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Abstract: This study was aimed at finding the effect of the quality of the information systems and information
quality in the use of accounting information systems on the organizational performance of the manufacturing
companies listed on the Indonesian Stock Exchange. The population of this study was all the companies listed on
the Indonesian Stock Exchange. The samples were the 57 companies listed on the Indonesian Stock Exchange
chosen using the Simple Random Sampling technique. They were the 129 respondents who worked as managers,
accounting staffs, other staff who used the accounting Software/Hardware at his/her company. The structural Equation
Modelling using the AMOS 18 program was used to analyze the data. It showed that the informatiom system quality
and information quality had an indirect positive effect on the organizational performance through the use of
accounting information system. The information quality had a direct positive effect on the organizational performance.
The result of this study indicated that the accounting information system affected the organizational performance
of the companies listed on the Indonesian Stock Exchange.

Keywords: information system quality, information quality, use of accounting information systems, organizational
performance, structural equation modelling

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi dan kualitas
informasi dalam penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 57 perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel dari penelitian ini adalah menggunakan teknik sampel acak sederhana
(Simple Random Sampling). Data responden yang terkumpul sebanyak 129 orang merupakan manajer, staf akuntansi,
dan staf lainnya yang menggunakan software/hardware akuntansi yang ada dalam setiap perusahaan. Penelitian ini
menggunakan teknik model persamaan struktural (Structural Equation Modelling) dengan menggunakan program
AMOS 18 (Analysis of Moment Structural). Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel kualitas sistem informasi dan kualitas informasi mempunyai pengaruh positif secara
tidak langsung terhadap kinerja perusahaan melalui variabel penggunaan sistem informasi akuntansi. Variabel
kualitas informasi mempunyai pengaruh positif secara langsung terhadap kinerja perusahaan.

Kata Kunci: kualitas sistem informasi, kualitas informasi, penggunaan sistem informasi akuntansi, kinerja
perusahaan,  structural equation modelling

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, kemajuan teknologi telah
menempatkan sistem informasi sebagai salah satu
sumber daya yang sangat penting dan perlu dikelola

dengan baik dan benar. Menurut Setiawati (2007),
sistem informasi telah menjadi aset tidak berwujud
yang jika dikelola dengan baik, maka dapat digunakan
untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara
keseluruhan. Hal inilah yang mendorong berbagai
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perusahaan untuk mulai mengembangkan dan
memberikan perhatian khusus pada teknologi sistem
informasi sebagai sumber yang memfasilitasi
pengumpulan dan penggunaan informasi secara
efektif. Kualitas sistem informasi merupakan ciri atau
karakteristik dari informasi yang melekat pada sistem
itu sendiri. Informasi merupakan data yang telah
diolah sedemikian rupa, sehingga dapat dijadikan
dasar bagi pengambilan keputusan.

Menurut Sami (2011), kualitas informasi
memegang peran yang sangat penting dalam suatu
perusahaan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang
telah terjadi di dalam perusahaan, melakukan evaluasi
apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan
apa yang telah direncanakan dan menjamin agar data
tersebut dapat diolah secara efisien menjadi informasi
yang akurat. Penggunaan sistem informasi akuntansi
akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Soudani (2012) menyatakan bahwa
perusahaan mengganggap informasi keuangan yang
disediakan oleh sistem informasi akuntansi diperlukan
oleh pihak akuntansi dan manajemen untuk keperluan
perencanaan, pengendalian dan efektivitas
penggunaan biaya atas kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh perusahaannya. Sedangkan pihak
eksternal memerlukan informasi keuangan untuk
menilai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan
tersebut. Oleh karena itu, penggunaan sistem
informasi akuntansi memainkan peranan yang sangat
penting dalam pencapaian kinerja perusahaan.

Pada umumnya perusahaan yang seringkali
menggunakan sistem informasi akuntansi adalah
perusahaan manufaktur. Menurut Sajadi (2008),
perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang
sangat memiliki kompleksitas dan kerumitan yang
tinggi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya,
sehingga penggunaan sistem informasi akuntansi
sangat diperlukan terutama dalam hal pengadaan
bahan baku untuk kelancaran proses pembelian bahan
baku dari pemasok serta penyalurannya kepada
pembeli.

Bagi perusahaan yang bergerak dalam
industri manufaktur, tingkat produksi yang efektif

merupakan suatu keharusan dan tidak lepas dari
persoalan persediaan bahan baku, karena sebagian
besar modal perusahaan terikat pada proses produksi
perusahaan   tersebut.  Dengan  adanya penggunaan
sistem informasi akuntansi yang efektif, maka
kekacauan-kekacauan yang umum terjadi dalam
bidang produksi seperti jadwal produksi yang tidak
realistis, pemborosan dan terjadinya kekurangan
persediaan yang terjadi selama proses produksi dapat
dihindari.

Pada dasarnya ada beberapa penelitian
sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh
kualitas sistem dan kualitas informasi dalam
penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap
kinerja perusahaan. Livari (2005), penelitiannya
mengenai An Empirical Test of the DeLone-McLean
Model of Information System Success. Penelitian ini
menguji model DeLone dan McLean dengan field
study atas sistem informasi mandatory. Hasil
penelitian ini menemukan bahwa kualitas sistem
(system quality) dan kualitas informasi (information
quality) memiliki hubungan positif terhadap
penggunaan sistem informasi akuntansi (system use).
Sami (2011), penelitiannya mengenai Quality Of
Information As Strategic Factor In Accounting
Information System (AIS) Towards Better
Organizational Performance. Kualitas informasi
sebagai faktor strategis dalam penggunaan sistem
informasi akuntansi yang berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan. Soudani (2012), penelitiannya
mengenai The Usefulness of an Accounting
Information System for Effective Organizational
Performance. Hasil penelitian yang dilakukan
membuktikan bahwa penggunaan sistem informasi
akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja
perusahaan.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu,
peneliti  menggabungkan  konsep penelitian dari
Livari (2005), Sami (2011) dan Soudani (2012),
sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai  pengaruh  kualitas  sistem dan kualitas
informasi dalam penggunaan sistem informasi
akuntansi terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini
akan dilakukan pada perusahaan-perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sistem Informasi

Menurut Pendit (2006), teori sistem
informasi merupakan teori dalam penggunaan sistem
informasi di dalam kegiatan perusahaan, sering
disebut sistem informasi akuntansi maupun sistem
informasi manajemen, yang mencakup perencanaan
sistem, pengelolaan, penggunaan sampai pengukuran
kinerja perusahaan. Pada penelitian ini lebih
memfokuskan pada sistem informasi akuntansi yang
berperan penting untuk mencapai kinerja perusahaan
menjadi lebih baik. Menurut Wilkinson (2001), sistem
informasi akuntansi merupakan suatu kerangka
pengkoordinasian sumber daya (data, materials,
equipment, suppliers, personal, and funds) untuk
mengkonversi input berupa data ekonomi menjadi
keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan
untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan
menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak
yang berkepentingan.

2.1.1 Teori Keberhasilan Sistem Informasi
Akuntansi

Teori keberhasilan sistem informasi
akuntansi yang dikembangkan oleh DeLone dan
McLean (1992) ini didasarkan pada proses dan
hubungan kausal dari dimensi-dimensi yang ada pada
teori. Teori keberhasilan sistem informasi ini
mengukur dimensi pengukuran kesuksesan sistem
informasi secara keseluruhan satu mempengaruhi
yang lainnya. Kualitas sistem dan kualitas informasi
secara mandiri dan bersama-sama mempengaruhi
baik penggunaan sistem informasi dan kepuasan
pemakai. Penggunaan sistem informasi dan kepuasan
pemakai mempengaruhi dampak individual dan
selanjutnya mempengaruhi dampak organisasional/
perusahaan.

2.1.2 Teori Pemrosesan Informasi Organisasi
(The Organizational Information
Processing Theory / OIPT)

Teori pemrosesan informasi organisasi
dikembangkan oleh Galbraith (1974), terdapat

sebuah hubungan penting antara kebutuhan informasi
perusahaan dengan sistem informasi akuntansi. Jadi
teori ini berkesimpulan bahwa terdapat  hubungan
langsung antara kualitas informasi dengan potensi
pencapaian kinerja organisasi/perusahaan.Penelitian
yang dikembangkan oleh Sami (2011),
menggambarkan karakteristik kualitas sistem dan
kualitas informasi yang disediakan oleh sebuah sistem
informasi. Hal ini dapat menginvestigasi hubungan
antara kualitas informasi dengan kinerja organisasi/
perusahaan.

2.1.3 Teori Perubahan Organisasi

Perubahan Organisasi adalah suatu proses
dimana organisasi tersebut berpindah dari
keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan
yang diinginkan untuk meningkatkan kinerja
organisasinya. Teori perubahan organisasi salah
satunya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi.
Kemajuan teknologi ini dapat berupa pengembangan
sistem informasi dalam organisasi/perusahaan,
sehingga mendorong berbagai organisasi/perusahaan
mulai mengembangkan dan memberikan perhatian
kepada sistem informasi akuntansi dalam bentuk
software/hardware akuntansi. Komara (2005),
pengembangan suatu sistem informasi akuntansi
meliputi tahap-tahap perencanaan, analisis, desain,
implementasi dan operasi. Dalam teori perubahan
organisasi dikatakan bahwa perusahaan juga turut
serta dalam penggunaan sistem informasi akuntansi.
Sehingga keterlibatan penggunaan sistem informasi
akuntansi memiliki posisi dan peran yang penting
dalam mempengaruhi kinerja perusahaan.

2.2 Kualitas Sistem Informasi Terhadap
Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi

Kualitas sistem informasi merupakan
karakteristik dari informasi yang melekat mengenai
sistem itu sendiri (DeLone dan McLean,1992).
Pengujian empiris lainnya dilakukan oleh McGill et
al., (2005). Apabila kualitas sistem informasi baik
menurut persepsi pemakainya, maka penggunaan
sistem informasi akuntansi akan baik. Selain
itu penelitian dari Bradley et al., (2006), Livari
(2005), Clay et al., (2005), mengemukakan dalam
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2.5 Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi
Terhadap Kinerja Perusahaan

Penggunaan sistem informasi akuntansi
sangat bermanfaat untuk menilai kinerja perusahaan,
karena penilaian kinerja perusahaan pada dasarnya
merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk
mencapai tujuan perusahaan tersebut. Menurut
Soudani (2012), tujuan penilaian kinerja perusahaan
adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai
sasaran perusahaan dan dalam mematuhi standar
yang telah ditetapkan (dalam hal kebijakan
manajemen) sebelumnya agar membuahkan tindakan
dan hasil yang diinginkan.

Salehi et al., (2010), sistem informasi
akuntansi memiliki peran penting dalam proses
pengelolaan kegiatan perusahaan. Sistem informasi
ini diimplementasikan untuk perusahaan industri dan
perdagangan. Efektivitas sistem informasi akuntansi
dapat dianggap sebagai keberhasilan penggunaan
sistem informasi akuntansi dalam mempengaruhi
kinerja perusahaan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Soudani, Siamak N (2012) yang meneliti
mengenai The Usefulness of an Accounting
Information System for Effective Organizational
Performance. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa
penggunaan sistem informasi akuntansi
mempengaruhi kinerja keuangan. Sedangkan kinerja
keuangan dan kinerja manajemen berpengaruh pada
kinerja perusahaan. Penggunaan sistem informasi
akuntansi juga berpengaruh positif secara langsung
terhadap kinerja perusahaan.

Salehi, M., Rostami, V., dan Mogadam, A.
(2010) yang meneliti mengenai Usefulness of
Accounting Information System in Emerging
Economy: Empirical Evidence of Iran. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem
informasi akuntansi meningkatkan mutu dari laporan
keuangan dan kinerja keuangan di Iran.

Sajady, H., Dastgir, M., dan Hashemnejad.
(2008) meneliti tentang Evaluation of The

penelitiannya bahwa kualitas sistem informasi secara
signifikan mempengaruhi penggunaan sistem
informasi akuntansi.

2.3 Kualitas Informasi Terhadap Penggunaan
Sistem Informasi Akuntansi

DeLone dan McLean (1992), kualitas
informasi merupakan kualitas output yang berupa
informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang
digunakan. Menurut Petter et al., (2008) ada beberapa
dimensi untuk menilai mengenai kualitas
informasi ini adalah: authenticity, accuracy,
completeness,uniqueness (nonredudancy),
timeliness, relevance, comprehensibility,
 precision, conciceness, dan informativeness.

Semakin tinggi kualitas informasi yang
dihasilkan suatu sistem informasi, maka akan
berpengaruh terhadap semakin tinggi tingkat
penggunaan sistem informasi akuntansi tersebut.
Selain itu, penelitian dari Bradley et al., (2006),
Livari et al., (2005), Clay et al., (2005), juga
mengemukakan  hasil penelitiannya bahwa kualitas
informasi secara signifikan mempengaruhi
penggunaan sistem informasi akuntansi.

2.4 Kualitas Informasi Terhadap Kinerja
Perusahaan

Dalam teori pemrosesan informasi organisasi
(OIPT), Galbraith (1974) mengungkapkan bahwa
ada empat dimensi utama yang dapat menggambarkan
kualitas informasi, yaitu: akurasi, konsistensi,
kelengkapan dan kemutakhiran. Menurut
penelitian Sami (2011) itu sendiri, dimensi
pengukuran kualitas informasi ada akurasi,
kelengkapan, konsisten, tepat waktu, relevan,
konsisten dan mudah dimengerti. Secara umum
dimensi-dimensi ini juga berlaku untuk
menggambarkan kemampuan sistem informasi
akuntansi untuk meningkatkan kinerja perusahaan
yang menggunakan sistem informasi akuntansi dalam
aktivitas perusahaan terutama pada perusahaan
manufaktur. Sehingga jika kualitas informasi semakin
baik maka kinerja perusahaan akan semakin
meningkat.
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Effectiveness of Accounting Information Systems.
Efektivitas sistem informasi akuntansi diukur melalui
kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan
sistem informasi akuntansi berpengaruh positif
terhadap kinerja perusahaan.

Kharuddin, S., M.Z. Ashhari, dan Nassir,
M.A. (2010), Information System and Firms’
Performance: The Case of Malaysian Small Medium
Enterprises. Kinerja perusahaan diukur melalui ROA
(Return On Asset). Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Sami, Mohammed (2011), penelitiannya
mengenai Quality of Information as Strategic Factor
in Accounting Information System (AIS) Towards
Better Organizational Performance. Hasil penelitian
menunjukkan kualitas informasi sebagai faktor
strategis penggunaan sistem informasi akuntansi yang
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Munos, C., Peres, R., Urquia, U., (2011)
meneliti tentang The Impact of Accounting
Information Systems (AIS) on performance
measures: empirical evidence in Spanish SMEs.
Hasilnya penelitian ini menemukan bahwa terdapat
hubungan positif antara perusahaan menengah ke
bawah yang menggunakan sistem informasi akuntansi
untuk kebutuhan perbankan dan fiskal dalam
peningkatan kinerja perusahaannya.

Livari, Juhani (2005), penelitian mengenai
An    Empirical     Test    of   the   DeLone-McLean
Model   of    Information   System   Success.   Hasil
penelitian ini menemukan bahwa kualitas
sistem (system quality) dan kualitas informasi
(information quality) memiliki hubungan positif
terhadap system use (penggunaan sistem informasi
 akuntansi).

Soegiharto (2001), meneliti tentang Influence
Factors Affecting The Performance of Accounting
Information Systems. Hasil penelitian ini
menunjukkan faktor keterlibatan pengguna yang
berpengaruh secara positif terhadap penggunaan
sistem informasi.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian ini berdasarkan teori
keberhasilan sistem informasi akuntansi (Delone-
McLean) yang mengatakan bahwa kualitas sistem
dan kualitas informasi berpengaruh positif dengan
penggunaan sistem informasi akuntansi. Delone dan
Mclean dan beberapa penelitian lain seperti Bradley
et al., (2006), Livari (2005), Clay et al., (2005),
menyatakan bahwa kualitas sistem dan kualitas
informasi berpengaruh positif terhadap penggunaan
sistem informasi akuntansi. Dalam Soegiharto
 (2001), mengungkapkan bahwa penggunaan sistem
informasi akuntansi sebagai salah satu ukuran
keberhasilan sistem informasi akuntansi. Senada
dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Livari (2005), mengenai An Empirical Test of
the DeLone-McLean Model of Information System
Success. Hasil penelitian mengatakan bahwa kualitas
sistem (system quality) dan kualitas informasi
(information quality) memiliki hubungan yang
positif terhadap penggunaan sistem informasi
 akuntansi (system use).

Kerangka penelitian ini  juga didukung oleh
teori pemrosesan informasi organisasi yang
dilakukan oleh Sami (2011), penelitiannya
mengenai Quality of Information as Strategic
Factor in Accounting Information System (AIS)
Towards Better Organizational Performance.
Kualitas informasi sebagai faktor strategis dalam
penggunaan sistem  informasi akuntansi yang
berpengaruh secara langsung (direct) terhadap
kinerja perusahaan. Selain itu kerangka
penelitian ini juga berdasarkan teori perubahan
organisasi yang menyatakan bahwa perusahaan
juga turut serta dalam penggunaan sistem
informasi akuntansi. Sehingga penggunaan sistem
informasi  akuntansi  sangat berpengaruh dan
menjadi tolak ukur terhadap kinerja perusahaan.
Senada dengan penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Soudani (2012), mengenai The
Usefulness of an Accounting Information System
for Effective Organizational Performance.Hasil
penelitian membuktikan bahwa penggunaan sistem
informasi akuntansi berpengaruh positif
terhadap kinerja perusahaan.
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Berdasarkan teori keberhasilan sistem
informasi akuntansi, teori pemrosesan informasi
organisasi dan teori perubahan organisasi, sehingga
peneliti    menggabungkan konsep ketiga teori ini dan
berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Sehingga
peneliti menggunakan variabel kualitas sistem dan
kualitas informasi dalam mengukur penggunaan
sistem informasi akuntansi, kemudian mengukur
dampak/pengaruh penggunaan sistem informasi
akuntansi terhadap kinerja perusahaan.

Perbedaan kerangka penelitian ini dengan
penelitian terdahulu adalah perbedaan cara
pengukuran indikator variabel dan perbedaan pada
pengembangan konsep teori. Berikut adalah model
penelitian dalam tesis ini:

 
Kualitas 

Sistem 

Informasi  Penggunaan 
Sistem 

Informasi 
Akuntansi 

Kualitas 

Informasi 

Kinerja 

Perusahaan 

H1

    H3

    H2

          H2a

Gambar 1: Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

H1 : Kualitas sistem informasi berhubungan
positif dengan penggunaan sistem
informasi akuntansi.

H2 : Kualitas informasi berhubungan positif
dengan penggunaan sistem informasi
akuntansi.

H2a : Kualitas informasi berhubungan positif
secara langsung dengan kinerja
perusahaan

H3 : Penggunaan sistem informasi akuntansi
berhubungan positif dengan kinerja
perusahaan

3. METODE  PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini
adalah data primer yang dikumpulkan peneliti melalui
penyebaran kuesioner, mengenai data kualitas sistem
informasi, kualitas informasi, penggunaan sistem
informasi akuntansi dan kinerja perusahaan pada
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang
kemudian diolah dan dianalisa untuk menyimpulkan
hipotesis.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia yaitu berjumlah 131 perusahaan. Alasan
penentuan perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesia dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu
perusahaan industri dan perdagangan yang paling
kompleks aktivitasnya sehingga diasumsikan
semua perusahaan manufaktur sangat
membutuhkan penggunaan sistem informasi
akuntansi dalam bentuk software/hardware
akuntansi untuk menunjang aktivitas operasional
perusahaan.

2. Perusahaan manufaktur terutama yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selalu
mengimplementasikan sistem informasi  akuntansi
dalam pemrosesan data perusahaan. Selain itu,
perusahaan manufaktur selalu memfokuskan
perkembangan (up to date) terhadap sistem
informasi akuntansi. Penentuan jumlah sampel
menggunakan rumus slovin. Berdasarkan rumus
slovin di dapat bahwa ada 57 perusahaan.
Penentuan sampel dari penelitian ini adalah
menggunakan teknik sampel acak sederhana
(Simple Random Sampling).

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah
kuesioner. Sampel yang berupa kuesioner
akan   dikirim    melalui    contact   person   perusahaan
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menggunakan media pengisian kuesioner online
melalui program Google Docs.

3.4 Teknik Analisis Data

Alat analisis yang digunakan pada penelitian
ini ada tiga jenis, yaitu:

1.  Uji validitas dan reliabilitas data

2.  Uji normalitas data

3.  Uji Model

a.  Goodness of fit
b.  Uji pengaruh (regression weight)

Uji validitas dan reliabilitas data dilakukan
menggunakan SPSS 17 Ghozali (2011). Selanjutnya
untuk menganalisis data, peneliti menggunakan
Structural Equation Modelling dengan menggunakan
program AMOS 18 (Analysis of Moment Structural).

3.4.1 Diagram Alur Penelitian

3.4.2 Persamaan Model Penelitian

Gambar 3: Persamaan Model penelitian

1. Persamaan struktural 1:

2. Persamaan struktural 2:

Dimana:

3.4.3 Uji Validitas

Setiap item akan diuji relasinya dengan skor
total variabel yang dimaksud. Dalam hal ini masing-
masing item bisa dilihat dari probabilitas korelasi
Sig.(2-tailed) < dari tarif signifikan (á) sebesar 0,005.

3.4.4 Uji Reliabilitas

Melakukan uji statistik Cronbach Alpha (á),
dimana suatu konstruk atau variabel dikatakan
reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih
dari 0,6.Gambar 2: Diagram Alur Penelitian
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3.4.5 Uji Normalitas

Data dikatakan normal apabila nilai
skewness dan kurtosis < 1,96 dan nilai c.r
multivariate (critical ratio) baik c.r skewness dan
c.r  kurtosis   memiliki   syarat -2,58 < c.r < 2,58.
Jika hasil menunjukkan data tidak normal maka perlu
dilakukan pembersihan data outlier yaitu signifikan
p1 atau p2 < 0,05.

3.5 Uji Model

3.5.1 Goodness of Fit

Model yang mempunyai tingkat kebaikan
model  (goodness) adalah  model  yang signifikan
berdasarkan  beberapa  pengukuran yaitu:

3.5.1.1 Absolut Fit Measures

3.5.1.1.1  Likehood Ratio Chi – Square Statistic

Semakin kecil nilai chi-square semakin baik
model tersebut dan dapat diterima berdasarkan
probabilitas dengan cut off value sebesar p > 0,005
atau p > 0,10.

3.5.1.1.2  CMIN / DF (Minimum Discrepancy
Function)

Nilai chi square kurang dari 2,0 atau kurang
dari 3,0 adalah indikasi dari acceptable fit antara
model dan data.

3.5.1.1.3 GFI (Goodness of fit index)

GFI adalah sebuah ukuran non statistikal
yang mempunyai rentang nilai antara 0 (poor fit)
sampai dengan 1,0 (perfect fit).

3.5.1.1.4 RMSEA (The root mean square error
of approximation)

RMSEA merupakan ukuran yang mencoba
memperbaiki kecenderungan statistik chi square
menolak model dengan jumlah sampel yang besar.
Nilai RMSEA antara 0,05 sampai 0,08 merupakan
ukuran yang dapat diterima.

3.5.1.1.5 Comparative Fit Index (CFI)

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai
CFI > 0.90 menunjukkan good fit, sedangkan 0.80
< CFI < 0.90 sering disebut sebagai marginal fit.
Dalam penelitian ini nilai CFI sebesar 0.893.

3.5.1.2 Incremental Fit Measures

3.5.1.2.1 AGFI (Adjusted Goodness of Fit Indeks)

Nilai yang direkomendasikan oleh AGFI
adalah tingkat penerimaan yang disarankan apabila
AGFI mempunyai nilai yang sama dengan atau lebih
besar dari 0.90.

3.5.1.2.2   TLI (Tucker Lewis Indeks)

Nilai yang direkomendasikan sebagai acuan
untuk diterimanya sebuah model adalah penerimaan
> 0.90 dan nilai mendekati 1 menunjukkan model
yang semakin baik.

3.5.1.2.3 NFI (Normed Fit Indeks)

Besaran indeks NFI (Normed Fit Indeks)
adalah pada rentang nilai 0 – 1 dimana semakin
mendekati 1 menandakan tingkat fit yang paling
tinggi. Nilai yang direkomendasikan adalah NFI >
0,90.

3.6 Definisi Operasional

3.6.1 Kualitas Sistem Informasi  (Information
System Quality)

Kualitas sistem informasi yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah kualitas dari software/
hardware akuntansi. Indikator pengukuran kualitas
sistem informasi adalah mempermudah pekerjaan,
efektif, efisien, kapasitas sistem, keamanan sistem,
fasilitas error, mudah diperbaiki, kemudahan untuk
digunakan, dan kemudahan untuk dipelajari.

3.6.2 Kualitas Informasi (Information Quality)

Kualitas   informasi   merupakan    kualitas
keluaran (output) yang berupa informasi yang
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dihasilkan oleh sistem informasi, DeLone dan
McLean (1992). Indikator pengukuran kualitas
informasi adalah akurat, dipercaya, tepat waktu,
relevan, mudah dipahami, detail, handal dan berguna/
bermanfaat.

3.6.3 Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi
(System Use)

Penggunaan sistem informasi akuntansi
adalah menggunakan seluruh komponen terkait yang
digunakan untuk mengumpulkan informasi, mengolah
data mentah menjadi data keuangan untuk tujuan
pelaporan keuangan, membantu dalam pengambilan
keputusan, dan pengendalian internal perusahaan.
Indikator pengukuran penggunaan sistem informasi
akuntansi adalah mempercepat pengumpulan data,
membantu dalam pemeriksaan data, menyimpan arsip
perusahaan, fleksibilitas sistem, meminimalisir
tingkat kesalahan, membantu memprediksi hasil,
pengendalian internal dan kecepatan respon.

3.6.4 Kinerja Perusahaan (Organizational
Performance)

Kinerja perusahaan merupakan suatu
gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan
yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan,
sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya
keadaan keuangan suatu perusahaan. Indikator
pengukuran kinerja perusahaan adalah meningkatkan
evaluasi kinerja, menghasilkan barang/produk dalam
waktu yang relatif singkat, memfasilitasi proses
transaksi, mengintegrasikan data baru, meningkatkan
produktivitas, meningkatkan pendapatan,
meningkatkan Return On Asset, menstabilkan status
keuangan perusahaan dan mengefisiensikan biaya/
waktu.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Kuesioner dikirimkan kepada user yang
bekerja pada bagian akuntansi dan manajemen
melalui kuesioner online (Google Docs) dan media

online (email). Kuesioner yang terkumpul sebanyak
129 responden. Dari 57 perusahaan yang dikirimkan
email, ada 13 perusahaan yang sama sekali tidak
merespon.

4.2     Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Variabel Jenis kelamin

Berdasarkan hasil analisis distribusi
frekuensi, maka diperoleh sebesar 68,2% responden
dalam penelitian ini adalah laki-laki, sedangkan
31,8% responden lainnya adalah perempuan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas
responden yang dalam penggunaan sistem informasi
akuntansi dalam penelitian ini adalah laki-laki.

4.2.2 Variabel Umur

Berdasarkan hasil analisis distribusi
frekuensi, maka diperoleh responden berumur < 25
tahun sebesar 41,9%, responden berumur 25-35 tahun
sebesar 33,3%, responden berumur 36-45 tahun
sebesar 21,7% dan responden diatas 45 tahun sebesar
3,1%. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar
umur responden dalam penggunaan sistem informasi
akuntansi dalam penelitian ini adalah < 25 tahun.

4.2.3 Variabel Pendidikan Terakhir

Berdasarkan hasil analisis distribusi
frekuensi, maka diperoleh gambaran bahwa
responden yang mempunyai pendidikan terakhir
tingkat SMA sebesar 14%, responden yang
mempunyai pendidikan terakhir pada tingkat strata
1 sebesar 76,7% dan responden yang mempunyai
pendidikan terakhir pada tingkat strata 2 sebesar
9,3%. Sehingga disimpulkan sebagian besar
pendidikan terakhir dalam penggunaan sistem
informasi akuntansi dalam penelitian ini adalah
strata 1.

4.2.4  Variabel Jabatan

Berdasarkan hasil analisis distribusi
frekuensi, maka diperoleh gambaran bahwa
responden yang berprofesi sebagai accounting
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sebesar 62,8%, yang berprofesi sebagai marketing
sebesar 6,2%, yang berprofesi sebagai manager
sebesar  9,3% dan  yang   berprofesi lainnya sebesar
21,7%. Sehingga disimpulkan sebagian besar
profesi pengguna sistem informasi akuntansi dalam
penelitian ini adalah accounting.

4.3 Uji Instrumen Penelitian

4.3.1 Uji Validitas Instrumen

Alat analisis untuk menguji validitas dalam
penelitian ini digunakan korelasi product moment
antara variabel dengan itemnya. Hasilnya dapat
dilihat bahwa rata-rata nilai korelasi antara item
pertanyaan dengan total item diatas nilai minimum
sebesar 0,1. Nilai korelasi antara item pertanyaan
dengan total item terletak diatas nilai minimum
(> 0.1) maka seluruh item pertanyaan dinyatakan
valid.

4.3.2    Uji Reliabilitas Instrumen

Untuk menguji tingkat reliabilitas instrumen
dalam penelitian ini, maka peneliti akan melihat nilai
Alpha Cronbach. Hasilnya dapat dilihat bahwa nilai
Alpha Cronbach sebesar 0,950 di atas nilai minimum
sebesar 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh
instrumen variabel yang diteliti dinyatakan reliabel.

4.4 Hasil Pengujian Asumsi SEM

Asumsi normalitas univariate diuji dengan
bantuan software AMOS 18. Jika nilai mutlak
skewness dan kurtosis data lebih kecil dari Z 5% yaitu
1.96, maka asumsi normal univariate terpenuhi,
sebaliknya jika nilai skewness dan kurtosis data >
1.96 maka asumsi normal univariate tidak terpenuhi,
artinya data tidak normal. Namun hasil pengujian
penelitian ini nilai skewness dan kurtosis < 1,96 maka
normalitas univariate terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian juga dilihat
bahwa secara univariate nilai critical ratio skewness
dan nilai critical ratio kurtosis sebagian besar
variabel tidak terlalu jauh ±2.58 (signifikan 1%)
sehingga disimpulkan mendekati distribusi normal.

Secara multivariate nilai 278.044 merupakan
koefisien dari multivariate kurtosis dengan nilai
critical 31.913 yakni jauh diatas ±2,58. Hal tersebut
membuktikan bahwa secara multivariate data belum
berdistribusi normal, namun tetap berdistribusi
normal secara univariate.

4.4.1     Pengujian Goodness of Fit SEM

Pada intinya Goodness of Fit ini adalah
untuk mengetahui apakah model hipotetik didukung
oleh data empirik. Adapun ukuran Goodness of Fit
antara lain sebagai berikut:

4.4.1.1     Absolut Fit Measures

4.4.1.1.1 Chi-square

Nilai Chi Square dalam penelitian ini
menunjukkan nilai yang cukup besar yakni 1022,407.
Hal ini menandakan adanya model yang kurang fit.
Namun hal tersebut dapat diatasi dengan melihat
ukuran Goodness of Fit yang lain.

4.4.1.1.2 CMIN/DF

Dalam penelitian ini nilai CMIN/DF sebesar
2,049. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai CMIN/
DF dalam model ini sudah acceptable fit antara model
dan data, sehingga bisa digunakan dalam penelitian.

4.4.1.1.3 Goodness of Fit Index (GFI)

Dalam penelitian ini nilai GFI sebesar 0.712.
Hasil ini menunjukkan bahwa nilai GFI dalam model
ini belum fit secara sempurna (> 0,90), namun sudah
dapat digolongkan sebagai model yang cukup baik
dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

4.4.1.1.4 Root Mean Square Error of
Approximation (RMSEA)

Dalam penelitian ini nilai RMSEA sebesar
0.091.Hasil ini menunjukkan bahwa nilai RMSEA
dalam model ini belum fit secara sempurna ( < 0,08),
namun sudah digolongkan sebagai model yang cukup
baik dan dapat digunakan dalam penelitian ini.
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4.4.1.1.5 Comparative Fit Index (CFI)

Dalam penelitian ini nilai CFI sebesar 0.893.
Hasil ini menunjukkan bahwa nilai CFI dalam
model  ini  belum  fit secara sempurna (> 0,90), namun
sudah dapat digolongkan sebagai model
yang cukup baik dan dapat digunakan dalam
penelitian ini.

4.4.1.2 Incremental Fit Measures

4.4.1.2.1 Adjusted Goodness of Fit Index
(AGFI)

Dalam penelitian ini nilai AGFI sebesar
0,657. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai
AGFI dalam  model ini  belum fit secara sempurna
(> 0,90),  namun sudah dapat digolongkan sebagai
model yang cukup baik dan dapat digunakan dalam
penelitian ini.

4.4.1.2.2 Tucker Lewis Indeks (TLI)

Dalam penelitian ini nilai TLI sebesar 0.752.
Hasil ini menunjukkan bahwa nilai TLI dalam
model ini belum fit secara sempurna (> 0,95),
namun sudah dapat digolongkan sebagai model
yang cukup baik dan dapat digunakan dalam
penelitian ini.

4.4.1.2.3  Normed Fit Indeks (NFI)

Dalam penelitian ini nilai TLI sebesar 0.652.
Hasil ini menunjukkan bahwa nilai NFI dalam model
ini belum fit secara sempurna, namun sudah dapat
digolongkan sebagai model yang cukup baik dan
dapat digunakan dalam penelitian ini.

Hasil pengujian Goodness of Fit Overall di
atas, dapat diketahui bahwa tidak semua kriteria
menunjukkan model baik. Meskipun ada beberapa
nilai yang masih di bawah dari nilai cut off value akan
tetapi nilai tersebut tidak begitu jauh dari cut-off
value. Secara keseluruhan dapat  disimpulkan  bahwa
model dalam penelitian ini     layak digunakan karena
rata-rata nilai GFI,  RMSEA, CFI, AGFI, TLI, NFI-
nya tidak berada dibawah angka 0,70.

4.5 Analisis Inferensia

4.5.1 Analisis Model Pengukuran

Model pengukuran diukur dari nilai loading
factor  pada setiap indikator ke variabel penelitian.
Nilai loading factor menunjukkan bobot dari  setiap
indikator sebagai pengukur dari masing-masing
variabel. Indikator  dengan  loading  factor  besar
menunjukkan bahwa indikator tersebut sebagai
pengukur variabel yang terkuat (dominan). Dalam
output SEM, loading factor disimbolkan pada
standardize estimate.

4.5.1.1 Variabel Kualitas Sistem Informasi

Indikator dinyatakan signifikan mengukur
variabel kualitas sistem informasi jika nilai CR > 1.96
dan nilai P < 0.05.

Tabel 1: Regression Weights
(Kualitas Sistem informasi)

Estimate S.E. C.R. P Label
KS9 <—- KS 1.000
KS8 <—- KS 1.513 .241 6.277 *** par_1
KS7 <—- KS 1.565 .368 4.253 *** par_2
KS6 <—- KS 2.091 .457 4.577 *** par_3
KS5 <—- KS 1.442 .350 4.125 *** par_4
KS4 <—- KS 1.240 .313 3.958 *** par_5
KS3 <—- KS 1.319 .319 4.134 *** par_6
KS2 <—- KS 1.363 .327 4.165 *** par_7
KS1 <—- KS 1.450 .346 4.187 *** par_8

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel di atas terlihat pula bahwa
indikator KS6 adalah indikator yang paling kuat
pada pengukuran variabel kualitas sistem informasi.
Artinya, responden menilai kualitas sistem informasi
utamanya karena indikasi dari  jawaban pertanyaan
nomor 6 yaitu software maupun  hardware akuntansi
yang disediakan perusahaan mempunyai fasilitas
untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi.

4.5.1.2  Variabel Kualitas Informasi

Indikator dinyatakan signifikan mengukur
variabel kualitas informasi jika nilai CR > 1.96 dan
nilai P < 0.05.
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Tabel 2: Regression Weights
 (Kualitas Informasi)

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel di atas terlihat pula bahwa
indikator  KI5 adalah  indikator yang paling kuat
pada pengukuran variabel kualitas informasi.
Artinya, responden menilai kualitas informasi
utamanya karena indikasi dari jawaban pertanyaan
nomor 5, yaitu informasi yang dihasilkan software
maupun hardware akuntansi yang disediakan
perusahaan mudah untuk dipahami.

4.5.1.3 Variabel Penggunaan Sistem Informasi
Akuntansi

Indikator dinyatakan signifikan mengukur
variabel penggunaan sistem informasi akuntansi
jika nilai CR > 1.96 dan nilai P < 0.05.

Tabel 3: Regression Weights
(Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi)

Estimate S.E C.R P Label
PS1 <—- PS 1.000
PS2 <—- PS   .900 .124 7.264 *** par_9
PS3 <—- PS   .863 .161 5.343 *** par_10
PS4 <—- PS 1.151 .188 6.141 *** par_11
PS5 <—- PS   .940 .175 5.361 *** par_12
PS6 <—- PS   .974 .158 6.167 *** par_13
PS7 <—- PS   .846 .152 5.552 *** par_14
PS8 <—- PS   .664 .139 4.779 *** par_15

Sumber: Data yang diolah

Dari  tabel  di atas  terlihat  pula   bahwa
indikator PS4 adalah indikator yang paling kuat pada
pengukuran variabel Penggunaan Sistem Informasi
Akuntansi. Artinya, responden menilai Penggunaan
Sistem Informasi Akuntansi utamanya karena

indikasi dari jawaban pertanyaan nomor 4, yaitu
penggunaan software maupun hardware akuntansi
mampu merespon secara efektif perubahan yang
terjadi, sehingga dapat diperbaharui dan disesuaikan
dengan peristiwa terbaru.

4.5.1.4 Variabel Kinerja Perusahaan

Indikator dinyatakan signifikan mengukur
variabel kinerja perusahaan jika nilai CR > 1.96 dan
nilai P < 0.05.

Tabel 4: Regression Weights
(Kinerja Perusahaan)

Estimate S.E. C.R P Label
KP1 <—- KP 1.000
KP2 <—- KP 1.115 .238 4.687 *** par_22
KP3 <—- KP 1.240 .227 5.456 *** par_23
KP4 <—- KP 1.171 .214 5.470 *** par_24
KP5 <—- KP 1.259 .212 5.929 *** par_25
KP6 <—- KP 1.467 .246 5.956 *** par_26
KP7 <—- KP 1.235 .214 5.758 *** par_27
KP8 <—- KP   .903 .184 4.901 *** par_28
KP9 <—- KP   .918 .204 4.496 *** par_29

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel di atas terlihat pula bahwa
indikator KP6 adalah indikator yang paling kuat pada
pengukuran variabel kinerja perusahaan. Artinya,
responden menilai kinerja perusahaan utamanya
karena indikasi dari jawaban pertanyaan nomor
6, yaitu penggunaan sistem informasi akuntansi
dalam bentuk software maupun hardware
akuntansi dapat meningkatkan pendapatan
perusahaan.

4.5.2 Analisis Model Struktural

Pengujian hipotesis pengaruh langsung
dilakukan dengan pengujian Critical Ratio (CR)
pada masing-masing jalur pengaruh langsung
secara parsial. Jika nilai CR > 1.96 atau nilai
P < 0.05, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh
yang signifikan, sebaliknya jika nilai CR < 1.96
atau nilai P > 0.05 maka dapat disimpulkan tidak
terdapat pengaruh. Tabel berikut yang
menyajikan hasil pengujian hipotesis pengaruh
langsung.

            Estimate  S.E. C.R.  P        Label
KI7 <—-   KI 1.000
KI6 <—-   KI   .807 .134 6.007 *** par_16
KI5 <—- KI   .921  .114  8.098  ***  par_17
KI4 <—-   KI   .705 .092 7.618 *** par_18
KI3 <—- KI   .901  .139  6.490  ***  par_19
KI2 <—- KI   .706  .097  7.270  ***  par_20
KI1 <—-   KI   .669 .091 7.356 *** par_21
KI8 <—- KI   .604  .091  6.670  ***  par_33
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Tabel  5: Regression Weights (umum)

Estimate S.E C.R P Label
PS <—- KS    .823 .208 3.959 *** par_30
PS <—- KI    .420 .078 5.369 *** par_31
KP <—- PS    .613 .121 5.057 *** par_32
KP <—- KI    .179 .054 3.334 *** par_36

Sumber: Data yang diolah

        Tabel  6: Standardized Regression Weights

Estimate
PS <—- KS .582
PS <—- KI .558
KP <—- PS .759
KP <—- KI .295

 Sumber: Data yang diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa
variabel kualitas sistem berpengaruh langsung dan
signifikan terhadap penggunaan sistem informasi
akuntansi. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai
signifikansi p – value < 0.05. Begitupula variabel
kualitas informasi secara langsung dan signifikan
mempengaruhi variabel penggunaan sistem informasi
akuntansi yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi
p – value < 0.05. Variabel kualitas informasi
juga mempengaruhi variabel kinerja perusahaan
secara langsung dan signifikan yang ditunjukkan
dengan nilai signifikansi p – value < 0.05.
Dan variabel penggunaan sistem informasi akuntansi
mempengaruhi variabel kinerja perusahaan
secara langsung dan signifikan yang ditunjukkan
dengan nilai signifikansi p – value < 0.05.

Berikutnya dilakukan pengujian pengaruh
tidak langsung. Pengaruh tidak langsung dinyatakan
signifikan jika kedua koefisien pengaruh langsung
yang membentuknya adalah signifikan. Secara
lengkap hasil pengujian pengaruh langsung disajikan
pada tabel berikut.

Tabel 7: Standardized Indirect Effects

   KI  KS   PS   KP
PS .000 .000 .000 .000
KP .423 .441 .000 .000

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa
terdapat pengaruh tidak langsung antara variabel
kualitas sistem informasi terhadap kinerja perusahaan
melalui penggunaan sistem informasi akuntansi
sebesar 0.441 yang menunjukkan bahwa kualitas
informasi akan naik sebesar 0,441 maka kinerja
perusahaan akan naik sebesar 0,441. Artinya terdapat
pengaruh tidak langsung yang positif antara variabel
kualitas sistem informasi terhadap kinerja
perusahaan.

Dapat dilihat juga pengaruh tidak
langsung dari kualitas informasi terhadap
kinerja perusahaan melalui penggunaan
sistem informasi akuntansi sebesar 0.423
yang menunjukkan bahwa kualitas sistem
informasi akan naik sebesar 0,423 maka
kinerja perusahaan akan naik sebesar 0,423.
Artinya bahwa terdapat pengaruh tidak langsung
yang positif antara variabel kualitas informasi
terhadap kinerja perusahaan.

4.5.3 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat
dianalisis hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh kualitas sistem informasi terhadap
penggunaan sistem informasi akuntansi.
Berdasarkan hasil analisis SEM model struktural,
besarnya      pengaruh      langsung kualitas sistem
informasi terhadap penggunaan sistem informasi
akuntansi adalah sebesar 0.582, dengan nilai
Critical Ratio (CR) sebesar 3.959, dan
Probabilitas (P) sebesar 0.000. Karena nilai
CR > 1.96, dan nilai P < 0.05, sehingga dapat
dijelaskan bahwa terdapat pengaruh langsung
yang signifikan kualitas sistem informasi
terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi.
Besarnya koefisien pengaruh langsung kualitas
sistem informasi terhadap penggunaan sistem
informasi akuntansi adalah bertanda positif
(0.823). Hal ini yang  mengindikasikan bahwa
pengaruh kualitas sistem informasi terhadap
penggunaan sistem informasi akuntansi adalah
positif.
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2.  Pengaruh kualitas informasi terhadap penggunaan
sistem informasi akuntansi. Berdasarkan hasil
analisis SEM model struktural, besarnya pengaruh
langsung kualitas informasi terhadap penggunaan
sistem informasi akuntansi adalah sebesar 0.558,
dengan nilai Critical Ratio (CR) sebesar 5.369,
dan Probabilitas (P) sebesar 0.000. Karena nilai
CR > 1.96, dan nilai P < 0.05, sehingga dapat
dijelaskan bahwa terdapat pengaruh langsung
yang signifikan kualitas informasi terhadap
penggunaan sistem informasi akuntansi. Besarnya
koefisien pengaruh langsung kualitas informasi
terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi
adalah bertanda positif (0.420). Hal ini yang
mengindikasikan bahwa pengaruh kualitas
informasi terhadap penggunaan sistem informasi
akuntansi adalah positif.

3. Pengaruh kualitas informasi terhadap kinerja
perusahaan. Berdasarkan hasil analisis SEM
model struktural, besarnya pengaruh langsung
kualitas informasi terhadap kinerja perusahaan
adalah sebesar 0.295, dengan nilai Critical Ratio
(CR) sebesar 3.334, dan Probabilitas (P) sebesar
0.000. Karena nilai CR > 1.96, dan nilai P < 0.05,
sehingga dapat dijelaskan bahwa terdapat
pengaruh langsung yang signifikan kualitas
informasi terhadap kinerja perusahaan. Besarnya
koefisien pengaruh langsung kualitas informasi
terhadap kinerja perusahaan bertanda positif
(0.179). Hal ini yang mengindikasikan bahwa
pengaruh kualitas informasi terhadap kinerja
perusahaan adalah positif.

4. Pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi
terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil
analisis SEM penggunaan sistem informasi
akuntansi terhadap kinerja perusahaan adalah
sebesar 0.759, dengan nilai Critical Ratio (CR)
sebesar 5.057, dan Probabilitas (P) sebesar 0.000.
Karena nilai CR > 1.96, dan nilai P< 0.05,
sehingga dapat dijelaskan bahwa terdapat
pengaruh langsung yang signifikan penggunaan
sistem informasi akuntansi terhadap kinerja
perusahaan. Besarnya koefisien pengaruh
langsung penggunaan sistem informasi akuntansi
terhadap kinerja perusahaan adalah bertanda

positif (0.613). Hal ini yang mengindikasikan
bahwa pengaruh penggunaan sistem informasi
akuntansi terhadap kinerja perusahaan adalah
positif.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Secara keseluruhan perusahaan terutama
pada perusahaan manufaktur yang merupakan
perusahaan industri dan perdagangan yang paling
kompleks aktivitasnya, sehingga sangat
membutuhkan peranan dan pengaplikasian sistem
informasi akuntansi dalam menunjang kegiatan
operasional perusahaan. Penggunaan sistem informasi
akuntansi yang baik akan berpengaruh dalam
meningkatkan kinerja perusahaan.

5.2   Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, peneliti
mencoba memberikan saran bagi penelitian
selanjutnya yaitu:

1. Perusahaan harus lebih meningkatkan kualitas
sistem informasi, contohnya meng-update
software/hardware akuntansi yang digunakan oleh
perusahaan dalam hal meningkatkan kecepatan
pengolahan data dan menambah kapasitas
data jauh lebih besar sehingga fungsi dari
sistem informasi akuntansi dapat dimaksimalisasi;
meningkatkan kualitas informasi, contohnya
memperbaiki jaringan-jaringan prosedur
yang terdapat dalam software/hardware
akuntansi sehingga informasi yang dihasilkan akan
semakin baik; meningkatkan penggunaan sistem
informasi akuntansi, contohnya: jika kualitas
sistem informasi baik dan kualitas informasi
baik,maka akan mendorong SDM menggunakan
sistem informasi akuntansi jauh lebih baik
lagi. Apabila SDM yang berperan sebagai
end user mempunyai kemampuan untuk
mengaplikasikan sistem informasi akuntansi
(dalam bentuk software/hardware akuntansi)
maka penggunaan sistem informasi akuntansi
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dapat dimaksimalisasi; meningkatkan kinerja
perusahaan, contohnya jika kualitas sistem
informasi dan kualitas informasi sudah baik,  serta
penggunaan sistem informasi akuntansi
meningkat,maka kinerja perusahaan akan semakin
meningkat.

2. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya
dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar
agar hasilnya lebih maksimal serta peneliti
memiliki akses yang lebih banyak dalam hal
menyebarkan kuesioner.

3. Peneliti juga menyarankan untuk melakukan
pengujian kembali faktor-faktor yang diuji dalam
penelitian ini dengan melakukan pembenahan
dan modifikasi model penelitian dengan
mengembangkan kembali model penelitian yang
digunakan dan menambah variabel baru seperti
kualitas layanan.
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