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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan bisnis yang semakin meningkat menuntut perusahaan untuk memiliki 

keunggulan kompetitif. Salah satu hal penting yang dapat menjadi dasar untuk 

memperoleh keunggulan kompetitif tersebut adalah adanya kemampuan perusahaan 

mengelola informasi secara efektif. Informasi yang dikelola secara terarah dan 

terintegrasi dengan baik dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya perusahaan 

lainnya, dalam mencapai tujuan dan target perusahaan. Perencanaan sistem informasi 

merupakan bagian dari sistem pengendalian organisasi yang perlu mendapatkan 

perhatian, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung 

keberhasilan sistem pengendalian organisasi. Dengan adanya sistem informasi, maka 

informasi-informasi penting dapat tersedia untuk membantu manajer dalam 

mengendalikan aktivitasnya, serta mengurangi ketidakpastian dalam lingkungan bisnis, 

sehingga diharapkan dapat membantu perusahaan ke arah pencapaian tujuan dengan 

sukses.�

Menurut Romney & Steinbart (2000:.2) dalam Koeswoyo (2006), Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA), yang terdiri dari manusia, prosedur, dan teknologi informasi 

mempunyai tiga fungsi utama dalam organisasi, yaitu:  

1. Mengumpulkan dan menyimpan data aktivitas dan transaksi sehingga organisasi 

dapat melihat apa yang telah terjadi dalam kegiatan usahanya.  
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2. Mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, 

sehingga memungkinkan manajemen untuk melakukan aktivitas perencanaan, 

implementasi dan pengendalian. 

3. Menyediakan pengendalian yang cukup untuk mengamankan aset organisasi 

termasuk data. Pengendalian ini dibutuhkan untuk menjamin bahwa data tersedia 

pada waktu dibutuhkan dan data tersebut akurat, dan dapat diandalkan. 

Dari ketiga fungsi yang dilakukan oleh SIA tersebut, nampak bahwa fokus utama 

SIA adalah pada pemahaman tentang bagaimana sistem akuntansi bekerja mulai dari 

mengumpulkan data, mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen, 

dan bagaimana menjamin bahwa informasi yang dihasilkan adalah akurat dan dapat 

diandalkan. Dalam proses pengambilan keputusan, diperlukan adanya sistem informasi 

yang memadai. Sebagaimana fungsi utamanya, bahwa sistem informasi akan menambah 

pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian bagi para pengguna informasi. Apabila 

informasi yang disajikan tidak tepat, maka keputusan yang diambil akan cenderung 

menyesatkan atau bahkan dapat berakibat fatal bagi perusahaan. Demikian pula 

sebaliknya, informasi yang tepat akan mengurangi ketidakpastian. Penggunaan sistem 

informasi diharapkan dapat memberi manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang 

sangat kompetitif, sehingga perhatian terhadap faktor penentu kesuksesan 

pengembangan sistem informasi menjadi hal yang sangat penting. Keberhasilan suatu 

sistem informasi tidak terlepas dari pentingnya peranan pengguna informasi (user) atau 

yang dikenal dengan istilah brainware, kumpulan perangkat lunak (software) dan 

perangkat keras (hardware), serta peranan teknologi informasi. 

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya berbagai perubahan 

terhadap hampir seluruh aspek pengelola bisnis agar tetap exist dan bahkan dapat 
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meningkatkan prestasi bisnisnya. Di era globalisasi ini, perusahaan yang menguasai 

informasi yang akan memimpin. Teknologi informasi telah merubah cara pemasaran, 

proses produksi dan pengolahan data-data informasi dalam suatu perusahaan. Semakin 

pentingnya teknologi informasi bagi keberhasilan keseluruhan perusahaan akan 

memperluas fungsi sistem informasi. Informasi berguna bagi pihak manajemen atau 

pimpinan serta pihak eksternal untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan 

memudahkan dalam pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan relevan sesuai 

kebutuhan informasi yang diperlukan perusahaan. Penerapan dan pengembangan 

teknologi informasi merupakan bagian dari going concern perusahaan. Penerapan 

teknologi informasi memungkinkan terciptanya inovasi layanan dan produk baru yang 

berbasis teknologi, sehingga perusahaan dapat bertahan dan berkembang guna 

menghadapi persaingan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saat ini teknologi informasi 

telah menjadi bagian integral dari strategi perusahaan dalam pencapaian visi dan misi 

perusahaan. �

Perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi perencanaan SIA. 

Beberapa  dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi telah mengubah perilaku 

organisasi dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Peranan Teknologi Informasi dalam 

bisnis telah mengubah secara radikal tipe pekerjaan, pekerja, organisasi bahkan sistem 

manajemen dalam mengelola sebuah organisasi. Semula banyak pekerjaan yang 

mengandalkan otot kini beralih ke pekerjaan yang mengandalkan otak. Teknologi 

informasi dalam SIA memiliki peranan yang penting dan dapat menggantikan peran 

manusia secara otomatis terhadap suatu siklus sistem mulai dari input, proses dan output 

di dalam melaksanakan aktivitas. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi telah 

menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis yang memberikan andil besar 
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terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada infrastruktur, operasi dan 

manajemen organisasi juga kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi 

kompetitif, mengurangi biaya serta meningkatkan fleksibilitas, sehingga merupakan hal 

yang wajar bila perusahaan berkenan untuk melakukan investasi yang sangat tinggi di 

bidang teknologi informasi. Keberhasilan teknologi informasi dalam SIA tidak dapat 

dilepaskan dari serangkaian software dan hardware yang mendukung, sehingga 

kesuksesan dari komponen tersebut dapat menunjang kesuksesan SIA. 

Terdapat hal lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan SIA, yakni brainware 

yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputerisasi (software dan 

Hardware). Brainware termasuk bagian penting dari sebuah sistem komputerisasi. 

Hardware tidak dapat bekerja tanpa adanya software, sedangkan software dan hardware 

tidak dapat bekerja tanpa adanya brainware, ketiga komponen tersebut saling terkait dan 

saling membutuhkan. Penggunaan SIA dalam perusahaan diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang besar dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif tersebut, sehingga 

perhatian terhadap faktor penentu kesuksesan pengembangan SIA menjadi hal yang 

sangat penting.  

Pengembangan sistem informasi memerlukan suatu perencanaan dan 

implementasi dengan baik yang dimaksudkan guna menghindari adanya penolakan 

terhadap sistem yang dikembangkan (resistance to change). Hal tersebut disebabkan 

adanya perubahan dari sistem manual ke sistem komputerisasi yang juga dapat 

menyebabkan perubahan perilaku organisasional. Sistem informasi mengalami 

perkembangan yang dramatis sejak pertama kali untuk kepentingan bisnis pada tahun 60-

an, keberadaan sistem informasi berbasis komputer (computer based information system 

/ CBIS) semakin mengarah untuk memenuhi kebutuhan pengguna sistem informasi 
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sekitar tahun 70-an. Pada negara yang berkembang seperti Indonesia, berdasarkan sifat 

masyarakat dan kebudayaannya memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk 

mengalami resistance to change, karena itu, penting untuk memperhatikan aspek 

organisasional dalam pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi 

merupakan tugas kreatif dan harus menghasilkan manfaat ekonomis bagi perusahaan. 

Namun, proses pengembangan sistem dapat menimbulkan bencana, dimana sumber 

daya, tenaga kerja, dan keuangan akan dikeluarkan tanpa kemungkinan adanya 

pengembalian atau bahkan terjadinya sistem yang tidak selesai. Dalam praktiknya, hal 

ini cukup sering dijumpai. Untuk menghindari permasalahan tersebut, dibutuhkan teknik 

pengendalian, salah satunya adalah dengan melibatkan pengguna secara aktif dalam 

pengembangan sistem informasi. 

Partisipasi pengguna diperlukan dalam rangka menghindari adanya penolakan 

terhadap sistem yang dikembangkan. Adanya keterlibatan pengguna pada setiap tahap 

pengembangan informasi, diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi pengguna atas 

sistem yang dikembangkan. Keterlibatan pengguna sangat diperlukan dalam keseluruhan 

tahap System Development Live Cycle (mulai tahap perencanaan, analisis, perancangan, 

implementasi, dan penggunaan sistem). Karena pengguna (user) memegang peranan 

yang sangat penting dalam kesuksesan pengembangan sistem informasi, keterlibatan 

pengguna dalam semua tahap tersebut merupakan suatu komponen penting dalam 

menentukan berhasil atau tidaknya pengembangan sistem informasi. Ketergantungan 

dunia usaha pada sistem-sistem perangkat lunak sekarang ini makin meningkat, namun 

satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan sistem tersebut, yaitu harus sesuai 

dengan spesifikasi, agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pemakainya, 

sehingga dapat menimbulkan kepuasan bagi pengguna sistem informasi tersebut.  
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Pengembangan sistem informasi perlu dilaksanakan untuk menjamin 

keefektifannya, terlebih lagi apabila sistem informasi tersebut telah berjalan, maka 

manajemen, pengguna, dan personil sistem diperlukan dalam pengembangan sistem 

(Henry C. Lucas, 1986, dalam Shinta Permata Sari, BENEFIT Vol. 6. No.1. Juni. 2002). 

Umumnya kelompok perancang atau tim proyek pengembangan sistem meliputi para 

pengguna sistem, analis dan wakil manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan 

pengguna sistem, mengembangkan spesifikasi teknis dan implementasi sistem baru. 

Kecenderungan atas meningkatnya peran pengguna dalam semua tahap sistem 

development live cycle, membuat minat pengguna dalam mengembangkan aplikasi 

komputer mereka sendiri juga semakin meningkat. Hubungan antara partisipasi 

pengguna dan kepuasan pengguna akan menunjukkan keefektifan sistem informasi. 

Baroudi (1991) dalam Purwandari (2009) mengemukakan bahwa partisipasi 

pengguna dalam pengembangan sistem berkaitan langsung dengan penggunaan sistem 

dan kepuasan pengguna. Calter (1976) dalam Purwandari (2009), mengemukakan bahwa 

pengguna resistance dengan perubahan sistem bila tidak dilibatkan dalam 

pengembangan sistem, dengan aktifnya pengguna yang berpartisipasi dalam 

pengembangan sistem, menyebabkan pengguna dapat lebih memahami masalah yang ada 

dalam desain sistem dan pengguna merasa memiliki sistem tersebut. Kepuasan pengguna 

informasi (User Information Satisfaction/UIS) dapat menjadi tolak ukur keberhasilan 

pengembangan sistem. Untuk itu, partisipasi pengguna berperan penting dalam 

pengembangan sistem sebagai komposisi bagi keberhasilan sebuah sistem. 

Selanjutnya, terdapat faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepuasan 

pengguna dalam pengembangan sistem informasi, kapabilitas pengguna sistem informasi 

adalah salah satunya. Pengetahuan pengguna mengenai sistem yang digunakan serta 
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pengetahuan pengguna mengenai informasi-informasi yang akan diotomasikan menjadi 

sistem informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Dalam mengoperasikan 

sebuah sistem, diperlukan pengetahuan guna menunjang efektifitas dari pengggunaan 

sistem tersebut. Meskipun demikian, tidak semua keterlibatan pengguna membawa 

keberhasilan dalam pengembangan sistem informasi, terdapat beberapa alasan yang 

menyebabkan terjadinya kegagalan yaitu salah satunya adalah tidak tepatnya 

pengetahuan yang dimiliki pengguna sehingga tidak bersedia membuat keputusan atau 

memberikan pandangannya, karena pemakai kurang memahami dampak dari keputusan 

yang diambilnya. Oleh karena itu, kemampuan pengguna dalam keterlibatannya dalam 

perancangan dan pengembangan sistem informasi sangatlah penting.  

Keterlibatan manajemen puncak (top management) memiliki peranan yang 

penting dalam pengembangan dan penerapan sistem pada perusahaan. Dukungan 

manajemen puncak akan berpengaruh pada proses pengembangan sistem sampai dengan 

proses implementasi sistem. McKeen et al. (1994) melakukan penelitian terhadap 

variabel lainnya, yakni komunikasi pengguna dan pengembang yang diduga memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna dalam pengembangan sistem 

informasi. Hasil penelitian McKeen et al. menyebutkan bahwa komunikasi antara 

pengembang (developer programmer) dan pengguna berpengaruh langsung (sebagai 

independent predictor) terhadap kepuasan pengguna. Komunikasi antara pengguna dan 

pengembang membuat pengguna dapat menyampaikan spesifikasi mengenai sistem yang 

sedang dikembangkan. Sistem tersebut kemudian dapat tercipta sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan pengguna akhir. Sehingga, komunikasi antara pengembang dan pengguna 

akhir sistem akan mempengaruhi kepuasan pengguna dalam pengembangan sistem.   
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Dengan dasar uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan 

Pengguna Akhir Terhadap Hasil Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi”. 

Peneliti melakukan pengujian terhadap empat variable independen : 1) partisipasi 

pengguna, 2) kapabilitas pengguna, 3) dukungan top management, 4) komunikasi antara 

pengembang dan pengguna, dalam hubungannya dengan kepuasan pengguna dalam 

pengembangan sistem informasi akuntansi.  

1.2 Pembatasan Masalah  

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki batasan-batasan mengenai topik penelitian 

yang dibahas, antara lain : 

1. Sumber data atau informasi yang digunakan sebagai objek analisis adalah hasil 

kuesioner yang telah diisi oleh responden. Dengan hanya mempertimbangkan 

faktor-faktor  yang memproksikan variabel-variabel dalam penelitian ini, dan 

mengabaikan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi variabel dependen 

(kepuasan pengguna akhir terhadap hasil pengembangan sistem informasi). 

2. Pengguna akhir (end user) yang merupakan responden dalam penelitian ini 

merupakan internal user dari perusahaan yang dijadikan unit analisis. 

3. Populasi penelitian ini terbatas pada beberapa perusahaan yang terletak di 

wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, diketahui bahwa partisipasi 

pengguna, kapabilitas pengguna, dukungan top management, serta komunikasi antara 
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pengembang dan pengguna berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, namun pada 

besaran yang berbeda-beda dan fluktuatif. Berlaku atau tidaknya temuan ini bagi sampel 

pengguna akhir sistem informasi akuntansi pada perusahaan-perusahaan yang dijadikan 

unit analisis masih perlu diteliti. Dengan demikian, kesimpulan independen atau tidaknya 

variabel-variabel tersebut perlu dibuktikan dalam penelitian. 

Kejelasan posisi variabel partisipasi pengguna, kapabilitas pengguna, dukungan 

top management, komunikasi antara pengembang dan pengguna, sebagai independent 

variable terhadap kepuasan pengguna akhir atas hasil pengembangan sistem informasi 

akuntansi, perlu dikaji lebih lanjut, dengan mengajukan perumusan permasalahan dalam 

bentuk pertanyaan berikut ini : 

1. Apakah partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem informasi akuntansi 

(SIA)  berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir 

atas hasil pengembangan SIA? 

2. Apakah kapabilitas pengguna dalam pengembangan SIA berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir atas hasil pengembangan 

SIA? 

3. Apakah dukungan Top Management dalam pengembangan SIA  berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir atas hasil 

pengembangan SIA? 

4. Apakah komunikasi pengguna dan pengembang dalam pengembangan SIA 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir atas 

hasil pengembangan SIA? 
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5. Apakah partisipasi pengguna, kapabilitas pengguna, dukungan top management, 

komunikasi antara pengembang dan pengguna secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir atas hasil pengembangan SIA? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem informasi akuntansi 

(SIA) terhadap kepuasan pengguna akhir atas hasil pengembangan SIA. 

2. Pengaruh kapabilitas pengguna dalam pengembangan SIA terhadap kepuasan 

pengguna akhir atas hasil pengembangan SIA. 

3. Pengaruh dukungan Top Management dalam pengembangan SIA terhadap 

kepuasan pengguna akhir atas hasil pengembangan SIA. 

4. Pengaruh komunikasi pengguna dan pengembang dalam pengembangan SIA 

terhadap kepuasan pengguna akhir atas hasil pengembangan SIA. 

5. Pengaruh partisipasi pengguna, kapabilitas pengguna, dukungan top management, 

komunikasi antara pengembang dan pengguna secara simultan terhadap kepuasan 

pengguna akhir atas hasil pengembangan SIA. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada : 

a. Akademik 

1. Peneliti, Untuk meningkatkan pemahaman peneliti sebagai seorang sarjana 

strata satu jurusan Akuntansi STIE-Indonesia Banking School. 
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2. Memberikan nilai tambah bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi dunia 

akademik, dan dapat dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya. 

b. Manajemen Perusahaan dan Praktisi 

Dapat dijadikan sebagai input bagi pengambil keputusan (decision maker) untuk 

menelaah lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan pengguna akhir sistem informasi akuntansi, sehingga dapat mengarah 

pada kesuksesan pengembangan sistem informasi. 

c. Literatur 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penelitian 

dalam bidang sistem informasi, dimasa mendatang. 

2. Sebagai tambahan masukan dalam literatur yang mendukung penelitian-

penelitian selanjutnya. 

3. Sebagai literatur baru yang mendukung maupun mengkritisi penelitian 

mengenai kepuasan pengguna akhir sistem informasi sebelumnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan yang akan peneliti kembangkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB 1     PENDAHULUAN 

 Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, yang 

kemudian ditarik secara eksplisit dalam perumusan masalah. Sebagai acuan dari 

keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dengan tujuan penelitian secara final agar 

lebih jelas dan terarah serta manfaat dari penelitian itu sendiri, baik secara teoritis 

maupun praktis. 
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BAB 2     LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan diulas pernyataan teoritis tentang masalah-masalah yang 

berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan 

dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber 

informasi dari referensi media lain.  

BAB 3     METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan difokuskan pada pembahasan teknis metode penelitian. Pertama 

akan dijelaskan tentang kerangka pemikiran yang akan menjadi acuan pembahasan 

dalam analisis ini. Selanjutnya hipotesis akan diuji kebenarannya dan dipakai sebagai 

petunjuk dalam pengumpulan data yang diperlukan. Penelusuran objek penelitian secara 

singkat pada bagian yang akan dikaji merupakan pembahasan di dalam bab ini. 

BAB 4     ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang 

disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan 

perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian kebenaran dari 

hipotesis serta jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan 

masalah. 

BAB 5     PENUTUP 

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, refleksi untuk 

memberikan saran berdasarkan kesimpulan penelitian untuk mengkaji kebenaran 
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hipotesis yang sudah ada, yang kemudian perlu disampaikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pimpinan untuk kebijaksanaan perusahaan selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

2.1.1   Teknologi Informasi 

Istilah teknologi informasi merupakan gabungan dua istilah dasar, yaitu teknologi 

dan informasi. Teknologi dapat diuraikan sebagai pelaksanaan ilmu, sinonim dengan 

terapan, sedangkan pengertian teknologi informasi sebagai bentuk yang digunakan untuk 

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data yang kemudian 

ditransformasikan menjadi informasi yang diperlukan bagi suatu kegiatan usaha yang 

mencakup hardware, software, dan jaringan komunikasi, Chusing (1992). 

Teknologi informasi merupakan sesuatu yang digunakan untuk menciptakan 

sistem informasi, termasuk didalamnya adalah komputer, sistem operasi, disk, file, 

modem, program aplikasi, dan sebagainya, yang semua itu perangkat keras dan 

perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem yang berbasis 

komputer. 

Dalam konsep yang luas, teknologi informasi merupakan kumpulan dari beberapa 

sistem informasi, perangkat dan manajemen untuk keseluruhan organisasi, Bodnar 

(2001). 

 

 

Analisis Faktor-Faktor..., Ryanara Anaqi Zara, Ak.-Ibs, 2011



�

2.1.2   Pengertian Sistem Informasi  

2.1.2.1 Pengertian Sistem 

Menurut James A. Hall (2006:6) : “Sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih 

komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang 

sama”.  

Sebuah sistem merupakan sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang 

saling berkaitan (interrelated) atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai 

tujuan yang sama (common purposes). Komponen ganda, sebuah sistem harus terdiri atas 

lebih dari satu bagian, misalnya sebuah komputer yang terdiri dari hardisk adalah sebuah 

sistem, tanpa hardisc, komputer tersebut bukan sebuah sistem. Keterkaitan (relatedness), 

suatu tujuan bersama menghubungkan semua bagian dalam sistem walaupun fungsi 

setiap bagian bersifat independen satu sama lain, semua bagian mendukung tujuan yang 

sama. Jika suatu komponen tertentu tidak memberikan kontribusi ke tujuan bersama, 

maka bagian itu bukan bagian dari sistem tersebut. Jadi, sistem adalah suatu rangkaian 

kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan mempengaruhi (biasa 

disebut dengan subsistem), yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata 

lain, sistem terdiri dari subsistem yang saling terkait. 

Efektivitas fungsi dan interaksi yang harmonis antar subsistem mempengaruhi 

kemampuan sistem untuk mencapai tujuannya. Jika sebuah subsistem yang sangat 

penting rusak dan tidak dapat lagi memenuhi tujuan tertentunya, keseluruhan sistem akan 

gagal dalam memenuhi tujuannya. Contohnya, jika pompa bahan bakar pada mobil 

rusak, menyebabkan kerusakan sistem secara keseluruhan. Sedangkan, jika sistem yang 

tidak terlalu penting rusak, tujuan utama masih dapat dipenuhi. Contohnya, jika radio 
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rusak, maka mobil masih dapat tetap beroperasi. Sebagai proteksi terhadap kemungkinan 

terjadinya kerusakan pada subsistem yang penting, pengembang (developer) sebaiknya 

menyediakan pengendalian dalam tingkat yang memadai Salah satunya dengan 

mendesain sistem cadangan (redundan). Pengendalian harus disediakan berdasarkan 

pertimbangan biaya dan manfaat. 

2.1.2.2 Dekomposisi Sistem 

Dekomposisi sistem adalah membagi sistem menjadi bagian-bagian subsistem 

yang lebih kecil, ini adalah cara yang nyaman untuk memanfaatkan, memandang dan 

memahami relasi antara subsistem. Dengan mendekomposisi suatu sistem, kita dapat 

menyajikan keseluruhan sistem sebagai hierarki dan memandang hubungan antara 

subsistem, subordinat, dengan subsistem tingkat yang lebih tinggi. Setiap subsistem, 

subordinat, melakukan satu atau lebih fungsi tertentu untuk membantu keseluruhan 

sistem tingkat yang lebih tinggi untuk mencapai tujuannya. Setiap subsistem dengan 

caranya yang unik berkontribusi untuk mencapai tujuan sistem. Subsistem tingkat kedua 

ini selanjutnya didekomposisikan menjadi dua atau lebih subsistem subordinat pada 

tingkat ketiga. Setiap subsistem tingkat ketiga melakukan tugasnya untuk secara 

langsung mendukung sistem tingkat kedua.  

Adapun gambaran sebuah sistem secara umum terdiri dari input, proses dan 

output. Sistem terbuka menerima input dari lingkungannya dan juga menghasilkan 

output untuk lingkungannya. Sistem tertutup tidak menerima input dari lingkungannya 

dan tidak menghasilkan output untuk lingkungannya. Sistem yang sederhana terdiri dari 

satu input dan satu output. Sistem yang lebih kompleks akan terdiri dari beberapa input 
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dan juga akan menghasilkan beberapa output pula. Jerry, Ardra dan Stallings (Jogiyanto 

2000:35). 

2.1.2.3 Pengertian Informasi 

“Informasi merupakan data yang telah dibentuk menjadi sesuatu yang memiliki 

arti dan berguna bagi manusia”, (Kenneth dan Jane, 2008:16).  

Dengan kata lain, informasi merupakan data yang telah diproses lebih jauh, 

sehingga memiliki arti bagi penerima dan dapat memberikan “nilai pengaruh” terhadap 

tindakan-tindakan, keputusan-keputusan sekarang atau masa yang akan datang bagi 

penerima informasi. Sebaliknya,  

“Data merupakan sekumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian 

yang terjadi didalam organisasi atau lingkungan fisik perusahaan” (Kenneth dan Jane, 

2008:16).  

Data biasanya belum dikelola dan diorganisasikan ke dalam bentuk yang dapat 

secara efektif dipahami oleh manusia. Jadi, pengertian antara data dan informasi harus 

dibedakan. 

2.1.2.4 Sistem Informasi 

“Sistem informasi (information system) adalah serangkaian prosedur formal di 

mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan ke para 

pengguna”, (James A. Hall, 2006:9).  
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Gambar 2.1 

Perubahan data menjadi informasi 

 

 

Sistem yang memproses data menjadi informasi merupakan model dasar sistem 

informasi. Model dasar sistem informasi tersebut diperluas dengan menambahkan 

elemen penyimpanan dari data (data storage). Fungsi penyimpanan data merupakan 

suatu penegasan bahwa selama proses berlangsung, semua input yang masuk langsung 

diolah menjadi keluaran. Sebagian data yang masuk atau output yang dihasilkan dapat 

disimpan, kemudian pada waktu yang diperlukan akan diolah kembali atau bersama 

input yang baru, atau diambil kembali dari penyimpanannya untuk dikeluarkan menjadi 

informasi. 

Gambar 2.2 

Model dasar sistem informasi 

 

 

 

 

Dalam menyajikan informasi kepada pengguna, penggunaan teknologi informasi 

berbasis komputer dapat digunakan dalam organisasi. Sistem informasi ”berbasis 

komputer” merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang 

untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Menurut Jogiyanto (2000:30), 
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pembuatan informasi (information generation) merupakan proses mengumpulkan, 

mengatur, memformat dan menyajikan informasi untuk para pemakai informasi, dapat 

berupa dokumen operasional, seperti: pesanan penjualan, suatu laporan yang terstruktur 

atau pesan di layar komputer. Bagaimana pun bentuk fisiknya, informasi yang berguna 

memiliki karakteristik berikut ini: 

a. Relevan. Isi laporan atau dokumen harus bekerja untuk satu tujuan. Sistem 

informasi harus menyajikan data yang relevan dalam laporannya. Laporan yang 

tidak relevan hanya akan menyia-nyiakan sumber daya dan dapat menjadi 

penghalang bagi pengguna.  

b. Tepat waktu. Umur informasi merupakan faktor yang kritikal dalam menentukan 

kegunaannya, informasi harus tidak melebihi periode waktu tindakan yang 

didukungnya. 

c. Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan yang bersifat material atau 

signifikan. Kesalahan yang signifikan terjadi ketika jumlah ketidak-akuratan 

informasi menyebabkan pengguna membuat keputusan yang tidak baik atau 

gagal membuat keputusan yang dibutuhkan. 

d. Lengkap. Semua informasi yang penting bagi sebuah keputusan atau pekerjaan 

harus ada. Tidak boleh ada bagian informasi yang esensial bagi pengambilan 

keputusan atau pelaksanaan tugas yang hilang. 

e. Ringkas. Informasi harus dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.   

2.1.2.5 Tujuan Sistem Informasi 

Tiap perusahaan harus menyesuaikan sistem informasi dengan kebutuhan para 

penggunanya. Oleh karena itu, tujuan sitem informasi tertentu dapat berbeda antara 
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perusahaan. Namun, terdapat tiga tujuan dasar yang umum pada semua sistem. Tujuan 

tersebut (James A.Hall 2006:21) adalah:  

1. Mendukung fungsi penyediaan (stewardship) pihak manajemen. Sistem informasi 

menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ke para pengguna 

internal maupun eksternal melalui laporan keuangan. Secara internal, pihak 

manajemen menerima informasi pelayanan dari berbagai laporan 

pertanggungjawaban. 

2. Mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen. Sistem informasi 

memberikan informasi yang dibutuhkan pihak manajemen sebagai penunjang 

dalam melaksanakan tanggung jawab pengambilan keputusan. 

3. Mendukung operasional harian perusahaan. Sistem informasi menyediakan 

informasi bagi personel operasional untuk membantu mereka melaksanakan 

pekerjaan hariannya dalam cara yang efisien dan efektif.     

Tujuan dari suatu sistem informasi menurut Bodnar dan Hopwood (2001) adalah: 

(1) to improve the quality of information, (2) to improve internal control, (3) to minimize 

cost, where appropriate. 

Informasi yang menunjang pengambilan keputusan dan informasi yang 

mendukung operasi harian sangat dibutuhkan, baik oleh pengguna internal maupun oleh 

pengguna eksternal. Meskipun arus informasi yang spesifik berbeda dari suatu 

perusahaan ke perusahaan lain, ketiga tujuan tersebut tetap sama untuk setiap 

perusahaan. 

Tujuan-tujuan tersebut saling berhubungan meskipun terkadang saling 

bertentangan satu sama lain. Masalah biaya dan manfaat (cost and benefit) harus 
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ditentukan karena merupakan masalah ekonomi dan manfaat dari sistem yang 

dikembangkan atau antara kesederhanaan sistem dengan sistem yang realistis namun 

kompleks. Metode evaluasi atas biaya / manfaat dari sistem yang dikembangkan tersebut 

sangat subjektif untuk masing-masing perusahaan. 

Ditinjau dari tujuan sistem informasi yang sangat penting bagi banyak 

perusahaan, yakni guna mempertahankan kemampuannya dalam kompetisi bisnis, maka 

kebutuhan untuk menggunakan sistem informasi tersebut memerlukan pemilihan dan 

mekanisme. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan apakah sistem tersebut memang 

dibutuhkan dan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan pada saat implementasi 

sistem dilakukan. 

Baroudi (1991) dalam Lau (2003) mengemukakan bahwa partisipasi 

pengembangan sistem berkaitan langsung dengan penggunaan sistem dan kepuasan 

pengguna. Menurut definisi dari Baroudi, ‘kepuasan pengguna adalah seberapa jauh 

pengguna percaya pada sistem informasi yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi yang mereka perlukan’. Meskipun tidak bersifat ekonomis dan tidak dapat 

dihubungkan secara langsung pada pengaruh bisnis, seperti : mengurangi persediaan, 

meningkatkan kepuasan konsumen atau memperbaiki kualitas produk, kepuasan 

pengguna dapat diukur dan dibandingkan sepanjang waktu. Sikap pengguna terhadap 

sistem dan divisi sistem informasi mempengaruhi keinginan pengguna untuk bekerja 

sama dengan professional-profesional sistem informasi. 

Salah satu faktor yang menyebabkan sistem informasi mengalami kegagalan  

adalah ketidakmampuan sistem informasi tersebut memenuhi harapan stakeholder yang 

meliputi : analis sistem, pengguna akhir, sponsor dan pelanggan. Untuk mengurangi 
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risiko kegagalan sistem informasi, organisasi harus mampu memprediksi outcome dari 

upaya yang telah dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi. Prediksi tersebut 

dapat dilakukan dalam tahap-tahap pengembangan sistem informasi. 

A. Pengolahan Data Elektronik - Electronik Data Processing (EDP) 

“EDP adalah aplikasi sistem informasi akuntansi paling dasar dalam setiap 

organisasi”, Jogiyanto (2000). Sehubungan dengan perkembangan teknologi komputer, 

istilah pengolahan data mulai dikenal dan mempunyai arti penting yang sama dengan 

istilah EDP. Siklus pengolahan data adalah pemanfaatan teknologi komputer untuk 

melakukan pengolahan data transaksi-transaksi dalam suatu organisasi. Suatu proses 

pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar, yang disebut dengan siklus pengolahan data 

(Data Processing Cycle), yaitu input, processing, output. 

Gambar 2.3 

Electronik Data Processing (EDP) 

 

Sumber : Jogiyanto, 2000 Sistem Informasi Akuntansi 

B. Sistem Informasi Manajemen 

 Pihak manajemen sering kali memerlukan informasi yang melampaui kapabilitas 

sistem informasi akuntansi (SIA), ketika sebuah organisasi tumbuh dalam ukuran dan 

kompleksitasnya semakin bertambah, berbagai area fungsional tertentu memerlukan 

informasi tambahan untuk perencanaan dan pengendalian produksi, perkiraan penjualan, 

perencanaan gudang persediaan, riset pasar, dan lain sebagainya. Sistem informasi 
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manajemen (SIM) memproses transaksi non keuangan yang biasanya tidak diproses SIA 

biasa, James. A. Hall (2006:11-12). 

 Menurut Davis (Jogiyanto, 2000), Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

menguraikan penggunaan teknologi komputer untuk menyediakan informasi bagi 

pengambilan keputusan para manajer. SIM menyediakan beragam informasi di luar yang 

berkaitan dengan pengolahan data dalam organisasi. SIM menyadari bahwa para manajer 

organisasi menggunakan dan membutuhkan informasi dalam pengambilan keputusan, 

sehingga sistem informasi berbasis komputer dapat menyediakan informasi yang 

bersangkutan kepada para manajer. 

 Sistem pelaporan manajemen (Management Reporting System) yang merupakan 

salah satu sub sistem SIA menyediakan informasi keuangan internal yang diperlukan 

untuk manajemen sebuah bisnis. MRS merupakan sistem pelaporan yang membantu 

mengarahkan perhatian manajemen ke masalah-masalah yang ada dengan tepat waktu 

dan meningkatkan efektivitas manajemen, sehingga mendukung tujuan bisnis organisasi.  

 Dalam menangani masalah-masalah bisnis, juga rencana dan kontrol atas 

kegiatan operasi mereka, para manajer memerlukan informasi yang berbeda untuk 

berbagai jenis keputusan yang harus dilakukan. Laporan- laporan tipikal yang diproduksi 

oleh MRS meliputi anggaran, laporan varian, analisis biaya, volume laba dan laporan 

yang menggunakan data biaya lancar (bukan yang historis), Jogiyanto (2000:41-42). 

C. Sistem Informasi Akuntansi 

“SIA adalah sebagai kumpulan dari manusia dan sumber daya modal dalam 

organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan juga 
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informasi yang didapat dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi”, Barry E. 

Chusing (1992).  

“Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dan sumber-sumber, seperti 

manusia dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasi data keuangan menjadi 

informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan (decision 

maker)”, Jogiyanto (2000). 

  “SIA juga dapat didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang dirancang 

untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi. Tetapi, istilah sistem informasi lebih 

luas dari itu, guna mencakup siklus-siklus pemrosesan transaksi, penggunaan teknologi 

informasi, dan pengembangan sistem informasi”, Bodnar (2000:2). 

Subsistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non 

keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Menurut 

James A. Hall (2006:10), SIA terdiri dari tiga subsistem : 

1. Sistem pemrosesan transaksi (transaction processing system-TPS), yang 

mendukung operasi bisnis harian melalui berbagai dokumen serta pesan untuk 

para pengguna diseluruh perusahaan.  

2. Sistem pelaporan keuangan (general ledger/financial reporting system-GL/FRS), 

yang menghasilkan laporan keuangan, seperti laporan laba-rugi, neraca, arus 

kas,dan berbagai laporan lainnya. 

3. Sistem pelaporan manajemen (management reporting system-MRS), yang 

menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan bertujuan 

khuhus, serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, seperti 

anggaran dan laporan kinerja.  
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D. Perubahan Peran Informasi Akuntansi 

 Sebagian keputusan manajemen memerlukan informasi yang menyatukan data 

keuangan dan non keuangan, misalnya seorang manajer pembelian mengevaluasi kinerja 

para pemasok, ingin mengetahui jumlah nilai keuangan pemesanan persediaan dari 

pemasok tertentu selam periode waktu tertentu, informasi yang terintegrasi seperti itu 

jika dapat disediakan semuanya, secara tradisional dihasilkan dari aplikasi SIA dan SIM 

yang berfungsi secara independen. Aplikasi SIA akan memberikan data pembelian, 

sementara waktu pengiriman dan data habisnya persediaan (jika ada) akan datang dari 

aplikasi SIM, kedua rangkaian ini kemudian akan diintegrasikan dan dilaporkan kepada 

manajer. 

 Jika terjadi permasalahan koordinasi antara sistem keuangan dan non keuangan, 

maka akan menghasilkan informasi yang tidak dapat diandalkan, yang kemudian akan 

berakibat pada keputusan manajemen yang buruk. Untuk memperbaiki efisiensi 

operasional dan mendapatkan keuntungan kompetitif dalam pasar, banyak organisasi 

merekayasa teknologi informasinya (reengineered) untuk memasukkan kedua sistem 

SIA dan SIM tersebut. Tindakan ini telah mempengaruhi peran akuntan, karena 

kemudian mereka memiliki tanggung jawab untuk menyediakan data non keuangan yang 

andal. 

E. Fungsi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Fungsi sistem informasi akuntansi adalah mengelola sumber daya informasi 

perusahaan. Hall (2006) menyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi penerapan sistem 

informasi akuntansi, yakni : 
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1. Dengan sistem informasi akuntansi, pekerjaan yang sifatnya berulang dapat 

diminimalisasi dan dijadikan lebih efektif, sehingga tidak memerlukan banyak 

orang untuk mengerjakan berbagai pekerjaan. 

2. Sistem penyimpanan data menjadi lebih sistematis, sehingga pengguna dapat 

membuka data atau menyimpan data dengan mudah. 

Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi, tingkat kesalahan yang 

disebabkan oleh ketidaktelitian (human error) dapat dikurangi.  

2.1.3   Pengembangan Sistem Informasi 

 Perusahaan dapat memperoleh sistem informasi dengan cara melakukan (James 

A. Hall, 2006) : (1) pengembangan sistem yang disesuaikan dari awal melalui aktivitas 

pengembangan sistem internal dan (2) pembelian sistem komersial siap pakai dari para 

vendor peranti lunak. Perusahan yang lebih besar dan membutuhkan spesifikasi sistem 

yang unik, serta sering kali berubah harus melakukan pengembangan sistem secara 

internal.  

Pengembangan sistem informasi adalah proses memodifikasi atau mengubah 

bagian-bagian atau keseluruhan sistem informasi. Proses ini membutuhkan komitmen 

mengenai waktu dan sumber daya, serta merupakan aktivitas yang berkesinambungan. 

Setiap proyek pengembangan sistem akan melalui siklus hidup pengembangan system 

(System Development Life Cycle). McLeod (2007) mengelompokkan SDLC ke dalam 

lima fase, yakni : planning phase, analysis phase, design phase, implementation phase, 

dan use phase. Pendekatan dengan SDLC ini biasanya digunakan oleh divisi sistem 

informasi guna memberikan pengertian yang jelas mengenai apa yang seharusnya 
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dilakukan dalam pengembangan suatu sistem. Untuk mempermudah pemahaman 

mengenai tahap-tahap dalam SDLC, dapat ditunjukkan dalam gambar berikut ini :  

Gambar 2.4 

The Circular Pattern of the System Development Life Cycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : McLeod and P.Schell, 2007:156 

Ketika sistem telah kehilangan kegunaannya dan harus digantikan, siklus baru 

dimulai. Pengembangan sistem dimulai dari proses perencanaan (planning phase), proses 

perencanaan meliputi pembuatan rencana pengembangan sistem informasi untuk jangka 

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Disamping itu, disusun teknik-teknik 

terkait untuk mendukung terselenggaranya implementasi pengembangan sistem tersebut, 

misalnya format struktur organisasi yang dibutuhkan. Pada tahap ini para akuntan/ 

bagian pembukuan harus dilibatkan, begitu pula dengan auditor agar dilibatkan dalam 

hal memberikan saran, terutama sisi pengamanan sistem informasi yang dibangun. 

(1) Planning 

  phase 

(5) Use  

        phase 

Implementation 

phase (4) 

(3) Design 

    phase 

(2) Analysis  

 phase 
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Proses selanjutnya dalam siklus pengembangan sistem informasi adalah analisis 

(analysis phase). Tahap ini dibagi menjadi dua bagian, yakni feasibility Assessment dan 

information Analyst, Bodnar and Hopwood (2001). Pada tahap feasibility Assessment, 

dilakukan analisis kelayakan teknis, ekonomis, dan operasional. Kelayakan teknis 

berhubungan dengan relevansi antara sistem yang direncanakan dengan teknologi yang 

ada. Kelayakan ekonomis meliputi analisis cost and benefit sistem, sedangkan kelayakan 

operasional meliputi penentuan apakah sistem yang direncanakan dapat bekerja dengan 

baik setelah diterapkan. Tahap Feasibility Assessment ini akan menghasilkan dokumen 

proposal sistem yang berisi seluruh analisis yang telah dilakukan. Dalam tahap 

information analyst, dilakukan proses definisi atas sistem secara rinci mengenai apa saja 

yang dibutuhkan untuk penulisan komputer bagi sistem yang dikembangkan. Definisi ini 

didasarkan pada wawancara dengan pengguna secara langsung, bersifat non teknis, dan 

telah ditelaah dan disetujui oleh pegguna akhir. 

Tim desain sistem merupakan kelompok kerja yang terdiri dari tim analis sistem, 

akuntan, dan programer. Desain sistem (design phase) merupakan proses penyusunan 

baru yang diusulkan atas dasar rekomendasi yang dibuat selama melakukan analisis 

sistem. Selama pembuatan sistem, tim proyek membuat petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis yang berisi spesifikasi sistem. Tahap ini akan menghasilkan dokumen 

tertulis yang menerangkan secara detail bagaimana sistem akan bekerja. Dokumen 

tersebut memberi gambaran yang jelas atas cara kerja sistem, sehingga sangat berguna 

untuk bahan evaluasi di masa yang akan datang. 

Selanjutnya adalah tahap implementasi (implementation phase) dan penggunaan 

sistem informasi (use phase). Tahap implementasi merupakan waktu sejak disetujuinya 

rancangan sistem baru oleh manajemen sampai berhasilnya sistem tersebut dilaksanakan 

Analisis Faktor-Faktor..., Ryanara Anaqi Zara, Ak.-Ibs, 2011



�

oleh perusahaan. Setelah masing-masing tahap sukses dilaksanakan, hal berikutnya yang 

perlu diperhatikan adalah operation and maintenance, merupakan tahap penyusunan 

skedul operasi yang berhubungan dengan pemrosesan data perusahaan serta 

pemeliharaan sistem. Terakhir, audit and review yakni setiap audit yang akan dilakukan 

untuk mengevaluasi operasi sistem serta mengumpulkan dan menelaah tanggapan-

tanggapan pengguna dalam sistem setelah sistem dioperasikan. 

Sistem informasi tersebut terus berkembang selama organisasi tersebut tetap 

survive. Apabila sistem lama tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan perusahaan yang 

terus tumbuh dan berubah, sistem informasi lama akan digantikan oleh sistem informasi 

baru. Karena setiap sistem informasi memiliki siklus hidup yang terbatas, maka 

pengembangan sistem merupakan kegiatan yang bersifat siklus (berputar dan berulang). 

2.1.4   Tujuan Pengembangan Sistem Informasi 

Alasan dilakukannya pengembangan sistem meliputi: 

A. Kebutuhan 

 Kebutuhan pengguna yang semakin meningkat akan penyajian informasi yang 

cepat, tepat dan akurat, menyebabkan perlunya perkembangan sistem informasi yang 

membuat setiap orang dapat memperoleh informasi secepat mungkin dan mengetahui 

sistem informasi yang mencakup pemenuhan kebutuhan informasinya. ( Ives and Olson, 

1983) dalam Purwandari (2009). 
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B. Kebijakan pemerintah 

Kebijakan pemerintah atas pengembangan sistem yang menyangkut standarisasi 

teknologi membuat para penyedia sistem melakukan pengembangan sistem sesuai 

dengan standar atau kebijakan pemerintah, meskipun sistem sudah dioperasionalkan, 

Bodnar dan Hopwood (2000). 

C. Penyempurnaan atas evaluasi sistem terdahulu 

Penyempurnaan atas avaluasi sistem terdahulu menyebabkan para penyedia 

informasi melakukan pengembangan sistem untuk mengatasi kekurangan sistem 

tedahulu, sehingga sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Bodnar dan 

Hopwood (2000). 

D. Perkembangan Teknologi yang Semakin Meningkat  

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat membuat para penyedia 

informasi berlomba-lomba mengembangkan sistem dengan pemilihan technology plat 

form yang semakin mudah, cepat, dan akurat dalam menyediakan output informasi yang 

akan digunakan oleh pengguna sistem, McKeen, (2004). 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2001), proyek pengembangan sistem biasanya 

terdiri dari tiga fase umum yaitu: analisis sistem, perancangan sistem dan implementasi 

sistem. Analisis sistem meliputi formulasi dan evaluasi solusi-solusi masalah sistem. 

Penekanan dalam analisis sistem adalah pada tujuan keseluruhan sistem.  

Tujuan umum analisis sistem dapat diikhtisarkan sebagai berikut: 

1. Untuk memperbaiki kualitas informasi. 
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2. Untuk memperbaiki pengendalian intern. 

3. Untuk meminimalkan biaya yang terkait. 

Dalam proses analisis sistem, ditentukan sistem yang paling memenuhi kebutuhan 

pengguna, kemudian sistem dirancang, diimplementasikan dan dievaluasi. 

2.1.5   Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi mempunyai pengertian sama dengan sistem akuntansi 

(Akuntansi, 1990). Perbedaan nama ini sebenarnya hanya disebabkan perkembangan 

ilmu akuntansi itu sendiri. Sebelumnya hasil yang paling pokok dari sistem akuntansi 

adalah laporan keuangan yang bersifat umum, yang akan digunakan oleh pihak internal 

maupun pihak eksternal perusahaan.  

Dengan berkembangnya ilmu akuntansi dan tuntutan terhadap informasi yang 

dihasilkan juga meningkat, maka pihak-pihak terkait tidak lagi puas dengan laporan yang 

bersifat umum. Manajemen membutuhkan laporan yang lebih bermanfaat dengan waktu 

cepat dalam mendukung pengambilan keputusan-keputusan yang akan dibuatnya. 

Konsekuensinya, tugas akuntansi sebagai sistem akuntansi semakin berkembang. 

Laporan-laporan yang akan digunakan manajemen untuk membuat keputusan merupakan 

suatu informasi, sehingga penggunaan kata sistem akuntansi dianggap tidak relevan lagi 

sejalan dengan berkembangnya kebutuhan informasi. Pemberian kata informasi lebih 

mempertegas pengertian akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. Dalam hubungan 

akuntan dengan sistem informasi, para akuntan terutama terlibat dengan tiga (3) cara 

James. A. Hall (2006), yaitu: 
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1. Akuntan Sebagai Pengguna 

Dalam kebanyakan perusahaan, akuntan merupakan pengguna layanan komputer 

yang terbanyak. Semua sistem yang memproses transaksi keuangan dalam berbagai cara 

mempengaruhi fungsi akuntansi. Sebagai pengguna akhir, para akuntan harus 

memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan mereka kepada para profesional 

yang mendesain sistem mereka.  

Partisipasi akuntan dalam pengembangan sistem harus secara aktif, karena 

penyebab utama kesalahan desain yang mengakibatkan kegagalan sistem adalah akibat 

dari tidak adanya keterlibatan pengguna. Pengguna akhir (end user) dibagi menjadi dua, 

yaitu pengguna eksternal dan internal. Pengguna eksternal meliputi para kreditur, para 

pemegang saham, para investor potensial, agen-agen pembuat peraturan, pelanggan. Para 

pengguna internal adalah pihak manajemen disetiap tingkat organisasi juga personil 

operasi. 

2. Akuntan Sebagai Desainer Sistem 

Apresiasi terhadap tanggung jawab akuntan untuk desain sistem didasarkan pada 

perspektif historis yang sejak dulu merupakan alat informasi bisnis. Saat ini, kita 

mengetahui bahwa tanggung jawab desain sistem dibagi diantara akuntan dan 

profesional sebagai berikut: 

1. Fungsi akuntan bertanggung jawab untuk memformulasikan sistem konseptual 

(conceptual system). Melibatkan kriteria-kriteria spesifik untuk mengidentifikasi 

berbagai hal terkait informasi yang diperlukan. Akuntan menentukan sifat 
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informasi yang diperlukan, sumber-sumbernya, tujuannya, serta kebijakan 

akuntansi yang perlu diterapkan. 

2. Fungsi komputer (ahli komputer) bertanggung jawab untuk sistem fisik (physical 

system) merupakan media dan metode untuk menangkap dan menyajikan 

informasi tersebut. Para profesional komputer menentukan teknologi yang paling 

ekonomis dan yang paling efektif untuk menjalankan tugas tersebut.  

 

3. Akuntan Sebagai Auditor Sistem 

Audit adalah suatu bentuk pengujian independen yang dilakukan oleh ahli auditor 

yang menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Audit 

dilakukan baik oleh auditor internal maupun eksternal, audit eksternal sering disebut 

sebagai ”audit independen” karena dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) yang 

independen dari manajemen perusahaan kliennya. Auditor eksternal mewakili 

kepentingan pihak ketiga atas perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor dan badan 

pemerintah. 

  2.1.6  Pengguna Sistem Informasi  

 Seharusnya, dalam tahap perencanaan dan perancangan sistem informasi lebih 

memperhatikan faktor manusia, sebab jika tidak, maka akan muncul permasalahan baru 

dari faktor manusia, misalnya timbulnya ketidakpuasan dalam pekerjaan akibat prosedur 

sistem yang sulit dipahami oleh pengguna, yang tentu saja akan menghambat kinerja 

pengguna. 

 Perancang dan analisis sistem informasi diharapkan dapat mendesain sistem yang 

mampu bekerja sama dengan pengguna sistem informasi (user). Agar tidak terjadi 
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hambatan dalam pemakaian sistem, maka sebaiknya diusahakan sistem tersebut mudah 

digunakan dan alami. Secanggih apa pun sistem yang dibuat, namun jika dalam 

perancangan sistemnya tidak memperhatikan faktor manusia penggunanya, maka dapat 

dipastikan terjadinya beberapa hambatan yang disebabkan ketidaksesuaian antara 

teknologi yang digunakan dengan kebutuhan penggunanya. Untuk itu, sebaiknya 

pengguna terlibat aktif dalam perancangan sistem sejak awal sampai pada proses 

pengujiannya. 

Sistem informasi yang digunakan dalam tahapan SDLC dapat berupa 

pengembangan sistem informasi yang baru maupun pengembangan sistem yang sudah 

ada sebelumnya (modifikasi sistem). Dengan memiliki pengertian dan pemahaman yang 

cukup, maka pengguna akan merasa bahwa sistem yang baru merupakan sarana 

pendukung bagi pekerjaannya, sehingga kepercayaan pengguna terhadap pengembangan 

sistem dapat meningkat dan diharapkan dapat menimbulkan kepuasan bagi pengguna 

sistem informasi tersebut. Kondisi ini dapat terjadi jika pengguna ikut berpartisipasi 

dalam pengembangan sistem informasi. 

Dengan adanya partisipasi pengguna dalam setiap tahapan proses pengembangan 

sistem informasi, pengguna dapat menyampaikan keinginan dan harapan mereka 

terhadap sistem yang ada. Demikian pula melalui partisipasi, pengguna dapat 

memperoleh manfaat dari pengembangan sistem informasi tersebut, dengan harapan 

sistem yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga pengguna 

merasa puas terhadap hasil pengembangan sistem informasi tersebut. 
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2.1.7 Pertimbangan-pertimbangan Perilaku dalam Pengembangan Sistem 

Manajemen, pengguna, dan perancang sistem diperlukan dalam perancangan dan 

pengoperasian selanjutnya dari sistem informasi. Pada umumnya, kelompok perancangan 

atau tim proyek meliputi para pengguna, para analis, dan wakil-wakil manajemen untuk 

mengidentifikasi kebutuhan, mengembangkan spesifikasi-spesifikasi teknis dan 

mengimplementasikan sistem baru. 

Masalah-masalah teknis, organisasi, dan manajemen proyek akan muncul dalam 

proses implementasi sistem informasi. Sistem informasi yang baru menimbulkan 

hubungan-hubungan kerja baru diantara para personil yang ada, perubahan beban 

pekerjaan, dan kemungkinan perubahan dalam struktur organisasi formal. Faktor-faktor 

teknis, perilaku, situasi dan personil yang berkaitan harus dipertimbangkan. Untuk 

selanjutnya, kerjasama pengguna secara terus-menerus diperlukan untuk mengoperasikan 

sistem, menyediakan input, dan verifikasi output setelah sistem itu diimplementasikan. 

Filosofi dari perancangan yang berorientasi pada pengguna membantu 

membentuk perilaku dan pendekatan kepada pengembangan sistem yang 

mempertimbangkan konteks organisasional. Para pengguna harus terlibat dalam 

perancangan aplikasi. Perhatian terhadap output dari sistem, baik terhadap kuantitas 

maupun format, dalam fase perancangan akan mencegah pengguna mengalami kesulitan 

dalam pengembangan sistem.  

  2.1.8  Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem  

 Kebutuhan informasi para pengguna dapat dipenuhi melalui dua fungsi yang 

saling terkait : pengembangan sistem dan pemeliharaan sistem. Kelompok 
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pengembangan sistem bertanggung jawab untuk menganalisis berbagai kebutuhan 

pengguna dan untuk mendesain sistem baru yang memenuhi berbagai kebutuhan 

tersebut. Para partisipan dalam pengembangan sistem meliputi para profesional sistem, 

pengguna akhir, dan pemegang kepentingan, James A. Hall (2006:31) . 

Profesional sistem meliputi analis sistem, desainer basis data, dan programer 

yang mendesain dan membangun sistem. Para ahli sistem mengumpulkan berbagai 

permasalahan penggguna, menganalisis permasalahan tersebut, dan merumuskan solusi. 

Setelah proses tersebut, maka terciptalah sistem informasi yang baru.  

Pengguna akhir merupakan pihak yang menggunakan sistem yang dibangun. 

Mereka merupakan para manajer yang menerima laporan dari sistem dan para personil 

operasional yang bekerja secara langsung dengan menggunakan sistem tersebut sebagai 

bagian dari tanggung jawab harian mereka.  

Pemegang kepentingan merupakan orang-orang di dalam atau di luar perusahaan 

yang memiliki kepentingan atas sistem tersebut, tetapi bukan merupakan pengguna 

akhirnya. Para pemegang kepentingan dapat meliputi auditor eksternal dan pihak lain 

yang mengamati pengembangan sistem.  

2.1.9  Beberapa Kebijakan Konvensial dalam Siklus Hidup Pengembangan Sistem 

Pendekatan yang berorientasi pada pengguna dalam perancangan sistem 

merupakan pendekatan sistem yang sebenarnya, karena melibatkan interaksi pengguna 

atas sistem yang akan dikembangkan. Interaksi ini merupakan tujuan sistem, sehingga 

hanya akan bermanfaat jika melibatkan mereka dalam pengembangan sistem. Pengguna 

harus terlibat aktif dalam perancangan dan pengujian sistem. Tujuannya adalah 
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memaksimalkan daya terima pengguna terhadap sistem dan meminimalkan perubahan 

yang diinginkan oleh pengguna pada saat proyek dimulai. Masalah perubahan kebutuhan 

pengguna merupakan varian dari masalah komunikasi, dan merupakan masalah yang 

sangat nyata dalam praktik. 

 Pengguna mengubah pikiran mereka mengenai apa yang mereka inginkan dan 

akan selalu demikian. Bahkan, pengguna yang terlibat aktif pun meningkatkan 

perubahan kebutuhan. Umumnya modifikasi dapat dibuat secara lebih mudah dalam 

perancangan awal sistem. Apabila membuat perubahan pada sistem yang telah 

diimplementasikan, maka akan jauh lebih sulit dan mahal dibandingkan perubahan pada 

saat perancangan sistem. Beberapa penulis menganjurkan agar dokumentasi definisi 

sistem yang dihasilkan dalam tahap analisis harus disetujui secara formal oleh pengguna 

dan selanjutnya dipandang sebagai ‘kontrak’ antara pengguna dan perancang 

(pengembang sistem), dengan sanksi yang memadai jika terjadi ‘pelanggaran kontrak’.  

2.1.10  Fungsi Analis & Programer 

Spesialis informasi (information specialist) merupakan karyawan yang 

bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi dengan menyediakan 

ketersediaan sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi terdiri dari 

analis sistem, programer, dan operator (Mc.Leod and P.Schell, 2007:74). 

Dalam praktiknya, pekerjaan seorang analis tidaklah sebaku pekerjaan 

programer. Hasil akhir pekerjaan analis adalah perancangan sistem untuk program, yang 

belum konkret seperti halnya program komputer yang sebenarnya. Karena itu, banyak 

perhatian yang diarahkan pada produktivitas fungsi-fungsi pemrograman. Praktik 

pengendalian utama yang terdapat pada fungsi analis adalah dokumentasi eksplisit atas 
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komunikasi (hubungan) yang dihasilkan antara analis dengan pengguna. Analis bekerja 

sama dengan pengguna untuk pengembangan sistem baru dan meningkatkan sistem yang 

ada. Sebagaimana fungsinya, analis sistem ahli dalam mendefinisikan masalah dan 

mempersiapkan dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer dapat membantu 

pengguna dalam menyelesaikan masalah. Komunikasi secara lisan (wawancara) harus 

didokumentasikan oleh analis dan ditelaah, dan kemudian disetujui oleh pengguna. 

Proses analisis, perancangan, dan teknik-teknik grafik terstruktur harus mengembangkan 

hubungan analis-pengguna, dengan demikian akan meningkatkan keseluruhan 

produktifitas fungsi analis dan mendukung kesuksesan sistem yang dikembangkan.  

Programer menggunakan dokumentasi yang telah disiapkan oleh analis sistem 

untuk membuat kode program komputer yang akan mentransformasikan data menjadi 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.  Pengendalian yang disarankan untuk 

meningkatkan produktivitas para programer adalah yang berkaitan dengan cara 

perancangan dan pengkodean program, serta pengorganisasian personil-personil 

programer. Perhatian utama adalah daya-pelihara program-program yang dihasilkan, 

seperti halnya juga produktivitas selama pengembangan program. Pengendalian secara 

langsung, akan meningkatkan kemampuan pemeliharaan program, sehingga dapat 

memberikan hasil yang signifikan atas biaya yang dikeluarkan melalui reduksi waktu 

yang dibutuhkan untuk memelihara program.  

Perkembangan teknologi akan terjadi dalam dua bidang utama, yaitu (Siagian, 

1998): (1) hardware dalam teknologi informasi, dan (2) software dalam teknologi 

informasi. Yang dimaksud hardware teknologi informasi adalah seluruh peralatan teknis 

dan elektronis (perangkat keras) yang digunakan dalam menangani informasi. 
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Sebaliknya, yang dimaksud dengan software (perangkat lunak) merupakan serangkaian 

instruksi  dengan aturan tertentu yang mengatur operasi perangkat keras (hardware). 

Dalam lingkungan masyarakat yang mempergunakan teknologi informasi yang 

sudah maju, terdapat tujuh fungsi utama teknologi informasi pada masyarakat, fungsi-

fungsi utama itu adalah (Siagian, 1998) : 

1. Penciptaan informasi. 

2. Penciptaan dan pemeliharaan saluran informasi. 

3. Pengiriman (transmisi) informasi. 

4. Penyimpanan untuk kemudian diambil kembali. 

5. Penggunaan informasi dan Penilaian kritis dan ”feed back”.   

 

2.1.11  Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi 

Saat ini, sistem informasi tidak hanya berperan mengolah data menjadi informasi 

berupa laporan-laporan keuangan saja, tetapi memiliki peranan dalam menyediakan 

informasi bagi manajemen untuk melakukan fungsi perencanaan, alokasi sumber daya, 

serta pengukuran dan pengendalian. Informasi yang yang dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan adalah informasi yang bersifat akurat, tepat, ringkas, dan jelas. 

Sistem informasi yang berkualitas menimbulkan kepuasan bagi pengguna atas sisem 

tersebut, karena menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna. 

 Menurut Grahita Chandrarin dan Nur Indriantoro, (1997) : “Kepuasan pengguna 

merupakan pengungkapan perasaan senang atau tidak yang timbul dalam diri pengguna 

sehubungan dengan partisipasi yang diberikannya selama pengembangan sistem”.  
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Conrath dan Mignen dalam Komara (2005) mengungkapkan bahwa kepuasan pengguna 

sistem informasi dapat diukur dari kepastian dalam mengembangkan apa yang mereka 

butuhkan, penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar di Kanada. Sistem 

informasi berfungsi membantu perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi dengan 

memuaskan kebutuhan informasi dari para penggunanya, baik pengguna internal, 

maupun pengguna eksternal. 

 Kepuasan pengguna selain ditandai dengan pemenuhan kualitas informasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi, juga ditentukan dengan adanya kesesuaian sistem 

informasi yang diterapkan dengan lingkungan kerja yang terdiri dari orang-orang yang 

memiliki karakteristik kemampuan, keahlian, dan kepentingan yang berbeda. Jadi, sistem 

informasi yang baik bukan dilihat dari kecanggihan sistem tersebut, namun dilihat dari 

penerimaan dan pemahaman penggunanya. Hal ini akan terjadi apabila pengguna merasa 

puas dengan sistem maupun informasi yang dihasilkannya.  

2.1.12 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Terhadap Sistem 

Infomasi Akuntansi  

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna sistem 

informasi, yaitu partisipasi pengguna, dukungan Top management, kapabilitas pengguna, 

dan komunikasi pengguna dan pengembang sistem, yang diungkapkan oleh Mc.Keen 

(2004), Grahita dan Indriantoro (1997), Elfreda Lau (2003), serta Evy Septriani (2010).  
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1. Partisipasi Pengguna dalam Proses Pengembangan Sistem Informasi 

Akuntansi  

 Dalam pengembangan sistem informasi, apabila pengguna dilibatkan untuk 

berpartisipasi, maka akan membawa pengaruh yang baik terhadap perusahaan. Hal ini 

dapat terjadi karena pengguna terlibat secara langsung untuk mengkomunikasikan 

kebutuhan-kebutuhan mereka dalam suatu sistem informasi, karena pada kenyataannya 

seringkali pengguna lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan dalam sistem 

informasi. Apabila keinginan pengguna tersebut dapat menjadi masukan dan 

dilaksanakan dalam proses pengembangan sistem informasi, maka hal tersebut dapat 

membantu meminimalisasi kemungkinan terjadinya kegagalan sistem. Sehingga, 

keberhasilan pengembangan dan implementasi sistem sangat ditentukan oleh partisipasi 

aktif  dari pengguna. Partisipasi pengguna akan mendorong  tercapainya kepuasan kerja, 

yang akhirnya akan memperbaiki kinerja perusahaan secara keseluruhan. Keterlibatan 

pengguna tidak hanya bermanfaat untuk memperbaiki kinerja teknis dari sistem 

informasi, tetapi juga mampu meningkatkan penerimaan pengguna dan kemanfaatan 

sistem itu sendiri.  

 Pentingnya partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem telah diakui secara 

luas dalam literatur. “Partisipasi merupakan perilaku, pekerjaan, dan aktivitas yang 

dilakukan oleh pengguna selama proses pengembangan sistem informasi”, (Barki dan 

Hartwick, 1994). Dilihat dari mekanismenya, partisipasi dapat dilakukan dengan cara 

berikut (Barki dan Hartwick, 1994) : 

1. Secara langsung (melalui aktivitas personal) maupun secara tidak langsung 

(melalui perwakilan). 

Analisis Faktor-Faktor..., Ryanara Anaqi Zara, Ak.-Ibs, 2011



�

2. Secara formal (melalui kelompok, pertemuan, maupun mekanisme formal) dan 

dapat juga dilakukan secara informal (melalui diskusi-diskusi maupun penugasan 

informal). 

3. Secara individual dan melalui sharing (dilakukan secara bersama-sama).  

 Ives et al., (1983) dalam Lau (2003) menyatakan bahwa kepuasan pengguna 

mengungkapkan kesesuaian antara harapan seseorang dan hasil yang diperolehnya, 

kerena ia turut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Semakin besar 

tingkat partisipasi yang diberikan dalam pengembangan sistem, maka tingkat kesesuaian 

antara keinginan dan hasil dari pengembangan sistem semakin tinggi. Dengan 

terciptanya kesesuaian antara harapan dan hasil yang diperoleh, maka tercipta kepuasan 

pengguna atas sistem tersebut. 

 Intervensi personal yang nyata dalam pengembangan sistem informasi, mulai dari 

tahap perencanaan, pengembangan, sampai pada tahap implementasi sistem informasi 

ditunjukkan dalam bentuk partisipasi pengguna. Menurut Mumford (1974) dalam Lau 

(2003), terdapat tiga jenis partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem, yakni 

partisipasi konsultatif, representatif, dan konsesus. Pengelompokkan ini didasarkan pada 

besarnya tingkat pengaruh dan kontrol yang diberikan oleh pengguna.  

 Pada partisipasi konsultatif, pengguna diajak berunding atau berkonsultasi oleh 

pengembang dalam menetapkan desain sistem informasi yang baru, meski pun keputusan 

atas desain tetap berada pada wewenang personil sistem informasi. Dalam partisipasi 

representatif, suatu tim dibentuk dengan perwakilan dari pengguna dan analis sistem. 

Tim ini diberi tanggung jawab mendesain dan mengelola proyek pengembangan sistem. 
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Pada partisipasi konsesus, melalui pendekatan demokratis, diupayakan pengguna 

dilibatkan secara terus menerus dalam seluruh proses desain sistem informasi. 

 Perusahaan akan memperoleh dampak positif dan keuntungan ekonomis dengan 

adanya partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem informasi. Dengan 

dilibatkannya pengguna dalam pengembangan sistem, diharapkan dapat meningkatkan 

penerimaan sistem oleh penggguna, yakni dengan mengembangkan harapan yang 

realistis terhadap kemampuan sistem, memberikan sarana bargaining dan pemecahan 

konflik seputar masalah perancangan sistem, serta memperkecil adanya resistance to 

change dari pengguna terhadap informasi yang dikembangkan. Oleh karena itu, 

partisipasi pengguna dalam aktivitas pengembangan sistem diharapkan akan 

meningkatkan komitmen dan keterlibatan pengguna, sehingga pengguna dapat menerima 

dan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan dan akhirnya dapat 

meningkatkan kepuasan pengguna.  

2. Kapabilitas Pengguna dalam Proses Pengembangan Sistem Informasi 

Akuntansi  

 Dalam melakukan pengembangan terhadap sistem, informasi-informasi mengenai 

kebutuhan pengguna terhadap sistem mutlak diperlukan. Pengguna diharapkan memiliki 

pengetahuan yang memadai mengenai ruang lingkup pekerjaannya. Sehingga, pengguna 

dapat mendeskripsikan jenis aplikasi atau perangkat yang dibutuhkan untuk diterapkan di 

dalam sistem. Apabila sistem yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan 

pengguna, maka akan menimbulkan kepuasan terhadap sistem yang dihasilkan. 

Pengetahuan yang dimiliki pengguna mengenai sistem yang digunakan juga merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna. Pernyataan tersebut didukung 

oleh beberapa peneliti yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan komputer yang 
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dimiliki oleh pengguna akhir secara langsung mempengaruhi kepuasan pengguna dengan 

Computerize Based Information System (CBIS), (Bruwer 1994; Hirschheim 1985; Nelson 

dan Cheney 1987) dalam Septriani (2010). Montazemi (1988) dalam Septriani (2010) 

menemukan bahwa tingkat pengetahuan komputer pengguna akhir mempengaruhi 

kepuasan dan apresiasi (penghargaan) terhadap CBIS.  

Aspek sumber daya manusia (SDM) merupakan penentu keberhasilan 

pengembangan sistem, Ellitan dan Anatan (2007). Kapabilitas pengguna berkaitan 

dengan kemampuan pengguna dalam merancang sistem informasi akuntansi secara 

konseptual. Tujuan sistem informasi diciptakan adalah untuk digunakan pengguna dalam 

membantu pelaksanaan aktivitas kerjanya, jika pengguna tidak kompeten, maka 

pengembangan sistem informasi yang dilakukan akan sia-sia. Jika tingkat pengetahuan 

pengguna terhadap ruang lingkup pekerjaan dan sistem rendah, maka pengguna 

cenderung tidak bersedia membuat keputusan atau memberikan pandangan dalam proses 

pengembangan sistem. Kurangnya kemampuan dalam bidang komputerisasi 

menyebabkan para pengguna menjadi kurang bersedia untuk mengeksplorasi sistem 

informasi yang sedang dikembangkan. Oleh karena itu, kemampuan pengguna dalam 

keterlibatannya dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi sangatlah 

penting guna mendukung keberhasilan sistem.  

3. Dukungan Top Management dalam Proses Pengembangan Sistem Informasi 

Akuntansi  

 Beberapa isu manajerial dan faktor penentu kesuksesan pengembangan sistem 

informasi diantaranya adalah pentingnya kesadaran dan peran manajemen dalam proses 

pengembangan sistem informasi, Ellitan dan Anatan (2007). Sehingga pengembangan 
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sistem informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak teknikal. Seiring 

perkembangan bisnis yang semakin kompetitif, peran teknologi sangat diperlukan dalam 

setiap aktivitas organisasi. Dalam kondisi ini, isu-isu manajerial terkait dengan 

manajemen infrastruktur TI merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

mengelola teknologi informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. 

Dalam pengembangan sistem informasi, peran Chief Information Officer (CIO) dan end 

user, baik dalam perilaku dan tanggung jawab dapat menunjang keberhasilan sistem, 

sehingga akan memberikan dampak terhadap kepuasan pengguna. 

 Manajemen puncak memiliki tanggung jawab untuk menyediakan panduan dalam 

setiap siklus pengembangan sistem informasi akuntansi (system development life cycle) 

yang meliputi perencanaan, perancangan, dan implementasi. Manajemen puncak 

memilki tanggung jawab sebagai pendukung dalam menyediakan panduan umum dalam 

aktivitas sistem informasi. Dukungan manajemen puncak tidak hanya penting untuk 

alokasi sumber daya yang dibutuhkan, tetapi juga memberikan strong signal bagi 

karyawan bahwa  perubahan yang dilakukan merupakan sesuatu yang penting. 

Manajemen puncak akan sangat berpengaruh dalam melakukan sosialisasi 

pengembangan sistem informasi, yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi 

dalam implementasi sistem, sehingga hal ini akan berpengaruh pada kepuasan pengguna.  

 “Dukungan manajemen puncak meliputi penyusunan sasaran atau penilaian 

tujuan, mengevaluasi usulan proyek pengembangan sistem informasi, mendefinisikan 

informasi, dan pemrosesan yang dibutuhkan melakukan review program dan rencana 

pengembangan sistem informasi”. Choe (1996) dalam Komara (2005).  
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 “Manajemen puncak adalah manajer tertinggi yang terdiri dari sekelompok kecil 

eksekutif. Sering disebut dengan sebutan Presiden Direktur, Wakil Direktur, Wakil 

Presiden Senior, Kepala Divisi, Sekretaris perusahaan, Kepala perwakilan, dan 

sebagainya”. Handoko (2000:18) dalam Septriani (2010).  

 Menurut Doll (1985) dalam Komara (2005), “Dukungan manajemen puncak 

meliputi jaminan pendanaan dan menentukan prioritas pengembangan sistem”. 

Dukungan yang diberikan manajemen puncak kepada sistem informasi akuntansi 

merupakan faktor yang penting dalam mencapai kesuksesan sistem informasi yang perlu 

diperhatikan dalam pengembangan sistem informasi perusahaan.  

4. Komunikasi Pengguna-Pengembang dan Kepuasan Pengguna 

 Elemen manusia menjadi komposisi yang paling penting dalam pengembangan 

dan penggunaan sistem informasi, McLeod dan P.Schell (2007:87). Pemegang peranan 

utama dari elemen tersebut adalah para pengguna dan spesialis informasi (analis, 

pengembang). Banyak pengguna, seperti para akuntan yang menyerahkan tanggung 

jawab dasar mereka pada ahli komputer atau pengembang sistem (system developer). 

Para programer komputer, sering kali tanpa pelatihan akuntansi atau bisnis, menjalankan 

tanggung jawab penuh atas desain sistem informasi akuntansi tanpa adanya bantuan 

konseptual dari pengguna sistem tersebut. Akibatnya, banyak sistem yang melanggar 

berbagai prinsip akuntansi serta memiliki pengendalian yang kurang memadai. Hal 

tersebut menimbulkan kegagalan pada sistem, James A. Hall (2006:48). 

 Kini, diakui bahwa tanggung jawab desain sistem dibagi antara akuntan 

(pengguna) dengan pengembang sistem, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas desain 
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konseptual dan fungsi programer bertanggung jawab atas sistem fisiknya, James A. Hall 

(2006). Perusahaan harus mengelola pengetahuan yang dimiliki oleh sumber informasi, 

berupa pegetahuan mengenai sistem, software, databases, dan pengetahuan khusus yang 

dimiliki oleh pengguna dan pengembang. Komunikasi antara pengguna dan pengembang 

sistem penting untuk dilakukan dalam pengembangan sistem informasi akuntansi guna 

terciptanya sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

sehingga menimbulkan kepuasan bagi pengguna atas sistem yang dihasilkan.  

Komunikasi yang efektif antara pengguna dan pengembang akan mendukung 

keberhasilan pengembangan sistem informasi akuntansi. Hal tersebut dapat terlaksana 

jika pengguna dapat mengkomunikasikan dengan jelas mengenai kebutuhan-kebutuhan 

terhadap sistem kepada pengembang. Begitu pula dengan pengembang sistem, mereka 

harus mampu mengintegrasikan kebutuhan pengguna ke dalam sistem informasi. Dengan 

terjalinnya komunikasi yang baik diantara pengguna dan pengembang, kegagalan sistem 

dapat diminimalisasi, serta meningkatkan penerimaan pengguna terhadap sistem.  

2.2 Penelitian Terdahulu  

2.2.1   Partisipasi Pengguna 

Banyak peneliti telah menyelidiki keterlibatan pengguna. Mereka percaya bahwa 

keterlibatan mempengaruhi kriteria kunci seperti kualitas sistem, kepuasan pengguna dan 

penggunaan sistem (Ives dan Olson 1984), Bruwer (1984) dan Hirschheim (1985) dalam 

Septriani (2010). Mereka percaya bahwa keterlibatan pengguna dalam proses 

pengembangan sistem mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan atas Computerize 

Based Information System (CBIS). McKeen dan Guimaraes (1994); Restuningdiah dan 
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Indriantoro (2000) menyatakan partisipasi pengguna memiliki hubungan langsung 

dengan kepuasan pengguna, dalam Septriani (2010). 

McKeen et al.(1994) melakukan penelitian terhadap 151 responden dari delapan 

perusahaan besar dengan berbagai macam tingkatan partisipasi pengguna akhir (end 

user), temuannya menunjukkan bahwa partisipasi memiliki hubungan positif yang 

signifikan terhadap kepuasan pengguna. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lawrence dan Low (1993); Hunton dan Kenneth (1994); Igbaria et 

al.(1994); Choe (1996), dalam Lau (2003). 

Penelitian dilakukan oleh Grahita Chandrarin dan Nur Indriantoro (1997) 

terhadap 135 manajer tingkat menengah dari berbagai jenis perusahaan baik jasa, 

manufaktur maupun perusahaan dagang yang berlokasi di wilayah Indonesia. Hasilnya 

menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara partisipasi dengan 

kepuasan pengguna dalam pengembangan sistem informasi. 

Indriantoro (1998) melakukan penelitian terhadap 94 manajer divisi atau 

departemen dari berbagai perusahaan jasa, manufaktur, maupun perusahaan dagang yang 

berlokasi di wilayah Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan yang 

positif dan signifikan antara partisipasi dengan kepuasan pengguna dalam 

pengembangan sistem informasi. Elfreda Lau (2003) melakukan pengujian terhadap 100 

responden yang tersebar pada perusahaan besar manufaktur, dagang dan jasa yang ada di 

wilayah NTT. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif signikan 

antara partisipasi dengan kepuasan pengguna dalam pengembangan sistem informasi. 

Restuningdiah (1999) melakukan penelitian terhadap 102 manajer divisi atau 

departemen dari perusahaan jasa dan manufaktur yang berlokasi di wilayah Indonesia, 
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hasil temuannya menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara 

partisipasi dengan kepuasan pengguna dalam pengembangan sistem informasi. Penelitian 

yang dilakukan oleh  Mega Purwandari (2010) terhadap 38 responden yang merupakan 

pimpinan dan karyawan di Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi 

(BAPSI) dan Karyawan Pusat Komputer menghasilkan temuan bahwa partisipasi 

pemakai berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Selanjutnya, penelitian 

dilakukan oleh Evy Septriani (2010) terhadap110 karyawan (end user) pada salah satu 

bank syariah yang berlokasi di Indonesia menunjukkan tidak adanya hubungan positif 

yang signifikan antara partisipasi pengguna dan kepuasan pengguna. 

2.2.2   Kapabilitas Pengguna   

Para peneliti mengasumsikan bahwa tingkat pengetahuan komputer pengguna 

akhir secara langsung mempengaruhi kepuasan dengan suatu CBIS (Computerize Based 

Information System) (Bruwer 1984; Hirschheim 1985; Nelson dan Cheney 1987) dalam 

Septriani (2010). Sejalan dengan asumsi tersebut, Montazemi (1988) dalam Septriani 

(2010) menemukan bahwa tingkat pengetahuan komputer pengguna akhir mempengaruhi 

kepuasan dan apresiasi (penghargaan) terhadap CBIS. Penelitian yang dilakukan oleh 

Evy Septriani (2010) terhadap 110 responden menyatakan bahwa kapabilitas pengguna 

memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

Tidak semua keterlibatan pengguna membawa keberhasilan dalam 

pengembangan sistem informasi, ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya 

kegagalan yaitu salah satunya adalah tidak tepatnya pengetahuan yang dimiliki pengguna 

sehingga tidak bersedia membuat keputusan atau memberikan pandangannya, karena 

pengguna kurang memahami dampak dari keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, 
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kemampuan pengguna dalam keterlibatannya dalam perancangan dan pengembangan 

sistem informasi sangatlah penting.  

2.2.3   Dukungan Top Management 

Manajemen puncak memiliki peranan utama dalam setiap tahap siklus 

pengembangan sistem (system development life cycle), yang meliputi : perencanaan, 

perancangan, dan implementasi, serta bertanggung jawab untuk menyediakan panduan 

umum dalam aktivitas sistem informasi. Jarvenpaa dan Ives (1991) serta Boyton dkk. 

(1994) dalam Lau (2003), menemukan bukti bahwa dukungan manajemen puncak 

merupakan faktor penting dalam investasi teknologi informasi dan berpengaruh pada 

kesuksesan pengembangan sistem informasi dan lebih khusus lagi pada perencanaan 

sistem informasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Evy Septriani (2010) terhadap110 karyawan (end 

user) pada salah satu bank syariah yang berlokasi di Indonesia menunjukkan bahwa 

dukungan manajemen puncak berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 

pengguna.  

Dukungan dan keterlibatan manajemen puncak ini memegang peranan penting 

dalam keberhasilan implementasi sistem informasi. Dukungan ini tidak hanya penting 

untuk alokasi sumber daya yang diperlukan, melainkan memberikan strong signal bagi 

karyawan bahwa perubahan yang dilakukan merupakan sesuatu yang penting dan akan 

sangat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi sistem. Manajemen puncak akan 

sangat berpengaruh dalam melakukan sosialisasi pengembangan sistem informasi, yang 

memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam implementasi sistem, sehingga hal 

ini akan berpengaruh pada kepuasan pengguna.  
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2.2.4   Komunikasi Pengguna-Pengembang  

Persepsi setiap pihak analis sistem, manajer, dan pengguna atas sistem yang akan 

dikembangkan dipengaruhi oleh fungsinya masing-masing. Setiap fungsi dapat 

memandang proyek pengembangan sistem dari sudut masing-masing pihak, dengan 

mengacu pada pengetahuan terhadap bidang masing-masing, sehingga dibutuhkan rantai 

komunikasi yang lengkap. Komunikasi yang tersamar mendorong timbulnya perbedaan 

persepsi atas sistem yang akan dikembangkan. Pemecahan masalah komunikasi ini dapat 

dilakukan dengan melibatkan pengguna secara aktif sejak awal proyek dalam 

mengembangkan sistem tersebut. 

Churchman dan Schainblatt (1965) dalam McKeen dkk. (1994) berpendapat 

bahwa hubungan antara pengguna dan pengembang selalu simbiotik. Pengguna memiliki 

informasi dan pemahaman yang lengkap tentang dinamika lingkungan bisnis dan perlu 

menyampaikan pemahamannya kepada pengembang untuk selanjutnya 

ditransformasikan oleh pengembang ke dalam sistem informasi yang akan 

dikembangkan. Debrabander dan Their (1984) dalam Lau (2003) mengemukakan adanya 

hubungan yang signifikan antara komunikasi yang efektif dan kesuksesan 

pengembangan sistem. Komunikasi pengguna dan pengembang dapat mempengaruhi 

kepuasan pengguna. Apabila pengguna dan pengembang berkomunikasi secara efektif, 

maka akan memudahkan pertukaran informasi yang esensial bagi penentuan kebutuhan 

sistem dan keberhasilan usaha pengembangan sistem, serta memperkecil risiko kebiasan 

komunikasi akibat adanya miss communication yang terjadi antara pengguna dan 

pengembang. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriantoro (1998), memasukkan 

komunikasi pemakai dan pengembang sebagai faktor kontijensi dalam hubungan 

partisipasi dan kepuasan pemakai sistem informasi. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa komunikasi pemakai-pengembang tidak berpengaruh secara 

signifikan pada hubungan partisipasi dengan kepuasan pemakai, melainkan berpengaruh 

langsung (sebagai independent predictor tersendiri) terhadap kepuasan pemakai, hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh McKeen et al. (1994). 

Menurut McKeen et al. (1994), pengaruh komunikasi antara pengguna dan 

pengembang adalah sebagai independent predictor bagi kepuasan pengguna, sehingga 

pengaruh komunikasi pengguna dan pengembang secara positif berhubungan dengan 

kepuasan pengguna tanpa memperhatikan tingkat partisipasi. 

2.3 Kerangka Teoritis 

Pengguna merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan 

penerapan suatu sistem atau teknologi. Tujuan sistem informasi diciptakan adalah untuk 

memenuhi kebutuhan manusia sebagai pengguna. Sehingga, adalah penting untuk 

memperhatikan keberadaan manusia (brainware) dalam pemanfaatan suatu teknologi. 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa faktor individu dan faktor organisasional 

sangat berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi sistem informasi. 

Kapabilitas pengguna merupakan faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi 

kepuasan pengguna, karena jika pengguna memiliki pengetahuan atau pemahaman 

terhadap sistem yang digunakan, maka sistem tersebut dapat membantu pengguna dalam 

proses pengambilan keputusan. Kapabilitas pengguna juga berpengaruh terhadap desain 

sistem informasi yang dipengaruhi oleh kemampuan pengguna mendeskripsikan aplikasi 
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sistem sesuai kebutuhannya. Sehingga, kapabilitas pengguna juga berpengaruh terhadap 

kesuksesan SI, hal tersebut sesuai dengan penelitian Huff dan Munro (1985) dalam 

Septriani (2010) yang menemukan bahwa kapabilitas personil SI berpengaruh kepada 

kualitas desain dan kinerja SI. 

DeLone (1988), dan Choe (1996) telah mengajukan dan secara empiris menguji 

bahwa dukungan Top manajement mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja SI 

melalui berbagai macam kegiatan. Top manajement bertanggung jawab atas penyediaan 

pedoman umum bagi kegiatan sistem informasi. Peran aktif yang diberikan oleh top 

manajemen dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi dapat menjadi 

suatu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan semua kegiatan yang 

berkaitan dengan implementasi sistem informasi. 

Komunikasi pengguna dan pengembang membuat pengembangan sistem 

informasi menjadi lebih efisien. Pengguna akan mengemukakan spesifikasi sistem yang 

dapat mendukung kegiatannya, sehingga kegagalan sistem dapat diminimalisasi. 

Kesuksesan pengembangan sistem informasi dapat dipengaruhi oleh komunikasi 

pengguna dan pengembang, yang akan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Debrabander dan Their (1984), dalam Lau (2003) yang 

mengemukakan adanya hubungan yang signifikan antara komunikasi yang efektif dan 

kesuksesan pengembangan sistem.  

Berikut adalah kerangka konseptual berdasarkan telaah literatur diatas, yang dapat 

digambarkan dalam bentuk diagram skematik berikut :  
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Gambar 2.5 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Dengan mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

Ho1 :  Partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem informasi akuntansi tidak 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir. 

Ha1 :   Partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem informasi akuntansi memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir. 

Ho2 : Kapabilitas pengguna dalam pengembangan sistem informasi akuntansi tidak 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir. 

Ha4 

Ha5 

Ha1

Ha2 

Ha3 

Partisipasi Pengguna 

Kapabilitas Pengguna 

Dukungan Top Management 

Komunikasi Pengguna dan 

Pengembang 

Kepuasan Pengguna 

akhir 
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Ha2 : Kapabilitas pengguna dalam pengembangan sistem informasi akuntansi memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir. 

Ho3 :   Dukungan Top management dalam pengembangan sistem informasi akuntansi 

tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir. 

Ha3 :   Dukungan Top management dalam pengembangan sistem informasi akuntansi 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir. 

Ho4 :   Komunikasi pengguna dan pengembang dalam pengembangan sistem informasi 

akuntansi tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna 

akhir. 

Ha4 :   Komunikasi pengguna dan pengembang dalam pengembangan sistem informasi 

akuntansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna 

akhir. 

Ho5 : Partisipasi pengguna, kapabilitas pengguna, dukungan Top management, 

komunikasi pengguna secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pengguna akhir. 

Ha5 : Partisipasi pengguna, kapabilitas pengguna, dukungan Top management, 

komunikasi pengguna secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pengguna akhir. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian ini mencakup penentuan populasi dan sampel, instrumen 

penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang merupakan cara 

atau metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. 

3.1 Jenis dan Objek Penelitian 

  Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Berdasarkan waktu penelitian, 

penelitian ini adalah penelitian cross sectional. Sedangkan berdasarkan teknik 

pengumpulan data, penelitian ini merupakan penelitian dengan analisis data primer, yaitu 

penelitian yang menggunakan data-data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan 

menggunakan metode kuesioner. 

Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem 

informasi akuntansi. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa, 

perdagangan, dan manufaktur yang terletak di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. 

Alasan peneliti memilih lokasi sampel penelitian didasarkan faktor kemudahan 

jangkauan lokasi. 
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3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah 12 perusahaan yang bergerak di bidang jasa, 

perdagangan, dan manufaktur yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Jakata Utara, serta 

melakukan pengembangan sistem informasi akuntansi.  

3.2.2 Sampel dan Metode Pengambilan Sampel Penelitian 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode pengambilan 

sampel dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian diambil dengan kriteria sebagai berikut : 

1. End user pada perusahaan yang menggunakan sistem informasi akuntansi. 

2. End user dengan tingkat pendidikan minimal D3. 

3. End user yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. 

4. End user yang bersedia mengisi kuesioner dan menjadi responden. 

 

3.3 Instrumen dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1    Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

menggunakan sumber data primer dan sekunder. 

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya, Sekaran (2006). Dalam hal ini, data primer diperoleh dengan cara 
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menyebarkan kuesioner kepada 60 responden dalam bentuk pertanyaan tertulis. Setiap 

responden diminta untuk memilih salah satu jawaban dalam kuesioner yang sesuai 

dengan persepsinya diantara alternatif jawaban yang disediakan. Data tersebut akan 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian.  

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung yang 

digunakan untuk melengkapi informasi yang di dapat dari data primer yang diperoleh 

dari literatur – literatur seperti buku, jurnal, dan artikel.  

3.4 Model Penelitian  

Untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna SIA 

terhadap hasil pengembangan sistem informasi akuntansi, digunakan model persamaan 

regresi linier berganda (multiple linear regression). Rumusannya yaitu : 

KP = � + �1PP + �2KaP+ �3DM + �4KoP + e 

Keterangan : 

KP  : Kepuasan Pengguna     PP  :  Partisipasi Pengguna 

KaP : Kapabilitas Pengguna    DM : Dukungan Top Management 

KoP: Komunikasi Pengguna-Pengembang   

� : Konstanta      �1- �4 :  Koefisien regresi  

e : error atau faktor kesalahan acak 
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3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Adapun definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa komponen yang berkaitan dengan variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian terdahulu, sebagaimana penjabaran berikut. 

3.5.1    Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Kepuasan Pengguna 

  Kepuasan  pengguna merupakan rasa terpenuhinya kebutuhan pengguna akan 

sistem informasi. Kepuasan pengguna ditunjukkan oleh terpenuhinya kebutuhan 

pengguna dan kemudahan pengguna dalam mengoperasikan sistem informasi. Kepuasan 

pengguna mengungkapkan keselarasan antara harapan seseorang dan hasil yang 

diperoleh dari sistem sehubungan dengan partisipasi yang diberikannya selama 

pengembangan sistem (Ives, et al., 1983) dalam Lau (2003). Artinya, seberapa jauh 

pengguna puas dan percaya pada sistem informasi yang disediakan untuk memenuhi 

kebutuhan mereka. Instrumen ini telah digunakan dalam penelitian-penelitian 

sebelumnya, antara lain De Lone dan McLean (1992), McKeen et al. (1994), Chandrarin 

dan Indriantoro (1997). Variabel kepuasan pengguna ini diukur dengan menggunakan 

instrumen pertanyaan sebanyak 4 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 1 sampai 

5 poin. Tingkat kepuasan pengguna yang rendah untuk jawaban pada skala rendah dan 

tingkat kepuasan pengguna yang tinggi untuk jawaban dengan skala yang tinggi. 
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3.5.2    Variabel Bebas (Independent Variable) 

1. Partisipasi Pengguna 

Partisipasi pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah intervensi 

personal yang nyata atau aktivitas penggguna dalam pengembangan sistem informasi 

mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, sampai tahap implementasi (Barki dan 

Hartwick, 1994). Pengguna yang turut berpartisipasi merupakan pengguna yang mampu 

memberikan masukan dalam rangka pengembangan sistem informasi, sehingga sistem 

sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Dalam penelitian ini, variabel partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem 

informasi akuntansi  digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Partisipasi pengguna menunjukkan 

tingkat keterlibatan responden terhadap proses pengembangan sistem informasi 

akuntansi, pengalaman terhadap sistem informasi akuntansi. 

Variabel ini diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Ives dan Olson 

(1984) yang telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh McKeen et al. (1994), sehingga 

lebih ringkas, namun tetap mencakup semua maksud pertanyaan, Lau (2003). Instrumen 

ini terdiri dari 23 item yang mengukur adanya partisipasi dari pengguna selama proses 

pengembangan sistem dari mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap 

implementasi. 

2. Kapabilitas Pengguna 

Kapabilitas pengguna yang dimaksud adalah pengguna benar-benar menguasai 

sistem operasional dan prosedur atas aplikasi sistem (kemampuan spesialis), kemampuan 
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menggunakan sistem dan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ruang lingkup 

pekerjaannya (kemampuan generalis), Septriani (2010). Sehingga, pengguna dapat 

merancang sistem informasi akuntansi secara konseptual dan mengkomunikasikannya 

dengan pengembang sistem guna terciptanya sistem yang sesuai dengan kebutuhan user. 

Variabel kapabilitas pengguna ini diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan 

sebanyak 6 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5 poin. Tingkat 

kapabilitas pengguna yang rendah untuk jawaban pada skala rendah dan tingkat 

kapabilitas pengguna yang tinggi untuk jawaban dengan skala yang tinggi. 

3. Dukungan Top Management 

 Dukungan top management yang dimaksud dalam penelitian ini diartikan sebagai 

partisipasi dan keterlibatan manajemen puncak dalam pengembangan sistem (Jarvenpaa 

dan Ives, 1991) dalam Lau (2003). Top management merupakan direksi terkait (Direktur 

& Direktur TI beserta jajaran pimpinannya). Partisipasi  top management dalam hal ini 

dikonsentrasikan pada perilaku eksekutif yang berhubungan dengan perencanaan sistem 

informasi, pengembangan, dan implementasinya. Sedangkan, keterlibatan top 

management menggambarkan persepsi dan sikap yang berhubungan dengan 

pengembangan sistem informasi. Variabel dukungan top management ini diukur dengan 

menggunakan instrumen pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dengan menggunakan skala 

likert 1 sampai 5 poin. 

4. Komunikasi Pengguna – Pengembang 

 Komunikasi pengembang (system developer) menunjukkan kemampuan 

pengembang dalam berkomunikasi dengan pengguna, sehingga pengguna dan 

pengembang dapat berkomunikasi secara efektif, Lau (2003). Variabel komunikasi 
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pengguna-pengembang ini diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan sebanyak 

10 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5 poin. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh responden diolah dengan 

menggunakan SPSS 19. 

3.6.1 Pengujian Kualitas Data 

Pada penyusunan kuesioner, salah satu kriteria kuesioner yang baik adalah 

validitas dan reliabilitas kuesioner. Validitas menunjukkan kinerja kuesioner dalam 

mengukur hal yang ingin diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner 

tersebut konsisten apabila digunakan untuk mengukur gejala yang sama. Tujuan 

pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner adalah untuk meyakinkan bahwa kuesioner 

benar-benar baik dalam mengukur hal yang ingin diukur. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui keabsahan alat ukur yang digunakan, 

benar-benar dapat mengukur apa yang ingin diukur atau tidak. Hasil dari uji validitas ini 

berupa suatu nilai yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar mengukur 

apa yang ingin diukur. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk yaitu 

dengan mengkorelasikan skor tiap-tiap item dengan skor total. Uji validitas ini dilakukan 

dengan mengkorelasikan skor yang diperoleh pada tiap-tiap pertanyaan dengan skor 

totalnya. Skor totalnya merupakan penjumlahan semua skor pertanyaan. Korelasi antar 
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skor pertanyaan harus signifikan dengan ukuran statistik tertentu. Teknik korelasi yang 

digunakan adalah Pearson’s Correlation Product Moment dengan pengujian satu arah 

(one tailed test). Hasil korelasi tersebut bisa dikatakan valid jika nilai rhitung lebih besar 

dibandingkan dengan nilai rtabel. 

2. Uji Reliabilitas 

Setelah masing-masing alat ukur dapat ditentukan validitasnya, kemudian 

dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini hanya dapat dilakukan pada 

pertanyaan yang telah valid. Analisis reliabilitas adalah analisis untuk menguji sejauh 

mana suatu instrumen pengukuran dapat diandalkan atau sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten jika pengukuran diulang dua kali atau lebih pada kelompok 

yang sama dengan alat ukur yang sama. Hasil dari uji ini ditunjukkan oleh suatu nilai 

yang menunjukkan seberapa jauh alat ukur dapat diandalkan.  

Untuk mengukur reliabilitas konsistensi internal dapat menggunakan koefisien 

cronbach’s alpha. Semakin tinggi koefisien alpha, berarti semakin baik pengukuran 

suara instrument, Sekaran (2006). Suatu variabel dilkatakan reliabel apabila koefisien 

cronbach’s alpha  > 0,6 (Ghozali, 2006). 

3.7  Uji Asumsi Klasik 

3.7.1 Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan uji ini dapat diketahui data 

yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Apabila Sign thitung > 0.05, maka data 
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tersebut terdistribusi normal dan begitu juga sebaliknya (Santoso, 2011). Asumsi 

normalitas secara apriori dianggap terpenuhi jika data yang digunakan cukup besar 

(N>30). Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. hipotesis dalam pengujian normalitas adalah: 

 H0 : Data terdistribusi normal. 

 Ha : Data tidak terdistribusi normal. 

3.7.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas 

yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lain dalam suatu model. Kemiripan 

antara variabel bebas dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang 

sangat kuat antar suatu variabel bebas dengan variabel bebas yang lain. Selain itu deteksi 

multikolinearitas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan 

kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas 

sama dengan nol (Ghozali, 2006). 

 Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi, 

dapat dilakukan uji korelasi antarvariabel independen dengan Variance Inflating Factors 

(VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolonieritas 
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adalah nilai Tolerance � 0,10 atau sama dengan nilai VIF � 10. Hipotesis yang akan diuji 

adalah: 

 H0 : Tidak ada multikolinieritas dalam model. 

 Ha : Ada multikolinieritas dalam model. 

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode 

pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006). Metode statistik 

yang digunakan untuk menguji ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian 

ini adalah uji glejser . Bila nilai probabilitas (sig) > 0,05 dan nilai thitung < ttabel, maka 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 : Model tidak bersifat heteroskedastis atau model bersifat homoskedastis. 

Ha : Model bersifat heterskedastis. 

3.7.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada  peride t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-

Watson. Jika nilai DW berada diantara du sampai dengan 4-du, maka koefisien 

autokorelasi sama dengan nol. Artinya, model regresi yang digunakan bebas dari 

problem autokorelasi. Aturan mengenai perbandingan hasil perhitungan statistik DW dan 

tabel DW selengkapnya  adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1  

Durbin Watson 

Terdapat 

autokorelasi (+) 

 Tidak terdapat 

autokorelasi 

 Terdapat 

autokorelasi (-) 

 Unknown  unknown  

0 dl du 2 4-du 4-dl  4 

1. Bila DW < dl; berarti terdapat korelasi positif (+). 

2. Bila dl � DW � du; maka tidak dapat diambil kesimpulan pasti. 

3. Bila du < DW< 4-du; berarti tidak terdapat korelasi baik positif (+) maupun 

negatif (-) 

4. Bila DW > 4-dl; berarti terdapat korelasi negatif (-). 

Hipotesis yang terbentuk dalam uji autokorelasi adalah: 

H0 : Tidak terjadi autokorelasi 

Ha : Terjadi autokorelasi 

3.8 Pengujian Hipotesis 

3.8.1   Uji Goodness of Fit 

 Goodness of Fit berfungsi mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam 

menaksir nilai aktual. Secara statistik ada tiga pengukuran untuk mengukur ketepatan 

fungsi regresi sampel. Diantaranya diukur dari nilai koefisien determinasi (R
2
), uji 

signifikansi simultan (uji F), dan uji signifikan parsial (uji t). 
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A. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) atau adjusted R square mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai R
2
 yang mendekati satu menjelaskan 

bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi 

untuk data crossectional relatif rendah karena adanya variasi yang besar antar setiap 

pengamatan. Nilai R
2
 berkisar antara 0 < R

2 
< 1, semakin besar nilai R

2 
(mendekati 

100%), maka semakin baik model regresi tersebut. Nilai R
2
 sebesar 0 berarti variasi dari 

variabel dependen tidak dapat diterangkan sama sekali oleh variabel independennya, dan 

demikian pula sebaliknya. 

B. Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2006). Nilai tstatistik yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai ttabel. Apabila nilai tstatistik 

lebih tinggi dibandingkan nilai ttabel, maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa 

suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen diterima, 

dan hipotesis null (Ho) ditolak. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan 

significant level 0,05 (� = 5%). Hipotesis yang diuji adalah : 

H0 =  variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen.  
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Ha =   variabel independen tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Kriteria penerimaan atau penolakan Ho: 

1. Berdasarkan t-statistik dan t-tabel 

3. Bila t statistik > t tabel maka Ho ditolak. 

4. Bila t statistik < t tabel maka Ho diterima.  

2. Berdasarkan probabilitas 

• Jika probabilitas (p-value) > 0,05 maka Ho diterima. 

• Jika probabilitas (p-value) < 0,05 maka Ho ditolak. 

C. Uji F 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2006). Nilai Fstatistik yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai Ftabel. 

Apabila nilai Fstatistik lebih tinggi dibandingkan nilai Ftabel, maka hipotesis alternatif yang 

menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan 

mempengaruhi variabel dependen diterima, dan hipotesis null (Ho) ditolak. Penelitian ini 

menggunakan significant level 0,05 (� = 5%). Hipotesis yang terbentuk dalam uji F 

adalah: 

H0 = semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Ha = semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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Kriteria penerimaan atau penolakan Ho: 

1. Berdasarkan F hitung dan F tabel 

• Bila F statistik > F �;(k,n-k-1) maka Ho ditolak. 

• Bila F statistik < F �;(k,n-k-1) maka Ho diterima. 

2. Berdasarkan probabilitas 

• Jika probabilitas (p-value) > 0,05 maka Ho diterima. 

• Jika probabilitas (p-value) < 0,05 maka Ho ditolak. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini bermaksud menguji hubungan kepuasan pengguna dengan 

partisipasi pengguna, kapabilitas pengguna, dukungan Top Management,  komunikasi 

pengguna-pengembang. Oleh karena itu, penyebaran kuesioner ditujukan kepada 

karyawan yang menggunakan sistem informasi akutansi secara komputerisasi. 

Penyebaran kuesioner diberikan kepada pengguna (user) sistem informasi akuntansi 

pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, dan 

manufaktur. Pembahasan  dalam bab ini akan dibagi ke dalam lima sub bab yaitu, 

deskripsi responden, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan pembahasan. 

4.1 Deskripsi Responden 

Kuesioner yang berisi 49 item pertanyaan disebarkan kepada 60 responden 

melalui 12 perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang yang terletak di wilayah Jakarta 

Utara dan Jakarta Selatan. Kuesioner ini disebarkan mulai tanggal 18 Mei 2011 dengan 

batas waktu pengembalian pada tanggal 17 Juni 2011. Kuesioner yang dikembalikan 

sebanyak 60 dan diantara jawaban dari 5 buah kuesioner yang dikembalikan tersebut 

digugurkan, karena tidak lengkap pengisiannya. Kuesioner yang layak digunakan 

sebanyak 55 buah. 

Ada pun ringkasan distribusi dan pengembalian kuesioner dalam penelitian ini 

ditunjukkan dalam tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 

Rincian Distribusi dan Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang disebarkan 

Kuesioner yang dikembalikan  

Kuesioner yang digugurkan (tidak lengkap) 

Kuesioner yang digunakan 

Tingkat pengembalian (response rate) 60/60 X 100% 

Tingkat pengembalian yang digunakan (usable response 

rate) 55/60 X 100% 

60 

60 

5 

55 

100% 

91,66% 

Sumber : Data primer diolah, 2011 

Sedangkan, data profil 55 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini ditunjukkan 

dalam tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 

Profil Responden (N=55) 

Keterangan Jumlah Persentase (%) 

Jabatan  

           Staff Keuangan  

           Staff/Karyawan 

           Account Officer 

           Lain-lain 

Tingkat pendidikan 

           S1 

           D3 

Gender 

           Pria  

           Wanita 

Usia 

           21-25 

 

12 

15 

15 

13 

 

 

44 

11 

 

41 

14 

 

9 

 

22% 

27% 

27% 

24% 

 

80% 

20% 

 

75% 

25% 

 

16% 
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Keterangan Jumlah Persentase (%) 

Usia 

           26-30 

           >30 

Jenis usaha 

           Jasa 

           Manufaktur 

           Dagang 

 

13 

33 

 

4 

4 

4 

 

24% 

60% 

 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

Sumber : Data primer diolah, 2011 

Data profil responden menunjukkan bahwa responden yang berpartisipasi dalam 

pengembangan sistem informasi akuntansi yang bekerja sebagai staff keuangan sejumlah 

12 orang, yang bekerja sebagai karyawan sejumlah 15 orang, 15 orang lainnya bekerja 

sebagai account officer (AO), serta sejumlah 13 responden di luar jabatan tersebut di 

atas.  

Berdasarkan profil responden, terlihat pula bahwa mayoritas responden yang 

berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi akuntansi berpendidikan S1, yakni 

sejumlah 80%. Sebanyak 20% lainnya berpendidikan D3. Tampilan profil data mengenai 

tingkat pendidikan responden ini dapat memberikan jaminan diberikannya respon yang 

dapat memenuhi isi kuesioner, yang dapat memberikan kontribusi bagi penelitian ini. 
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Profil respoden juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah yang cukup 

signifikan antara responden pria dan responden wanita yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini. Responden pria sebanyak 75% dan wanita sebanyak 25%. 

Ketersebarannya dalam golongan usia mayoritas di atas 30 tahun, yaitu sejumlah 60%, 

menyusul usia antara 26-30 tahun, yaitu sebanyak 24%, dan sisanya sebesar 16% adalah 

responden berusia antara 21-25 tahun. 

Dilihat dari jenis usaha perusahaan responden, bahwa relatif terdapat perimbangan yang 

cukup memadai antar jenis perusahaan, yaitu perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, 

dan perusahaan dagang, yang masing-masing memiliki persentase sebesar 33,33%. 

4.2 Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan digambarkan atau dideskripsikan data masing-masing 

variabel yang telah diolah. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

mengenai variabel-variabel penelitian (kepuasan pengguna, partisipasi pengguna, 

kapabilitas pengguna, dukungan top management, komunikasi pengguna-pengembang). 

Tabel statistik deskriptif menunjukkan angka kisaran teoritis, dan gambaran angka hasil 

penelitian yang sesungguhnya, mean dan standar deviasi. Berikut adalah hasil statistik 

deskriptif pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 

Deskriptif Statistik 

Variabel Kisaran Teoritis 
Sesungguhnya 

Kisaran Mean SD 

Partisipasi Pengguna 0-23 6-23 11,35 6,98 

Kapabilitas Pengguna 6-30 11-30 21,62 3,98 

Dukungan top management 6-30 15-25 20,60 3,06 

Komunikasi Pengguna dan 

Pengembang 

10-50 26-50 37,51 5,69 

Kepuasan Pengguna 6-30 13-30 22,89 3,33 

Sumber : Data primer diolah, 2011 

Variabel partisipasi pengguna memiliki kisaran teoritis antara 0 sampai 23, 

sedangkan kisaran aktual bobot jawaban responden adalah antara 6 sampai dengan 23 

dengan rata-rata jawaban responden 11,35 dan standar deviasi 6,98. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden dalam penelitian ini ada yang berpartisipasi dalam pengembangan 

sistem informasi akuntansi secara penuh dan ada yang tidak. 

Untuk variabel kapabilitas pengguna, kisaran jawaban responden berada di antara 

11-30 dengan nilai rata-rata 21,62 dan standar deviasi 3,98. Kisaran jawaban responden 

mendekati kisaran teoritisnya yang berada di antara 6-30. Ini berarti bahwa jawaban 

responden menyebar dalam lima kategori, dimulai dari tingkat kapabilitas pengguna 

pada skala poin 5 sampai pada tingkat kapabilitas pengguna yang rendah pada skala poin 

1. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keragaman tingkat kapabilitas responden. 

Variabel dukungan top management diukur dengan menggunakan instrumen 

yang terdiri dari 6 item pertanyaan dengan menggunakan lima skala likert. Hasil 
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pengukuran menunjukkan bahwa kisaran jawaban responden antara 15-25 dengan nilai 

rata-rata 20,60 ,sementara kisaran teoritisnya 6-30. Suatu pertanda bahwa tidak ada 

dukungan top management yang secara ekstrim diberikan dalam pengembangan sistem 

informasi akuntansi. 

Selanjutnya, variabel komunikasi pengguna dan pengembang diukur dengan 

menggunakan instrumen yang terdiri dari 10 item pertanyaan dengan menggunakan lima 

skala likert. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kisaran jawaban responden antara 

26-50 dengan nilai rata-rata 37,51. Kisaran jawaban responden mendekati kisaran 

teoritisnya yang berada di antara 10-50. Hal ini mengindikasikan bahwa responden 

setuju bahwa komunikasi antara pengembang sistem informasi dan pengguna telah 

dilakukan secara efektif. 

4.2.1 Data Outlier 

Setelah dilakukan analisis terhadap data sampel, ditemukan 2 data outlier
1
. Data 

outlier tersebut kemudian dikeluarkan dari sampel, sehingga jumlah sampel menjadi 53 

responden. Daftar data outlier tersebut dapat dilihat pada lampiran 2. Penyebab 

timbulnya outlier pada data adalah dikarenakan adanya data dengan nilai ekstrim pada 

sampel. 

4.3 Uji Kualitas Data  

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat 

dievaluasi melalui uji reabilitas dan uji validitas (Imam Ghozali, 2006). 

������������������������������������������������������������
1Kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-

observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk seuah variabel tunggal atau variabel 

kombinasi, Ghozali (2006). 
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4.3.1    Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui keabsahan instrumen, benar-benar 

dapat mengukur apa yang ingin diukur atau tidak. Hasil perhitungan lengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 4. Sedangkan, hasilnya dijabarkan pada tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Kuesioner 

Variabel  r correlation r table 5% Keterangan 

Dukungan Top Management   

1 ,606
**

 0,2284 Valid 

2 ,560
**

 0,2284 Valid 

3 ,624
**

 0,2284 Valid 

4 ,670
**

 0,2284 Valid 

5 ,602
**

 0,2284 Valid 

6 

Kapabilitas Pengguna 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kepuasan Pengguna 

1 

2 

3 

4 

 

,608
** 

 

,813**
 

,870**
 

,839**
 

,860**
 

,794**
 

,834** 

 

,848** 

,680** 

,832** 

,746**
 

0,2284 

 

0,2284 

0,2284 

0,2284 

0,2284 

0,2284 

0,2284 

 

0,2284 

0,2284 

0,2284 

0,2284 

 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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Variabel  r correlation r table 5% Keterangan 

Komunikasi Pengguna-

Pengembang   

1 ,751** 0,2284 Valid 

2 ,857** 0,2284 Valid 

3 ,711** 0,2284 Valid 

4 ,746** 0,2284 Valid 

5 ,677** 0,2284 Valid 

6 ,445** 0,2284 Valid 

7 ,398** 0,2284 Valid 

8 ,642** 0,2284 Valid 

9 ,841** 0,2284 Valid 

10 ,756** 0,2284 Valid 

Partisipasi Pengguna    

1 ,713** 0,2284 Valid�

2 ,745** 0,2284 Valid�

3 ,494** 0,2284 Valid�

4 ,559** 0,2284 Valid�

5 ,525** 0,2284 Valid�

6 ,661** 0,2284 Valid�

7 ,576** 0,2284 Valid�

8 ,645** 0,2284 Valid�

9 ,625** 0,2284 Valid�

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

,716** 

,432** 

,669** 

,403** 

,527** 

,648** 

,692** 

,699** 

,738** 

0,2284 

0,2284 

0,2284 

0,2284 

0,2284 

0,2284 

0,2284 

0,2284 

0,2284 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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Variabel  r correlation r table 5% Keterangan 

Partisipasi Pengguna    

19 ,554** 0,2284 Valid�

20 

21 

,538** 

,669** 

0,2284 

0,2284 

Valid 

Valid�

22 ,576** 0,2284 Valid�

23 ,664** 0,2284 Valid�

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

Sumber : Data primer diolah, 2011 

Hasil pengujian validitas yang disajikan dalam tabel 4.4 menunjukkan bahwa 

seluruh item dinyatakan valid, karena nilai rhitung lebih besar dibandingkan nilai rtabel 

(0,2284) pada tingkat signifikansi 5%. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh item 

pernyataan adalah valid, sehingga sah untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. 

4.3.2  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas ini hanya dapat dilakukan pada pertanyaan yang telah sah atau 

valid. Hasil uji reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3. Adapun secara 

ringkas hasil uji reliabilitas ditunjukkan dalam tabel 4.5 berikut ini. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel 
Koefisien 

Alpha 
Keterangan 

Dukungan Top Management ,642 Reliabel 

Kapabilitas Pengguna ,911 Reliabel 

Kepuasan Pengguna ,799 Reliabel 

Komunikasi Pengguna-Pengembang ,853 Reliabel 

Partisipasi Pengguna ,924 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah, 2011 

Pernyataan dinyatakan reliabel (handal) jika nilai Cronbach Alpha lebih besar 

dari 0,6 (Ghozali, 2006). Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua nilai koefisien 

reliabilitas lebih besar dari 0,6, maka seluruh item pernyataan dinyatakan reliabel. Hal 

ini berarti seluruh pernyataan dalam kuesioner adalah reliabel (handal). 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila p-

value > 0,05, maka data terdistribusi normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 5. Adapun secara ringkas hasil uji normalitas ditunjukkan dalam 

tabel 4.6 berikut ini. 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas 

 

Unstandardized 

Residual 

N 53 

Kolmogorov-Smirnov Z ,750 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,627 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data primer diolah, 2011 

 Dari hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov, dapat diketahui bahwa p-value 

dari  unstandardized residual (0,627) lebih besar dari 0,05, sehingga H0 tidak dapat 

ditolak. Sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan memiliki distribusi normal atau 

memiliki sebaran data yang normal. 

4.4.2  Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5. Hasil uji 

multikolinearitas secara ringkas ditunjukkan dalam tabel 4.7 berikut ini. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,072 ,447   2,397 ,020     

kapabilitas ,364 ,086 ,481 4,219 ,000 ,735 1,360 

komunikasi ,240 ,096 ,270 2,502 ,016 ,821 1,218 

partisipasi ,163 ,177 ,098 ,921 ,362 ,843 1,187 

dukungan ,137 ,101 ,141 1,353 ,182 ,874 1,144 

a. Dependent Variable: kepuasan 

Sumber : Data primer diolah, 2011 

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki 

tolerance value lebih besar dari 0,1 (>0,1) dan seluruh variabel bebas memiliki variance 

inflation factor (VIF) kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam 

regresi antara variabel bebas kapabilitas pengguna, komunikasi pengguna-pengembang, 

partisipasi pengguna, dan dukungan top management terhadap kepuasan pengguna (y), 

tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi. Dengan kata 

lain, Ho diterima. 

4.4.3  Uji Heteroskedastisitas 

Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada lampiran 5. Adapun secara 

ringkas, hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan dalam tabel 4.8 berikut ini. 

 

Analisis Faktor-Faktor..., Ryanara Anaqi Zara, Ak.-Ibs, 2011



�

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel thitung Sig Keterangan 

Kapabilitas -,718 ,476 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Komunikasi ,627 ,534 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Partisipasi -,865 ,391 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Dukungan ,444 ,659 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber : Data primer diolah, 2011 

Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada gangguan 

heteroskedastisitas, karena nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel pada taraf signifikansi 5% 

(2,01), sehingga tidak signifikan terhadap absolute residual (p>0,05). Secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini (Ghozali, 2006), sehingga Ho diterima. 

4.4.4  Uji Autokorelasi 

Pengujian Durbin-Watson (DW Test) digunakan untuk menguji ada tidaknya 

problem autokorelasi dalam penelitian ini. Hasil uji autokorelasi selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 5. Adapun secara ringkas hasil uji autokorelasi ditunjukkan dalam 

tabel 4.9 berikut ini. 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi  

Durbin-Watson dU dL 4- dU 

1,864 1,723 1,400 2,277 

Sumber : Data primer diolah, 2011 

 

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson lebih besar dari dU dan 

lebih kecil dari 4-dU (1,723 < 1,864 < 2,277), maka dapat disimpulkan bahwa model ini 

tidak memiliki gejala autokorelasi. Dengan kata lain, Ho diterima. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Durbin Watson  

 

Terdapat 

autokorelasi (+) 

 Tidak terdapat 

autokorelasi 

 Terdapat 

autokorelasi (-) 

 Unknown  Unknown  

0                1,4     1,723           2,277                      2,6              4 

4.5 Uji Hipotesis 

Pada bagian sebelumnya, telah dilakukan uji asumsi klasik dimana regresi 

berganda yang telah diestimasi memenuhi asumsi–asumsi klasik. Pada bagian 

selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap hasil regresi. Seperti yang telah 

dijelaskan pada bab 3, bahwa untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan 5 digunakan 

analisis linier berganda (multiple linier regression).  
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4.5.1 Koefisien Determinasi 

Disamping pengujian parsial dan simultan, terdapat satu koefisien yang memiliki 

makna penting dalam regresi, yaitu koefisien determinasi (R
2
). Koefisien determinasi 

menerangkan seberapa besar pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya. Perolehan nilai Adjusted R
2 
dapat dilihat pada tabel 4.10 di bawah ini. 

 Tabel 4.10 

Nilai Koefisien Determinasi  

Sumber : Data primer diolah, 2011 

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa perolehan Adjusted R
2 

adalah sebesar 

0,504 atau 50,4%. Angka ini menyatakan bahwa variabel bebas (partisipasi pengguna, 

kapabilitas pengguna, dukungan Top Management, komunikasi pengguna dan 

pengembang) mempengaruhi variabel terikat (kepuasan pengguna) sebesar 50,4% dan 

sisanya (49,6%) dipengaruhi variabel lainnya, seperti kompleksitas sistem dan pelatihan 

dan pendidikan pengguna yang tidak dimasukkan dalam persamaan penelitian ini.   

 

 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,736
a
 ,542 ,504 2,12495 

a.   Predictors: (Constant), dukungan, partisipasi, komunikasi, kapabilitas 

b.   Dependent Variable: kepuasan 
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4.5.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial  

 

Berdasarkan hasil pengolahan data, telah diperoleh hasil pengujian parsial (uji-t). 

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara semua variabel 

bebas (partisipasi pengguna, kapabilitas pengguna, dukungan Top Management, 

komunikasi pengguna dan pengembang) secara individu (parsial) terhadap variabel 

terikat (kepuasan pengguna). Perhitungan uji hipotesis selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 6. Adapun hasilnya dirangkum dalam tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Hipotesis 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. ttabel B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 6,431 2,683   2,397 ,020   

partisipasi ,042 ,046 ,098 ,921 ,362 2,01 

kapabilitas ,364 ,086 ,481 4,219 ,000 2,01 

dukungan ,137 ,101 ,141 1,353 ,182 2,01 

komunikasi ,144 ,057 ,270 2,502 ,016 2,01 

a.   Dependent Variable: kepuasan   

 Sumber : Data primer diolah, 2011  
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Berdasarkan hasil uji regresi berganda yang dirangkum pada tabel 4-12, maka 

didapatkan persamaan, yaitu: 

KP = 6,431 + 0,042 PP + 0,364 KaP+ 0,137 DM + 0,144 KoP + e 

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

Pengujian hipotesis pertama (H1) dengan analisis regresi linier berganda 

memperoleh nilai thitung sebesar 0,921 dan p-value sebesar 0,362. Karena thitung < ttabel 

(0,921 < 2,01) dengan p>0,05 pada taraf signifikansi 5%, maka H0 diterima. Hal ini 

dapat diartikan bahwa terdapat penolakan terhadap H1, sehingga partisipasi pengguna 

tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pengguna.  

 

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

Pengujian hipotesis kedua (H2) menghasilkan nilai thitung sebesar 4,219 dan p-

value sebesar 0,000. Karena thitung > ttabel (4,219 > 2,01) dengan p<0,05 diterima pada 

taraf signifikansi 5%, maka H0 ditolak. Sehingga, H2 diterima dan hal ini berarti 

kapabilitas pengguna berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.12 diatas, variabel kapabilitas pengguna 

mempunyai pengaruh dominan dalam mempengaruhi kepuasan pengguna sistem 

informasi akuntansi, karena diperoleh tingkat signifikansi yang paling kecil, yakni 

sebesar 0,000. 

 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 

Pada tabel 4.12 diatas, diketahui bahwa pada pengujian hipotesis ketiga (H3) 

diperoleh nilai thitung sebesar 1,353 dan p-value sebesar 0,182. Karena thitung < ttabel (1,353 

< 2,01) dengan p>0,05 pada tingkat signifikansi 5%, maka H0 diterima. Hal ini dapat 
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diartikan bahwa terdapat penolakan terhadap H3, sehingga dukungan Top Management 

tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

 

4. Pengujian Hipotesis Keempat (H4) 

Pengujian hipotesis keempat (H4) menghasilkan nilai thitung sebesar 2,502 dan p-

value sebesar 0,016. Karena thitung > ttabel (2,502 > 2,01) dengan p<0,05 diterima pada 

taraf signifikansi 5%, maka H0 ditolak. Sehingga, H4 diterima dan hal ini berarti 

komunikasi pengguna dan pengembang berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

kepuasan pengguna.  

 

4.5.3 Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

Berdasarkan hasil pengolahan data, telah diperoleh hasil pengujian serempak 

(simultan) atau Uji F. Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

antara semua variabel bebas (partisipasi pengguna, kapabilitas pengguna, dukungan Top 

Management, komunikasi pengguna dan pengembang) terhadap variabel terikat 

(kepuasan pengguna). Hasil pengujian dapat dilihat melalui Fhitung yang dihasilkan. 

Hipotesis nol (Ho) diterima apabila Fhitung < Ftabel dan hipotesis nol (H0) ditolak apabila 

Fhitung > Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan (� = 5%). 

Perhitungan uji hipotesis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6. Adapun hasilnya 

dirangkum dalam tabel 4.12 berikut ini. 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Simultan 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 256,731 4 64,183 14,214 ,000
a
 

Residual 216,741 48 4,515   

Total 473,472 52    

a. Predictors: (Constant), dukungan, partisipasi, komunikasi, kapabilitas 

b. Dependent Variable: kepuasan 

Sumber : Data primer diolah, 2011 

 

5. Pengujian Hipotesis Kelima (H5) 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat dilihat bahwa nilai Fhitung yang diperoleh 

adalah 14,214 ,sedangkan Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan (� 

= 5%) adalah sebesar 2,4 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan Fhitung 

> Ftabel atau berpengaruh positif signifikan pada tingkat alpha yang kecil sekali (0%). 

Dengan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara serempak variabel bebas 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau dengan perkataan lain, Ho ditolak 

dan H5 diterima. 

Secara empiris, dapat dinyatakan bahwa variabel bebas (partisipasi pengguna, kapabilitas 

pengguna, dukungan Top Management, komunikasi pengguna dan pengembang) 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (kepuasan pengguna). 
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4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pengaruh Partisipasi Pengguna Terhadap Kepuasan Pengguna 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, maka didapatkan angka beta (B) variabel 

partisipasi pengguna sebesar +0,042 dan nilai thitung 0,921 dengan tingkat signifikansi 

0,362. Angka beta menunjukkan bahwa partisipasi pengguna mempunyai hubungan yang 

bersifat positif (+) terhadap kepuasan pengguna sebesar 0,042. Setiap terjadi kenaikan 

atau penambahan 1 satuan partisipasi pengguna akan meningkatkan kepuasan pengguna 

sebesar 0,042. Nilai ttabel partisipasi pengguna adalah 2,01, dengan perbandingan 

thitung<ttabel (0,921 < 2,01). Nilai signifikansi variabel partisipasi adalah lebih dari 0,362 

(0,362 > 0,05), sehingga Ho diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi 

pengguna tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

Hasil penelitian ini hampir sama dengan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Evy Septriani (2010) yang menghasilkan penelitian bahwa partisipasi 

pengguna tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna. Teori MIS 

menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi yang diberikan dalam 

pengembangan sistem, maka tingkat kesesuaian antara keinginan dan hasil dari 

pengembangan sistem semakin tinggi. Dengan terciptanya kesesuaian antara harapan dan 

hasil yang diperoleh, maka tercipta kepuasan pengguna atas sistem tersebut.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc Keen (1994), Elfreda Lau (2003), Nur 

Indriantoro (2000), Nurika Restuningdiah (2000), Mega Purwandari (2009) menyatakan 

bahwa partisipasi memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap kepuasan 

pengguna. Hasil yang bertolak belakang ini dimungkinkan karena pengguna tidak 

berpartisipasi secara penuh dalam proses pengembangan sistem informasi akuntansi, 
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sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna terhadap hasil pengembangan 

sistem informasi, sehingga hal tersebut memungkinkan mempengaruhi adanya penolakan 

terhadap H1 .   

4.6.2   Pengaruh Kapabilitas Pengguna Terhadap Kepuasan Pengguna 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas pengguna berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pengguna dan H2 diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai 

thitung > ttabel (4,219 > 2,01) dengan p<0,05 diterima pada taraf signifikansi 5%.  

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan angka beta (B) variabel kapabilitas pengguna 

sebesar +0,364. Angka beta menunjukkan bahwa kapabilitas pengguna memiliki 

hubungan yang bersifat positif (+) terhadap kepuasan pengguna sebesar 0,364. Setiap 

terjadi kenaikan atau penambahan 1 satuan kapabilitas pengguna akan meningkatkan 

kepuasan pengguna sebesar 0,364. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

tingkat kapabilitas pengguna terhadap sistem informasi akuntansi yang digunakannya, 

semakin tinggi pula tingkat kepuasan pengguna. Dengan demikian, maka hasil analisis 

regresi (tabel 4.12) mendukung hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa kapabilitas 

pengguna dalam pengembangan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

Besarnya pengaruh kapabilitas pengguna terhadap kepuasan pengguna adalah 

sebesar 48,1%. Pada faktor kemampuan teknik personal sistem, dapat diketahui bahwa 

cukup baiknya pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki oleh pengguna 

sistem. Temuan ini mendukung hasil penelitian Evy Septriani (2010) yang menyatakan 

bahwa kapabilitas pengguna memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap 

kepuasan pengguna. 
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4.6.3 Pengaruh Dukungan Top Management Terhadap Kepuasan Pengguna 

Tampilan output dari uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa dukungan Top 

Management tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pengguna 

sistem diterima dan hipotesis alternatif (H3) ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 

< ttabel (1,353 < 2,01) dengan p>0,05 pada tingkat signifikansi 5%. Angka beta (B) 

variabel dukungan Top Management sebesar +0,137. Angka beta menunjukkan bahwa 

dukungan Top Management memiliki hubungan yang bersifat positif (+) terhadap 

kepuasan pengguna sebesar 0,137. Setiap terjadi kenaikan atau penambahan 1 satuan 

kapabilitas pengguna akan meningkatkan kepuasan pengguna sebesar 0,137. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Evy 

Septriani (2010) yang menyatakan bahwa dukungan Top Management memiliki 

hubungan positif yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. Hal ini dimungkinkan 

karena adanya minat dan dukungan Top Management yang kurang memadai dalam 

proses pengembangan dan implementasi sistem informasi. Hal tersebut memungkinkan 

mempengaruhi adanya penolakan terhadap H3. 

4.6.4 Pengaruh Komunikasi Pengguna dan Pengembang Terhadap Kepuasan 

Pengguna 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pengguna dan pengembang 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna dan H4 diterima. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (2,502 > 2,01) dengan p<0,05 diterima pada taraf 

signifikansi 5%. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan angka beta (B) variabel 

komunikasi pengguna dan pengembang sebesar +0,144. Angka beta menunjukkan bahwa 

kapabilitas pengguna memiliki hubungan yang bersifat positif (+) terhadap kepuasan 
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pengguna sebesar 0,144. Setiap terjadi kenaikan atau penambahan 1 satuan kapabilitas 

pengguna akan meningkatkan kepuasan pengguna sebesar 0,144. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat komunikasi pengguna dan pengembang 

dalam pengembangan sistem informasi akuntansi yang digunakannya, semakin tinggi 

pula tingkat kepuasan pengguna. Dengan demikian, maka hasil analisis regresi (tabel 

4.12) mendukung hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa komunikasi pengguna 

dan pengembang dalam pengembangan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap kepuasan pengguna.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Mc Keen (1994) yang menemukan bahwa komunikasi pengguna dan pengembang 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Sehingga, pengaruh komunikasi pengguna 

dan pengembang berhubungan secara positif dengan kepuasan pengguna.  

4.6.5 Pengaruh Partisipasi Pengguna, Kapabilitas Pengguna, Dukungan Top 

Management, Komunikasi Pengguna dan Pengembang (Secara Simultan) 

Terhadap Kepuasan Pengguna 

Tampilan output dari uji hipotesis kelima (uji F) menunjukkan bahwa Fhitung > 

Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan (� = 5%), yakni 14,214  > 2,4. 

Tingkat signifikansi sebesar 0,000<0,05, sehingga terdapat penolakan terhadap Ho dan 

terima H5. Hasil tersebut menyatakan bahwa secara serempak variabel bebas (partisipasi 

pengguna, kapabilitas pengguna, dukungan Top Management, komunikasi pengguna dan 

pengembang) berpengaruh signifikan tehadap kepuasan pengguna. 
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4.7 Implikasi manajerial 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pengguna tidak berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap kepuasan pengguna, hasil ini menunjukkan bahwa 

pengguna tidak dilibatkan secara penuh atau pengguna tidak berpartisipasi secara aktif 

dalam proses pengembangan sistem informasi akuntansi secara teknis. Tingkat 

partisipasi yang diberikan dalam pengembangan sistem mempengaruhi tingkat 

kesesuaian antara keinginan pengguna dan hasil dari pengembangan sistem, sehingga 

tercipta kepuasan pengguna atas sistem tersebut. Keterlibatan pengguna dalam 

pengembangan sistem dimulai dari tahap perencanaan, analisis, desain sistem, 

implementasi, dan tahap penggunaan sistem. Tidak dilibatkannya pengguna dalam salah 

satu tahapan tersebut, maupun secara keseluruhan akan berdampak pada besarnya 

pengaruh tingkat partisipasi pengguna terhadap kepuasan atas hasil pengembangan SIA. 

Faktor kapabilitas pengguna terbukti berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap kepuasan pengguna. Kemampuan pengguna dalam memberikan input yang 

dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi sistem, pengetahuan memadai yang dimiliki 

pengguna mengenai ruang lingkup pekerjaannya, serta tingkat pengetahuan 

komputerisasi pengguna akhir mendukung keberhasilan sistem yang akan menimbulkan 

rasa puas terhadap hasil pengembangan SIA. Pengetahuan konseptual yang diberikan 

pengguna dalam pengembangan sistem akan ditransformasikan dalam bentuk aplikasi 

SIA yang akan digunakan. Guna mendukung efektifitas SIA tersebut, pengguna harus 

memiliki pengetahuan yang memadai dalam hal mengoperasikan sistem yang dihasilkan. 

Sehingga, dengan adanya kapabilitas pengguna tersebut, diharapkan sistem yang 

dihasilkan sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan pengguna.  
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Dukungan top management tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

kepuasan pengguna, hasil ini menunjukkan bahwa dukungan top management tidak 

diberikan dalam keseluruhan tahapan pengembangan sistem. Top management perlu 

dilibatkan dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan sistem informasi, termasuk 

dalam hal pengembangan SIA. Pengembangan sistem bukan hanya merupakan tanggung 

jawab pihak teknikal, melainkan juga merupakan tanggung jawab manajemen puncak. 

Manajemen puncak memiliki tanggung jawab untuk menyediakan panduan dalam setiap 

siklus pengembangan SIA. Sosialisasi pengembangan SIA yang dilakukan manajemen 

puncak akan sangat mempengaruhi pengguna untuk bepartisipasi dalam pengembangan 

sistem. Sehingga, peranan top management dan end user dalam keseluruhan proses 

pengembangan sistem dapat menunjang keberhasilan implementasi sistem yang akan 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna akhir terhadap sistem yang dihasilkan.  

Selain faktor-faktor tersebut di atas, faktor komunikasi pengguna dan 

pengembang terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pengguna 

atas hasil pengembangan SIA. Hasil ini menunjukkan bahwa pengembang 

memperhatikan kebutuhan pengguna, pengembang memberikan petunjuk teknis yang 

mudah dipahami, serta memberikan bimbingan yang memadai kepada pengguna. 

Pengembang dapat mengintegrasikan kebutuhan yang dikemukakan oleh pengguna ke 

dalam sistem informasi. Dengan begitu, komunikasi yang dilakukan pengguna dan 

pengembang dalam pengembangan SIA berjalan secara efektif, sehingga hasil 

pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terpenuhinya kebutuhan 

pengguna menimbulkan timbulnya kepuasan pengguna atas hasil pengembangan SIA.    
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab terakhir ini, disajikan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini juga akan dijelaskan implikasi dari hasil 

penelitian ini. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel partisipasi pengguna dalam pengembangan SIA tidak memiliki 

pengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir atas hasil 

pengembangan SIA. Partisipasi pengguna dalam keseluruhan tahap 

pengembangan sistem akan menunjang keberhasilan sistem. Oleh karena itu, 

dalam proses pengembangan SIA, partisipasi aktif pengguna mempengaruhi 

penerimaan atas SIA yang akan mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna. 

2. Kapabilitas pengguna dalam pengembangan SIA memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir atas hasil pengembangan SIA. 

Dengan adanya pengetahuan pengguna yang memadai terhadap lingkup 

pekerjannya serta kemampuan mengoperasikan aplikasi SIA, maka akan 

meningkatkan kepuasan pengguna.   
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3. Variabel dukungan Top management dalam pengembangan SIA tidak memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir atas hasil 

pengembangan SIA. Kapasitas dukungan Top management dalam pengembangan 

SIA akan mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna. 

4. Komunikasi pengguna dan pengembang dalam pengembangan SIA memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir. Hal ini 

dikarenakan adanya koordinasi yang efektif antara pengguna dan pengembang.  

5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan, diperoleh bahwa 

partisipasi pengguna, kapabilitas pengguna, dukungan Top Management, serta 

komunikasi pengguna-pengembang secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pengguna akhir atas hasil pengembangan SIA. 

 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan yang telah diperoleh diatas, maka saran yang disampaikan 

penulis adalah sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengguna lebih menyukai sistem 

informasi yang bersifat user friendly, yakni kemudahan penggunaan peralatan, 

software, dan dokumentasi sistem. Untuk mendukung keberhasilan implementasi 

hasil pengembangan SIA, pengguna akhir juga membutuhkan petunjuk teknis 

yang mudah untuk dilaksanakan. Untuk itu, sebaiknya faktor kemudahan dalam 

mengoperasikan sistem dan petunjuk pelaksanaan yang mudah dimengerti oleh 

pengguna akhir perlu diperhatikan. 

2. Dukungan Top management dan keterlibatan pengguna akhir dibutuhkan dalam 

setiap tahap pengembangan SIA. Karena, jika kedua hal tersebut tidak dilakukan 
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secara menyeluruh, maka akan berdampak pada menurunnya tingkat kepuasan 

pengguna akhir atas hasil pengembangan SIA. Sehingga, dukungan Top 

management dan partisipasi pengguna akhir hendaknya diberikan pada setiap 

tahapan dalam siklus pengembangan SIA. 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain yang 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna atas hasil pengembangan sistem 

informasi akuntansi yang belum terjawab pada penelitian ini, sehingga penelitian 

ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti mendatang, pada variabel-variabel 

lain. 

4. Bagi peneliti mendatang hendaknya sampel dan daerah penelitian lebih di perluas 

dan melakukan analisis penelitian secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian akan 

lebih representatif apabila tidak hanya menggunakan instrumen kuesioner, tetapi 

juga melakukan wawancara. Sehingga dapat diketahui secara langsung faktor 

yang mempengaruhi kepuasan pengguna akhir atas hasil pengembangan SIA. 
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Lampiran 2 

%& �3��+"! 	����+ � "�	

Tabel Populasi Penelitian 

No Nama Perusahaan Jenis 

1 PT. PERTAMINA M 

2 PT. Cipta Prima Aryatama D 

3 PT. Hutama Abadi D 

4 PT. Dwi Putra Pranata Jaya D 

5 PT. Astra Honda Motor M 

6 PT. Bank Mandiri J 

7 PT. Bank BCA J 

8 PT. Bank Mega J 

9 PT. Bank BRI J 

10 PT. Mandom Indonesia M 

11 PT. Pilot Pen Indonesia M 

12 PT. Netway Indonesia D 

 Keterangan: 

 J = Perusahaan Jasa 

 M = Perusahaan Manufaktur 

 D = Perusahaan Dagang 

 
-& �"�"	���+ �$	

 

Model-1 

No Input No. 

1 32 

2 48 

Sumber: Data primer, diolah 2011. 
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Lampiran 3 

Output Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

kapabilitas 55 11,00 30,00 21,6182 3,98372 

komunikasi 55 26,00 50,00 37,5091 5,69234 

kepuasan 55 13,00 30,00 22,8909 3,33151 

partisipasi 55 6,00 23,00 11,3455 6,98204 

dukungan 55 15,00 25,00 21,6000 3,06473 

Valid N (listwise) 55     

 

 

Output Uji Reliabilitas 

�
Reliability Statistics 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of 

Items 

Dukungan Top Management ,642 ,682 6 

Kapabilitas Pengguna ,911 ,913 6 

Kepuasan Pengguna ,799 ,795 4 

Komunikasi Pengguna-
Pengembang 

,853 ,875 10 

Partisipasi Pengguna ,924 ,924 23 
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Lampiran 4 

Output Uji Validitas 

 
PARTISIPASI 

VAR 

00002 

VAR 

00003 

VAR 

00004 

VAR 

00005 

VAR 

00006 

VAR 

00007 

PARTISIPASI Pearson 

Correlation 

1 ,713
**
 ,745

**
 ,494

**
 ,559

**
 ,525

**
 ,661

**
 

Sig. (1-tailed) 

 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00002 Pearson 

Correlation 

,713
**
 1 ,811

**
 ,438

**
 ,391

**
 ,302

*
 ,522

**
 

Sig. (1-tailed) ,000 

 

,000 ,001 ,002 ,014 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00003 Pearson 

Correlation 

,745
**
 ,811

**
 1 ,572

**
 ,522

**
 ,272

*
 ,414

**
 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 

 

,000 ,000 ,024 ,001 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00004 Pearson 

Correlation 

,494
**
 ,438

**
 ,572

**
 1 ,793

**
 ,234

*
 ,176 

Sig. (1-tailed) ,000 ,001 ,000 

 

,000 ,046 ,104 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00005 Pearson 

Correlation 

,559
**
 ,391

**
 ,522

**
 ,793

**
 1 ,199 ,219 

Sig. (1-tailed) ,000 ,002 ,000 ,000 

 

,077 ,058 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00006 Pearson 

Correlation 

,525
**
 ,302

*
 ,272

*
 ,234

*
 ,199 1 ,692

**
 

Sig. (1-tailed) ,000 ,014 ,024 ,046 ,077 

 

,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00007 Pearson 

Correlation 

,661
**
 ,522

**
 ,414

**
 ,176 ,219 ,692

**
 1 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,001 ,104 ,058 ,000 

 
N 53 53 53 53 53 53 53 
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partisipasi 
VAR 

00008 
VAR 

00009 
VAR 

00010 
VAR 

00011 
VAR 

00012 
VAR 

00013 
VAR 

00014 

partisipasi Pearson 
Correlation 

1 ,576
**
 ,645

**
 ,625

**
 ,716

**
 ,432

**
 ,669

**
 ,403

**
 

  Sig. (1-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,001 

  N 53 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00008 Pearson 
Correlation 

,576
**
 1 ,522

**
 ,398

**
 ,548

**
 ,363

**
 ,398

**
 ,150 

  Sig. (1-tailed) ,000 
 

,000 ,002 ,000 ,004 ,002 ,142 

  N 53 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00009 Pearson 
Correlation 

,645
**
 ,522

**
 1 ,512

**
 ,476

**
 ,240

*
 ,588

**
 ,436

**
 

  Sig. (1-tailed) ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,042 ,000 ,001 

  N 53 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00010 Pearson 
Correlation 

,625
**
 ,398

**
 ,512

**
 1 ,486

**
 ,585

**
 ,472

**
 ,191 

  Sig. (1-tailed) ,000 ,002 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,086 

  N 53 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00011 Pearson 
Correlation 

,716
**
 ,548

**
 ,476

**
 ,486

**
 1 ,302

*
 ,563

**
 ,254

*
 

  Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,014 ,000 ,033 

  N 53 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00012 Pearson 
Correlation 

,432
**
 ,363

**
 ,240

*
 ,585

**
 ,302

*
 1 ,282

*
 ,121 

  Sig. (1-tailed) ,001 ,004 ,042 ,000 ,014 
 

,020 ,194 

  N 53 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00013 Pearson 
Correlation 

,669
**
 ,398

**
 ,588

**
 ,472

**
 ,563

**
 ,282

*
 1 ,371

**
 

  Sig. (1-tailed) ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,020 
 

,003 

  N 53 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00014 Pearson 
Correlation 

,403
**
 ,150 ,436

**
 ,191 ,254

*
 ,121 ,371

**
 1 

  Sig. (1-tailed) ,001 ,142 ,001 ,086 ,033 ,194 ,003 
 

  N 53 53 53 53 53 53 53 53 
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partisipasi 
VAR 

00015 
VAR 

00016 
VAR 

00017 
VAR 

00018 
VAR 

00019 
VAR 

00020 
VAR 

00021 

partisipasi Pearson 
Correlation 

1 ,527
**
 ,648

**
 ,692

**
 ,699

**
 ,738

**
 ,554

**
 ,538

**
 

  Sig. (1-tailed) 

 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

  N 53 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00015 Pearson 
Correlation 

,527
**
 1 ,474

**
 ,367

**
 ,178 ,432

**
 ,255

*
 ,247

*
 

  
Sig. (1-tailed) ,000 

 

,000 ,003 ,102 ,001 ,033 ,037 

  N 53 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00016 Pearson 
Correlation 

,648
**
 ,474

**
 1 ,661

**
 ,162 ,565

**
 ,162 ,091 

  
Sig. (1-tailed) ,000 ,000 

 

,000 ,123 ,000 ,123 ,257 

  N 53 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00017 Pearson 
Correlation 

,692
**
 ,367

**
 ,661

**
 1 ,492

**
 ,406

**
 ,414

**
 ,201 

  
Sig. (1-tailed) ,000 ,003 ,000 

 

,000 ,001 ,001 ,074 

  N 53 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00018 Pearson 
Correlation 

,699
**
 ,178 ,162 ,492

**
 1 ,518

**
 ,685

**
 ,548

**
 

  
Sig. (1-tailed) ,000 ,102 ,123 ,000 

 

,000 ,000 ,000 

  N 53 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00019 Pearson 
Correlation 

,738
**
 ,432

**
 ,565

**
 ,406

**
 ,518

**
 1 ,352

**
 ,403

**
 

  
Sig. (1-tailed) ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 

 

,005 ,001 

  N 53 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00020 Pearson 
Correlation 

,554
**
 ,255

*
 ,162 ,414

**
 ,685

**
 ,352

**
 1 ,394

**
 

  
Sig. (1-tailed) ,000 ,033 ,123 ,001 ,000 ,005 

 

,002 

  N 53 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00021 Pearson 
Correlation 

,538
**
 ,247

*
 ,091 ,201 ,548

**
 ,403

**
 ,394

**
 1 

  
Sig. (1-tailed) ,000 ,037 ,257 ,074 ,000 ,001 ,002 

 

  N 53 53 53 53 53 53 53 53 
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partisipasi VAR00022 VAR00023 VAR00024 

partisipasi Pearson 
Correlation 

1 ,669
**
 ,576

**
 ,664

**
 

  Sig. (1-tailed) 

 

,000 ,000 ,000 

  N 53 53 53 53 

VAR00022 Pearson 
Correlation 

,669
**
 1 ,520

**
 ,689

**
 

  
Sig. (1-tailed) ,000 

 

,000 ,000 

  N 53 53 53 53 

VAR00023 Pearson 
Correlation 

,576
**
 ,520

**
 1 ,520

**
 

  
Sig. (1-tailed) ,000 ,000 

 

,000 

  N 53 53 53 53 

VAR00024 Pearson 
Correlation 

,664
**
 ,689

**
 ,520

**
 1 

  
Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 

 

  N 53 53 53 53 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
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Correlations 

  Kapabilitas 
Pengguna 

VAR 
00001 

VAR 
00002 

VAR 
00003 

VAR 
00004 

VAR 
00005 

VAR 
00006 

Kapabilitas
Pengguna 

Pearson 
Correlation 

1 ,813
**
 ,870

**
 ,839

**
 ,860

**
 ,794

**
 ,834

**
 

Sig. (1-tailed) 

 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00001 Pearson 
Correlation 

,813
**
 1 ,739

**
 ,738

**
 ,561

**
 ,432

**
 ,581

**
 

Sig. (1-tailed) ,000 

 

,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00002 Pearson 
Correlation 

,870
**
 ,739

**
 1 ,747

**
 ,646

**
 ,557

**
 ,632

**
 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 

 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00003 Pearson 
Correlation 

,839
**
 ,738

**
 ,747

**
 1 ,604

**
 ,519

**
 ,554

**
 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 

 

,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00004 Pearson 
Correlation 

,860
**
 ,561

**
 ,646

**
 ,604

**
 1 ,762

**
 ,754

**
 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

 

,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00005 Pearson 
Correlation 

,794
**
 ,432

**
 ,557

**
 ,519

**
 ,762

**
 1 ,732

**
 

Sig. (1-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 

 

,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00006 Pearson 
Correlation 

,834
**
 ,581

**
 ,632

**
 ,554

**
 ,754

**
 ,732

**
 1 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

N 53 53 53 53 53 53 53 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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Correlations 

  DUKUNGAN 
VAR 

00001 
VAR 

00002 
VAR 

00003 
VAR 

00004 
VAR 

00005 
VAR 

00006 

dukungan Pearson 
Correlation 

1 ,606
**
 ,560

**
 ,624

**
 ,670

**
 ,602

**
 ,608

**
 

Sig. (1-tailed) 

 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00001 Pearson 
Correlation 

,606
**
 1 ,413

**
 ,200 ,040 ,561

**
 ,364

**
 

Sig. (1-tailed) ,000 

 

,001 ,076 ,387 ,000 ,004 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00002 Pearson 
Correlation 

,560
**
 ,413

**
 1 ,073 ,085 ,385

**
 ,473

**
 

Sig. (1-tailed) ,000 ,001 

 

,303 ,273 ,002 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00003 Pearson 
Correlation 

,624
**
 ,200 ,073 1 ,583

**
 ,192 -,041 

Sig. (1-tailed) ,000 ,076 ,303 

 

,000 ,084 ,386 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00004 Pearson 
Correlation 

,670
**
 ,040 ,085 ,583

**
 1 ,154 ,219 

Sig. (1-tailed) ,000 ,387 ,273 ,000 

 

,136 ,057 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00005 Pearson 
Correlation 

,602
**
 ,561

**
 ,385

**
 ,192 ,154 1 ,254

*
 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,002 ,084 ,136 

 

,033 

N 53 53 53 53 53 53 53 

VAR00006 Pearson 
Correlation 

,608
**
 ,364

**
 ,473

**
 -,041 ,219 ,254

*
 1 

Sig. (1-tailed) ,000 ,004 ,000 ,386 ,057 ,033 

 

N 53 53 53 53 53 53 53 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis Faktor-Faktor..., Ryanara Anaqi Zara, Ak.-Ibs, 2011



�

 
KOMUNIKASI VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 

KOMUNIKASI Pearson 
Correlation 

1 ,751
**
 ,857

**
 ,711

**
 ,746

**
 ,677

**
 

  
Sig. (1-tailed) 

 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

  N 53 53 53 53 53 53 

VAR00001 Pearson 
Correlation 

,751
**
 1 ,693

**
 ,675

**
 ,566

**
 ,532

**
 

  
Sig. (1-tailed) ,000 

 

,000 ,000 ,000 ,000 

  N 53 53 53 53 53 53 

VAR00002 Pearson 
Correlation 

,857
**
 ,693

**
 1 ,652

**
 ,679

**
 ,562

**
 

  
Sig. (1-tailed) ,000 ,000 

 

,000 ,000 ,000 

  N 53 53 53 53 53 53 

VAR00003 Pearson 
Correlation 

,711
**
 ,675

**
 ,652

**
 1 ,517

**
 ,670

**
 

  
Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 

 

,000 ,000 

  N 53 53 53 53 53 53 

VAR00004 Pearson 
Correlation 

,746
**
 ,566

**
 ,679

**
 ,517

**
 1 ,599

**
 

  
Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

 

,000 

  N 53 53 53 53 53 53 

VAR00005 Pearson 
Correlation 

,677
**
 ,532

**
 ,562

**
 ,670

**
 ,599

**
 1 

  
Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

  N 53 53 53 53 53 53 
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 komunikasi VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 

komunikasi Pearson 
Correlation 

1 ,445
**
 ,398

**
 ,642

**
 ,841

**
 ,756

**
 

  
Sig. (1-
tailed)   

,000 ,002 ,000 ,000 ,000 

  N 53 53 53 53 53 53 

VAR00006 Pearson 
Correlation 

,445
**
 1 ,665

**
 ,232

*
 ,149 ,107 

  
Sig. (1-
tailed) 

,000 
  

,000 ,047 ,143 ,224 

  N 53 53 53 53 53 53 

VAR00007 Pearson 
Correlation 

,398
**
 ,665

**
 1 -,063 ,121 -,021 

  
Sig. (1-
tailed) 

,002 ,000 
  

,327 ,195 ,441 

  N 53 53 53 53 53 53 

VAR00008 Pearson 
Correlation 

,642
**
 ,232

*
 -,063 1 ,545

**
 ,585

**
 

  
Sig. (1-
tailed) 

,000 ,047 ,327 
  

,000 ,000 

  N 53 53 53 53 53 53 

VAR00009 Pearson 
Correlation 

,841
**
 ,149 ,121 ,545

**
 1 ,758

**
 

  
Sig. (1-
tailed) 

,000 ,143 ,195 ,000 
  

,000 

  N 53 53 53 53 53 53 

VAR00010 Pearson 
Correlation 

,756
**
 ,107 -,021 ,585

**
 ,758

**
 1 

  
Sig. (1-
tailed) 

,000 ,224 ,441 ,000 ,000 
  

  N 53 53 53 53 53 53 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
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Correlations 

  KEPUASAN 
VAR 

00001 
VAR 

00002 
VAR 

00003 
VAR 

00004 

kepuasan Pearson 
Correlation 

1 ,848
**
 ,680

**
 ,832

**
 ,746

**
 

Sig. (1-
tailed)   

,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 

VAR00001 Pearson 
Correlation 

,848
**
 1 ,569

**
 ,743

**
 ,552

**
 

Sig. (1-
tailed) 

,000 
  

,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 

VAR00002 Pearson 
Correlation 

,680
**
 ,569

**
 1 ,504

**
 ,381

**
 

Sig. (1-
tailed) 

,000 ,000 
  

,000 ,002 

N 53 53 53 53 53 

VAR00003 Pearson 
Correlation 

,832
**
 ,743

**
 ,504

**
 1 ,484

**
 

Sig. (1-
tailed) 

,000 ,000 ,000 
  

,000 

N 53 53 53 53 53 

VAR00004 Pearson 
Correlation 

,746
**
 ,552

**
 ,381

**
 ,484

**
 1 

Sig. (1-
tailed) 

,000 ,000 ,002 ,000 
  

N 53 53 53 53 53 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
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Lampiran 5 

Output Uji Asumsi Klasik 

 

%& ������	�� 	�3$."+ �"!	

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 53 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,34026496 

Most Extreme Differences Absolute ,103 

Positive ,103 

Negative -,066 

Kolmogorov-Smirnov Z ,750 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,627 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

-& ������	�� 	��+� �3+ ��"$ �"!	

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 dukungan, 

partisipasi, 

komunikasi, 

kapabilitas 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: kepuasan 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,072 ,447  2,397 ,020   

kapabilitas ,364 ,086 ,481 4,219 ,000 ,735 1,360 

komunikasi ,240 ,096 ,270 2,502 ,016 ,821 1,218 

partisipasi ,163 ,177 ,098 ,921 ,362 ,843 1,187 

dukungan ,137 ,101 ,141 1,353 ,182 ,874 1,144 

1. Dependent Variable: kepuasan 

 

 

2& ������	�� 	����$3!��*"!� ! �"!	

Regression 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 dukungan, 

partisipasi, 

komunikasi, 

kapabilitas 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: abresid 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,224 ,258  ,868 ,389 

kapabilitas -,036 ,050 -,119 -,718 ,476 

komunikasi ,035 ,055 ,098 ,627 ,534 

partisipasi -,088 ,102 -,134 -,865 ,391 

dukungan ,026 ,058 ,067 ,444 ,659 

a. Dependent Variable: abresid 
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4& ������	�� 	���3�3$�+"! 	

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,736
a
 ,542 ,504 ,35416 1,864 

a. Predictors: (Constant), dukungan, partisipasi, komunikasi, kapabilitas 

b. Dependent Variable: kepuasan 
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Lampiran 6 

Output Regresi Berganda (Multiple Regession) 

Regression 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 dukungan, 

partisipasi, 

komunikasi, 

kapabilitas 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: kepuasan 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,736
a
 ,542 ,504 2,12495 

a. Predictors: (Constant), dukungan, partisipasi, komunikasi, 

kapabilitas 

b. Dependent Variable: kepuasan 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,431 2,683  2,397 ,020 

kapabilitas ,364 ,086 ,481 4,219 ,000 

komunikasi ,144 ,057 ,270 2,502 ,016 

partisipasi ,042 ,046 ,098 ,921 ,362 

dukungan ,137 ,101 ,141 1,353 ,182 

a. Dependent Variable: kepuasan 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 256,731 4 64,183 14,214 ,000
a
 

Residual 216,741 48 4,515   

Total 473,472 52    

a. Predictors: (Constant), dukungan, partisipasi, komunikasi, kapabilitas 

b. Dependent Variable: kepuasan 
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