karyawan di PT. Nasmoco Abadi Motor
mengemukakan
bahwa
variabel
efektivitas sistem informasi akuntansi
dan
keahlian
pemakai
tidak
berpengaruh terhadap kinerja karyawan
sedangkan untuk variabel kesesuaian
tugas memiliki pengaruh terhadap
kinerja karyawan.
Pada penelitian Kurnia Adhi Chandra
yang meneliti pengaruh efektivitas
sistem informasi akuntansi, keahlian
pengguna, kepercayaan, kesesuaian
tugas dan partisipasi manajemen
terhadap kinerja individu (studi pada
perusahaan asuransi Surakarta). Hasil
penelitian menyatakan bahwa variabel
efektivitas sistem informasi akuntansi
berpengaruh terhadap kinerja individu
sedangkan untuk variabel keahlian
pengguna, kepercayaan, kesesuaian
tugas dan partisipasi manajemen tidak
berpengaruh
terhadap
kinerja
karyawan.
Berdasarkan uraian pada latar belakang
diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut ; “Apakah
efektivitas sistem informasi akuntansi
berpengaruh
terhadap
kinerja
karyawan?”
Berdasarkan rumusan masalah diatas,
maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh efektivitas sistem
informasi akuntansi terhadap kinerja
karyawan pada Hotel Santika Premiere
Dyandra Medan.
LITERATUR
Sistem Informasi Akuntansi
Pada dasarnya sistem informasi
akuntansi merupakan sistem yang
menyediakan informasi akuntansi dan
keuangan yang diperoleh dari proses
rutin transaksi akuntansi. Pemanfaatan

teknologi sistem informasi akuntansi
dalam suatu perusahaan memberikan
kemudahan bagi para individu pemakai
sistem
dalam
mengintegrasikan,
mengkomunikasikan,
dan
mempertukarkan berbagai aktivitas
yang berkaitan dengan siklus-siklus
pemrosesan transaksi perusahaan.
Sistem informasi akuntansi akan
membantu perusahan menyajikan suatu
laporan keuangan kedalam bentuk
informasi yang akurat dan terpercaya,
sehingga banyak pihak yang dapat
memanfaatkan
sistem
informasi
akuntansi untuk mencapai keunggulan
bagi perusahaan. Sistem Informasi.
Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi
Efektivitas merupakan suatu ukuran
yang memberikan gambaran seberapa
jauh target dapat tercapai, baik secara
kualitas maupun waktu. Efektivitas
menunjukan keberhasilan dari segi
tercapai tidaknya sasaran yang telah
ditetapkan. Salah satu tolok ukur dalam
keberhasilan pekerja adalah efektivitas
dalam melakukan suatu pekerjaan.
Kesuksesan sebuah sistem informasi
harus diukur berdasarkan keefektifan
teknologi informasi dalam mendukung
strategi
bisnis
organisasi,
memungkinkan
proses
bisnisnya,
mempertinggi struktur dan budaya
organisasi, dan meningkatkan nilai
pelanggan dan bisnis perusahaan.
Efektivitas sistem informasi akuntansi
merupakan
suatu
ukuran
yang
memberikan gambaran sejauh mana
target dapat dicapai dari suatu
kumpulan sumber daya yang diatur
untuk mengumpulkan, memproses dan
menyimpan data elektronik, kemudian
mengubahnya
menjadi
sebuah
informasi
yang
berguna
serta
menyediakan laporan formal yang
dibutuhkan dengan baik secara kualitas
maupun waktu.
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Efektivitas
penggunaan
atau
pengimplementasian teknologi sistem
informasi akuntansi dalam suatu
perusahaan
dapat
dilihat
dari
kemudahan
pemakai
dalam
mengidentifikasi data, mengakses data
dan menginterpretasikan data tersebut.
Menurut Damayanti dalam Imade Putra
Adi Gunawan dan Agus Indra Tenaya:
Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi
terkait dengan gambaran sejauh mana
target
dapat
dicapai
dengan
memanfaatkan sumber daya yang
diatur
untuk
mengumpulkan,
memproses, dan menyimpan data
elektronik, kemudian mengubahnya
menjadi informasi yang dibutuhkan.
Efektivitas sistem informasi akuntansi
dinilai berdasarkan kualitas output dari
sistem
informasi
yang
dapat
memuaskan kebutuhan pengguna.
Sistem informasi yang digunakan
dengan baik akan meningkatkan proses
kinerja
karyawan
sehingga
menghasilkan
informasi
yang
berkualitas. Semakin efektif sistem
informasi akuntansi akan membuat
kinerja semakin tinggi.
Sistem informasi akuntansi dikatakan
efektif bila informasi yang diberikan
oleh sistem tersebut dapat melayani
kebutuhan pengguna sistem. Sistem
yang
efektif
dapat
dianalisis
berdasarkan beberapa kriteria dapat
meningkatkan efektivitas bisnis, dapat
memperluas bisnis atau pelayanan, dan
dapat
meningkatkan
keunggulan
bersaing dari perusahaan. Suatu sistem
yang efektif dapat memberikan nilai
tambah bagi perusahaan.
Model pengukuran keberhasilan sistem
informasi yang lain dikemukakan oleh
William H. DELone dan Emphraim
R.McLean, yang dikenal dengan D&M Is
Succes Model dalam Jamal dan Dwiza
memberikan
enam
dimensi

keberhasilan sistem informasi akuntansi
sebagai berikut:
1. System Quality (Kualitas Sistem)
2. Information
Quality
(Kualitas
Informasi)
3. Service Quality (Kualitas Pelayanan)
4. Use (Penggunaan)
5. User
satisfaction
(Kepuasan
Pemakai)
6. Net
Benefit
(Keuntungan
Perusahaan)
Kinerja Karyawan
Menurut Sedarmayanti dalam Diah
Indriani Suwondo dan Eddy Madiono
Susanto: “Kinerja karyawan merupakan
hasil kerja karyawan yakni sebuah
proses
manajemen
atau
suatu
organisasi secara keseluruhan yang hasil
kerjanya
tersebut
harus
dapat
ditunjukkan buktinya secara konkrit dan
dapat diukur.”
Pada umumnya penilaian kinerja
merupakan sebuah evaluasi yang
dilakukan perusahaan untuk menilai
kinerja karyawan dan juga untuk
memahami kemampuan para karyawan.
Penilaian kerja ini dilakukan untuk
menilai dan juga digunakan untuk
mengevaluasi
kemampuan,
keterampilan, menilai pencapaian, dan
juga menilai kembali pertumbuhan
pada setiap karyawan. Penilaian kinerja
merupakan kegiatan manajer untuk
mengevaluasi perilaku prestasi kerja
pegawai
serta
menetapkan
kebijaksanaan selanjutnya.
Dalam
penilaian
kinerja
dinilai
kontribusi karyawan kepada organisasi
selama periode waktu tertentu. Umpan
balik kinerja memungkinkan karyawan
mengetahui seberapa baik mereka
bekerja jika dibandingkan dengan
standar-standar organisasi. Penilaian
kinerja karyawan harus dilakukan secara
berkala dan harus dilakukan dengan
jujur, objektif, dan hasilnya akan
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dikomunikasikan kepada karyawan yang
dinilai, dan mempunyai tindak lanjut
sehingga karyawan akan termotivasi
untuk meningkatkan kinerjanya.
Pengukuran kinerja pada dasarnya
diukur sesuai dengan kepentingan
organisasi, sehingga indikator dalam
pengukurannya disesuaikan dengan
kepentingan organisasi itu sendiri.
Namun demikian pengukuran kinerja
tersebut sering kali hanya menjadi
sebuah aktivitas rutin tanpa adanya
penekanan untuk menindaklanjuti hasil
pengukurang yang didapatkan. Hasil
pengukuran kinerja pada hakikatnya
hanya memberikan pandangan bahwa
terdapat perbedaan kinerja yang
dicapai saat ini dengan target yang
diharapkan. Pengukuran kinerja yang
seharusnya mencerminkan masa lalu,
bukan tujuan yang harus dicapai,
melainkan sarana untuk memasuki
masa depan yang lebih produktif.
Armstrong dan Baron dalam Wibowo
mengemukakan bahwa ukuran kinerja
karyawan dapat dinyatakan sebagai
berikut:
1. Kuantitas Pekerjaan
Penelitian terdahulu

Kuantitas pekerjaan berhubungan
dengan volume pekerjaan karyawan
dan produktifitas kerja yang
dihasilkan dalam kurun waktu
tertentu.
Karyawan
dapat
menyelesaikan beban kerja yang
dihadapinya dengan menghasilkan
volume pekerjaan yang tinggi
sehingga
dapat
meningkatkan
produktifitas kerja.
2. Kualitas Pekerjaan
Kualitas pekerjaan berhubungan
dengan pertimbangan ketelitian,
kerapian dan kelengkapan di dalam
menangani tugas-tugas yang ada di
dalam organisasi.
3. Produktivitas
Produktivitas kerja berhubungan
dengan
kemampuan
karyawan
dalam menyelesaikan pekerjaannya
dengan menggunakan sarana dan
prasarana serta potensi yang ada
pada dirinya sehingga dapat
memberikan hasil yang maksimal.
4. Ketepatan waktu
Ketepatan waktu berhubungan
dengan
kemampuan
karyawan
dalam menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan yang diharapkan
dalam waktu yang singkat dan tepat.

Tabel
Penelitian Terdahulu

No
1

Peneliti
Ni Putu Eka
Suratini

Judul
Pengaruh
Efektivitas
Sistem
Informasi
Akuntansi Dan Pengguna
Teknologi
Informasi
Akuntansi
Terhadap
Kinerja Individual Pada
PT. Bank Pembangunan
Daerah
Bali
Kantor
Cabang Singaraja.

Variabel
Independen :
(1)Efektivitas
Sistem
Informasi Akuntansi
(2)Pengguna Teknologi
Informasi
Dependen:
Kinerja Individual

2

Astri
Widhawati

Pengaruh
Penggunaan

Independen:
(1)
Efektivitas

Efektivitas
Sistem

Kesimpulan
(1)Secara
parsial
efektivitas
sistem
informasi
akuntansi,
penggunaan
teknologi
informasi
berpengaruh
secara
positif
dan
signifikan.
Sedangkan
(2)Secara
simultan
efektivitas
sistem
informasi akuntansi dan
penggunaan
teknologi
informasi
berpengaruh
secara
positif
dan
signifikan
(1)Efektivitas penggunaan
sistem informasi akuntansi
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Informasi
Akuntansi,
Budaya
Kerja,
dan
Insentif terhadap Kinerja
Karyawan

Penggunaan
Sistem
Informasi Akuntansi
(2) Budaya Kerja
(3) Insentif
Dependen :
Kinerja Karyawan

3

Ni Luh Putu
Febri
Arningsih

Pengaruh Penggunaan
Teknologi
Informasi,
Efektivitas
Sistem
Informasi
Akuntansi,
Kepercayaan atas Sistem
Informasi
Akuntansi,
Sistem
Pengendalian
Intern Terhadap Kinerja
Karyawan Pada Bank
Perkreditan Rakyat di
Kabupaten Buleleng dan
Bangli

Independen:
(1)Penggunaan
Teknologi Informasi
(2)Efektivitas
Sistem
Informasi Akuntansi
(3)Kepercayaan
atas
Sistem
Informasi
Akuntansi
(4)Sistem
Pengendalian Intern
Dependen:
Kinerja Karyawan

4

Elvan Januar
Waruwu

Pengaruh
Efektivitas
Sistem
Informasi
Akuntansi
Terhadap
Kinerja Karyawan pada
PT. Bank Sumut Kantor
Pusat Medan

Independen:
Efektivitas
Sistem
Informasi Akuntansi
Dependen:
Kinerja Karyawan

Kerangka Konseptual dan Hipotesis
Berdasarkan latar belakang masalah,
Landasan teori, dan Tinjauan peneliti
terdahulu, maka peneliti membuat
kerangka konseptual penelitian sebagai
berikut:
Gambar 1 Kerangka Konseptual
Penelitian
Efektivitas Sistem
Informasi Akuntansi
(X)

Kinerja
Karyawan
(Y)

berpengaruh
positif
terhadap kinerja karyawan
pada
BPR
di
Kota
Denpasar.
(2)Budaya
kerja
berpengaruh
positif
terhadap kinerja karyawan
pada
BPR
di
Kota
Denpasar.
(3)Insentif
berpengaruh
positif terhadap kinerja
karyawan pada BPR di
Kota Denpasar.
(a)Terdapat
pengaruh
yang positif dan signifikan
antara
penggunaan
teknologi
informasi
terhadap kinerja karyawan
(b)Terdapat
pengaruh
yang positif dan signifikan
antara efektivitas sistem
informasi
akuntansi
terhadap kinerja karyawan
(3)terdapat pengaruh yang
positif
dan
signifikan
antara kepercayaan atas
sistem informasi akuntansi
terhadap kinerja karyawan
(4)terdapat pengaruh yang
positif
dan
signifikan
antara
sistem
pengendalian
intern
terhadap kinerja karyawan
(1) Efektivitas
sistem
informasi akuntansi tidak
berpengaruh positif dan
tidak
berpengaruh
signifikan terhadap kinerja
karyawan.

(X) = Efektivitas Sistem informasi
akuntansi sebagai variabel
independen (Bebas)
(Y) = Kinerja
Karyawan
sebagai
variabel dependen (Terikat)
Efektivitas sistem informasi akuntansi
dalam model penelitian tersebut
merupakan variabel independen yang
mempunyai hubungan dengan kinerja
karyawan sebagai variabel dependen.

Keterangan :
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Kinerja dinyatakan efektif apabila
tujuan yang diinginkan oleh perusahaan
dapat tercapai dan keberhasilan sistem
informasi suatu perusahaan tergantung
bagaimana sistem itu dijalankan.Sistem
informasi akuntansi penting bagi
organisasi ataupun perusahaan untuk
meningkatkan efisiensi organisasi dan
mendukung daya saing perusahaan
dengan menyediakan informasi.
Sistem informasi akuntansi merupakan
informasi yang berguna bagi setiap
perusahaan, karena sistem informasi
akuntansi
berperan
mengontrol
kegiatan operasi agar sesuai dengan
peraturan yang dibuat. Sistem informasi
akuntansi juga menambah efektivitas
kinerja pengendalian intern dan
mengurangi segala bentuk kecurangan,
kesalahan dan penyelewengan data
terhadap sistem informasi akuntansi.
Efektivitas menunjukkan keberhasilan
dari segi tercapai tidaknya sasaran yang
telah ditetapkan jika hasil kegiatan
semakin mendekati sasaran, berarti
semakin tinggi efektivitasnya, begitu
pula sebaliknya.
Menurut Ni Luh Putu Febri Arsiningsih,
Putu Gede Diatmika dan Nyoman Ari
Surya Darmawan : “Terdapat pengaruh
yang positif dan signifikan antara
efektivitas sistem informasi akuntansi
terhadap kinerja karyawan.”
Menurut Pangeso, Astuti dan Mercika
dalam Luh Putu Eka Agustina Pratiwi
dan Ida Bagus Dharmadiaksa :
“Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan maupun
perusahaan”.
Hipotesis yang dirumuskan dalam
penelitian ini adalah Efektivitas Sistem
Informasi
Akuntansi
Berpengaruh
Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan.

METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Populasi dari penelitian ini adalah
karyawan Hotel Santika Premiere
Dyandra Medan yang bekerja di bidangbidang tertentu sebanyak 256 orang.
Karyawan yang bekerja di bidangbidang tertentu antara lain:
Tabel
Bidang dan Jumlah Karyawan
Bidang
Jumlah
Accounting
17 orang
Front Office
39 orang
Executive Office
2 orang
Food and Beverage
50 orang
Service
Food and Beverage
55 orang
Product
Sales Marketing
17 orang
Engineering
20 orang
Housekeeping
52 orang
Jumlah
256 orang
Sumber: Hotel Santika Premiere
Dyandra Medan
Metode pemilihan sampel yang
digunakan
adalah
Nonprobability
Sampling Method dengan jenis sampel
yaitu Purposive sampling. Pemilihan
sampel pada penelitian ini diambil
sesuai dengan kriteria yang ada
sehingga diperoleh sampel tersebut.
Jumlah sampel yang diteliti dalam
penelitian ini sesuai dengan ketentuan
yang diberikan oleh pihak manajer hotel
Santika Premiere Dyandra medan yaitu
sebanyak 35 orang.
Variabel Penelitian dan Defenisi
Operasional
Variabel independen dalam penelitian
ini yaitu efektivitas sistem informasi
akuntansi (X) dan variabel dependen
dalam penelitian ini yaitu kinerja
karyawan (Y).
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Efektivitas sistem informasi akuntansi
dalam suatu perusahaan dapat dilihat
dari kemudahan pemakai dalam
mengidentifikasi data, mengakses data
dan menginterpretasikan data tersebut.
Variabel ini diukur dengan instrumen
yang dikembangkan oleh William H.
DELone dan Emphraim R.McLean
dengan memberikan enam indikator
pengukuran efektivitas sistem informasi
akuntansi.

Y
= Variabel dependen sebagai
Kinerja Karyawan
X
= Variabel Independen sebagai
Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi
a
= Nilai Konstanta
b
= Koefisien Regresi
e
= standar error

Kinerja karyawan adalah kemampuan
karyawan untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan dengan berhasil dan efisien
pada suatu perusahaan. Kinerja yang
baik akan terlihat jika karyawan dapat
menyelesaikan
dan
melaksanakan
tugasnya dengan baik. Pengukuran
kinerja karyawan yang dikaitkan dengan
melihat dampak penggunaan sistem
informasi
terhadap
efektivitas
penyelesaian
tugas
membantu
meningkatkan kinerja dan menjadikan
pemakainya lebih produktif. Variabel ini
diukur dengan instrument yang
dikembangkan oleh Armstrong dan
Baron dengan memberikan empat
indikator pengukuran kinerja karyawan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi (R square)
dipakai untuk menguji hipotesis

Data Responden
Untuk
mengetahui
perbandingan
jumlah responden berdasarkan jenis
kelamin responden, tingkat pendidikan,
masa kerja secara detai dapat dilihat
pada tabel 3 sebagai berikut.
Tabel
Deskripsi Responden

Teknik Analisis Data
Kualitas data yang dihasilkan dari
penggunaan instrumen penelitian dapat
dievaluasi melalui dua uji, yaitu Uji
Validitas dan Uji Reabilitas. Uji asumsi
klasik yang dipakai untuk penelitian ini
adalah Uji normalitas data, uji
heteroskedastisitas.
Dalam penelitian ini, pengolahan data
menggunakan data analisisis regresi
linier sederhana.Analisis regresi linear
sederhana
dipergunakan
untuk
mengetahui pengaruh antara satu buah
viariabel bebas terhadap satu buah
variabel terikat.
esi linier sederhana yaitu:
Y = a+bX+e
Keterangan:

Jenis Kelamin

Jumlah

Laki-laki
Perempuan
Tingkat Pendidikan
D3
S1
Masa Kerja
Responden
1-5 Tahun
6-10 Tahun

22 orang
13 orang

Persentase
(%)
62,85
37,15

16 orang
19 orang

45,71
54,29

33 orang
2 orang

94,29
5,71

Sumber: Data Primer (diolah) 2020
Uji Asumsi Klasik

Tabel
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
Unstandardized
Residual

N

35

Normal
a,b
Parameters
Most Extreme
Differences

Mean

,0000000

Std. Deviation ,21364042
Absolute
,143
Positive
,143
Negative
-,125

Test Statistic

,143

Asymp. Sig. (2-tailed)

,067

c

Sumber: Data Primer (diolah) 2020
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Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan
variabel Efektivitas Sistem Informasi
Akuntansi (X1) memiliki nilai signifikansi
sebesar
0,067
dengan
tingkat
signifikansi yang berarti berada diatas
0.05
dengan
demikian
dapat
disimpulkan bahwa variabel tersebut
telah terdistribusi secara normal
Hasil Uji Analisis Regresi Linear
Sederhana
Tabel
Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
Model
B
Error Beta
T
Sig.
1 (Constant) 22,845 17,924
1,275 ,211
X1
1,400 2,182 ,111
1,974,026
a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan model regresi dan tabel di
atas dapat diketahui bahwa nilai
konstanta sebesar 22,845. Sehingga
besaran konstanta menunjukkan bahwa
jika variabel independen (Efektivitas
Sistem
Informasi
Akuntansi)
diasumsikan konstan, maka dapat
disimpulkan bahwa apabila variabel
independen
mengalami
kenaikan
sebesar 1 satuan, maka variabel
dependen yaitu Kinerja Karyawan akan
naik sebesar 0,014%.
Persamaan regresi dari hasil analisis
tersebut juga diperoleh persamaan
regresi sebagai berikut:
Y = 22,845 + 1,4X
Hasil Uji Hipotesis

Tabel
Hasil Uji Hipotesis t

Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Error Beta
T

Model
1 (Constant) 22,845 17,924
X1
1,400 2,182
a. Dependent Variable: Y

Sig.

1,275 ,211
,111

1,974 ,026

Berdasarkan tabel di atas dapat
diketahui bahwa hasil uji t Efektivitas
Sistem Informasi Akuntansi (X1)
memiliki t hitung sebesar 1,974. Nilai
tersebut lebih besar dari t tabel sebesar
1,68957. Hal ini menunjukkan bahwa
variabel Efektivitas Sistem Informasi
Akuntansi secara parsial berpengaruh
terhadap variabel Kinerja Karyawan.
Signifikansi variabel Efektivitas Sistem
Informasi Akuntansi sebesar 0,026 lebih
kecil dari 0,05 atau 5%. Hal ini
menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem
Informasi
Akuntansi
berpengaruh
signifikan terhadap variabel nilai Kinerja
Karyawan.
Koefisien Determinasi (R Square)
Tabel
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

b

Std.
Error of
R
Adjusted the
DurbinModel R
Square R Square Estimate Watson
1
,111a ,612 -,018
2,60013 1,456
a. Predictors: (Constant), X1
b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer (diolah) 2020

Hasil pengujian pada tabel di atas
menunjukkan
hasil
koefisien
determinasi (R square) sebesar 0,612.
Hasil pengujian ini menunjukkan
variabel Kinerja Karyawan (Y) dijelaskan
sebesar 61,2% oleh variabel Efektivitas
Sistem Informasi Akuntansi. sedangkan
selebihnya adalah sebesar 38,8%
dijelaskan oleh variabel lain diluar
model ini yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini menemukan bukti
bahwa efektivitas sistem informasi
akuntansi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan.
Digambarkan bahwa tingkat efektivitas
sistem informasi akuntansi yang
ditetapkan di Hotel Santika Premiere
Dyandra Medan memiliki pengaruh
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positif
terhadap
karyawan.

tingkat

kinerja

Semakin tinggi kepuasan yang dirasakan
pengguna sistem maka semakin tinggi
pula dampaknya terhadap kinerja
kayawan pengguna sistem infomasi
akuntansi.
Indikator
kepuasan
pengguna yang berpengaruh terhadap
kinerja invidu pengguna sistem yaitu
penggunaan dari aplikasi/software
akuntansi dapat meningkatkan kinerja.
Hal ini mengindikasikan bahwa software
akuntansi yang diterapkan untuk
membantu meringankan penyelesaian
tugas dan pekerjaan, dimana software
secara otomatis akan menghitung
sendiri sehingga proses kerja lebih
efisien dengan waktu proses yang relatif
lebih pendek, hasil kerja yang lebih baik
dengan terjadinya kesalahan hitung
relatif kecil karena hasil proses output
dari sistem yang lebih akurat. Jika
pengguna sistem merasa puas terhadap
sistem informasi yang digunakan, maka
pengguna akan cenderung untuk
merasa nyaman dan aman selama
proses kerja dengan menggunakan
sistem tersebut karena sistem yang
diterapkan
dapat
membantu
menyelesaikan tugas dan tanggung
jawab pekerjaan yang dibebankan pada
dirinya.
Hal ini tidak mendukung hasil penelitian
yang dilakukan Chrisputri Widianti,
Kartika Hendra Ts dan Anita Wijayanti
yang menyatakan bahwa efektivitas
sistem informasi akuntansi tidak
berpengaruh
terhadap
kinerja
karyawan. Namun demikian penelitian
ini sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan Ni Putu Eka Suratini yang
menyatakan bahwa efektivitas sistem
informasi akuntansi berpengaruh positif
dan
signifikan
terhadap
kinerja
karyawan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Untuk itu dapat disimpulkan bahwa
Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan. Hal ini
berarti bahwa semakin meningkatnya
Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi
maka
akan
dapat
semakin
meningkatkan
kinerja
karyawan.
Variabel bebas mempengaruhi variabel
terikat sebesar 61,2% sedangkan
sisanya 38,8% dipengaruhi oleh faktor
lain diluar model ini.
Saran
Penelitian
selanjutnya
hendaknya
mengambil sampel penelitian di tempat
yang berbeda.. Peneliti juga diharapkan
menambah jumlah responden atau
sampel penelitian sehingga dapat
mewakili populasi yang lebih besar.
Pertanyaan yang diajukan diharapkan
lebih dari jumlah pertanyaan yang
diajukan di penelitian ini agar lebih
detail lagi dalam meneliti setiap
aspeknya.
Selain
itu,
peneliti
selanjutnya diharapkan menambahkan
variabel lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
Perusahaan diharapkan senantiasa
mengevaluasi dan memperbaharui
sistem informasi akuntansinya agar
sistem yang digunakan selalu mengikuti
perkembangan dan kebutuhan kinerja
karyawan. Hal ini sangat penting
mengingat
pemanfaatan
sistem
informasi
akuntansi
dengan
menggunakan teknologi komputer yang
mempunyai pengaruh besar dan positif
terhadap
efektivitas
dalam
menyelesaikan tugas karyawan.
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