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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris signifikansi pengaruh Kinerja Karyawan bagian
Akuntansi dengan dimensi teknologi akuntansi dengan variable: penggunaan teknologi informasi, efektifitas
sistem informasi akuntansi dan kesesuaian tugas, sistem pengendalian intern dan kinerja karyawan (studi pada Bank
Perkreditan Rakyat di Karanganyar). Data yang diperoleh berupa data primer dari 7 BPR di Karanganyar.
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian akuntansi, admin kredit, teller dan customer service yang
menggunakan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi dalam penyelesaian pekerjaannya pada Bank
Perkreditan Rakyat di Karanganyar. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 80 responden. Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian
ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas,
multikolinearitas dan heteroskedastisitas, sedangkan untuk pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan
uji regresi linear berganda, uji t dan uji koefisien determinasi (Uji R2). Hasil uji asumsi klasik menunjukkan
bahwa penelitian ini terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.
Hasil pengujian analisis menunjukkan bahwa variabel penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan, efektivitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan dan kesesuaian tugas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Hasil uji koefisien determinasi (Uji
R2) variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 42,9% sedangkan sisanya 57,1%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
Kata Kunci: Penggunaan Teknologi Informasi, Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi, Kesesuaian
Tugas, Sistem Pengendalian Intens, Kinerja Karyawan.

ABSTRACT
This research aims to provide empirical evidence of significance performance of Accounting Department with
Dimention of Accounting Technology with variabel of effect of use information technology , effectiveness of
accounting information system , task conformity and internal control System to employee performance (study at
Rural Banks in Karanganyar District). The data obtained in the form of primary data from 7 BPRs in
Karanganyar District. The population in this research is employees of accountancy / finance, credit admin, teller
and customer service that use information technology and accounting information system in completion of its
work at the Rural Bank in Karanganyar Regency. Sampling using purposive sampling method. The number of
samples collected was 80 respondents. Test instruments used in this study using the test reliability and validity
test. Classic assumption test consisting of normality test, multicolinearity and heteroskedastisitas, while for
testing hypothesis in this research using multiple linear regression test, t test and coefficient of determination
test (Test R2). The results of the classical assumption test show that this study is normally distributed, Does not
occur multicolinearity and does not occur heteroscedasticity . The result of the analysis testing shows that the
variable use of information technology has a positive and significant effect on employee performance, the
effectiveness of accounting information system has a positive and significant effect to employee performance
and conformance task has a positive and significant impact to employee performance. The result of
determination coefficient test (Test R2) independent variable able to explain the dependent variable equal to
42,9% while the remaining 57,1% influenced by other factor not examined.
Keywords: Use Of Information Technology, Effectiveness Of Accounting Information System, Task
Conformity, Internal Control System, Employee Performance.
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PENDAHULUAN
Maraknya pertumbuhan usaha perbankan pada saat ini menciptakan persaingan yang semakin
ketat. Keadaan ini memaksa perilaku usaha berlomba-lomba untuk memenangkan persaingan.
Perkembangan dunia bisnis mengalami kemajuan-kemajuan yang sangat pesat salah satunya adalah
perkembangan yang ditimbulkan akibat penggunaan teknologi informasi. Kebutuhan dalam
mengakses teknologi mengharuskan suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya demi
memenuhi faktor kepuasan pelanggan. Pentingnya penggunaan teknologi informasi mulai disadari
oleh organisasi modern, terutama dalam era globalisasi dimana perusahaan dituntut untuk semakin
kompetitif dan berdaya saing. Berbagai alat teknologi misalnya komputer dipercaya dapat
menggantikan peranan sumber daya manusia dengan melakukan pekerjaan menjadi lebih efektif dan
efisien.
Perkembangan tersebut menunjukan bahwa teknologi informasi saat ini bukan menjadi
tuntutan lagi bagi perusahaan atau organisasi, melainkan sudah menjadi kebutuhan untuk menunjukan
kerja entitas perusahaan atau organisasi tersebut. Menurut (Antasari, 2015) sebelum terjadi
peningkatan kemajuan teknologi, individu dalam organisasi melaksanakan pencatatan, pemrosesan
dan penggunaan informasi secara manual, setelah terjadi kemajuan teknologi informasi dan
persaingan yang semakin ketat tersebut banyak organisasi yang beralih pada pendaya gunaan
teknologi informasi yang berbasis komputer.
Salah satu sistem informasi yang digunakan dalam perusahaan adalah Sistem Informasi
Akuntansi. (Parjanti, 2014) menyatakan Sistem informasi akuntansi yang andal merupakan salah satu
cara untuk meningkatkan kinerja karyawan karena suatu sistem informasi akuntansi dirancang untuk
menghasilkan informasi keuangan yang digunakan para pemakainya dalam proses pengambilan
keputusan penting didalam suatu perusahaan atau organsasi.
(Baridwan 2003: 3) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sumber daya
manusia dan modal dalam suatu organisasi yang bertugas dalam menyiapkan informasi keuangan dan
juga informasi yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan dan pengolahan transaksi. (Dita, 2016)
menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu alat yang menggabungkan teknologi
dengan informasi yang dirancang untuk membantu dalam mengelola serta mengendalikan segala
aktivitas organisasi yang terkait dengan keuangan. (Antasari, 2015) menyebutkan Sistem informasi
akuntansi dapat dikatakan efektif apabila sistem mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima
dan mampu memenuhi harapan informasi secara tepat waktu (timely), akurat (accurate)dan dapat
dipercaya (reliable).
Penerapan sistem akuntansi berbasis komputer tidak akan membutuhkan banyak waktu, biaya
dan tenaga dalam mengerjakannya bila dibandingkan dengan pengerjaan secara manual/tradisional.
Menurut (Wirawan, 2016) penerapan sistem informasi akuntansi secara tepat akan meningkatkan
kinerja perusahaan. Keberadaan sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi memiliki beberapa
manfaat yaitu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data
menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta melakukan
kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.
Kesesuaian tugas juga menunjukkan derajat bahwa teknologi membantu kinerja individual
dalam melakukan tugas- tugasnya. Sistem yang berkualitas tinggi akan mempengaruhi sikap pemakai
sistem bahwa sistem tersebut mempunyai nilai kegunaan dan kepentingan yang selanjutnya akan
mempengaruhi pemakai bahwa dengan menggunakan sistem tersebut tugas-tugas yang dihadapi akan
dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan lebih cepat karena bantuan teknologi sehingga hal tersebut
akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi kinerja (Setianingsih, 2009).
Teknologi menurut pemakai sesuai dengan tuntutan yang ada dalam tugas dan kemampuan
dirinya akan menimbulkan harapan berupa nilai manfaat atau nilai keuanggulan yang selanjutnya
akan mendorong pemakai untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Pemanfaatan teknologi juga
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain faktor kesesuaian tugas-teknologi , namun pada suatu
tingkat pemanfaatan tertentu yang lebih besar teknologi yang mengandung faktor kesesuaian
tugasteknologi yang tinggi akan menimbulkan kinerja yang lebih baik karena lebih dapat memenuhi
kebutuhan tugas pemakai (Setianingsih, 2009).
Upaya meningkatkan produktivitas pada suatu organisasi, kinerja karyawan yang baik
merupakan salah satu faktor yang penting untuk menjalankan upaya organisasi agar kinerja yang
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dihasilkan oleh seorang karyawan sesuai dengan perannya pada organisasi dalam suatu periode
tertentu. Kinerja karyawan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu pekerjaan karena dengan
hasil yang dicapai tersebut kita dapat mengetahui seberapa besar hasil kinerja seorang karyawan.
Kinerja karyawan dalam menjalankan fungsinya berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat
imbalan yang dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, dan sifat- sifat individu (Arsiningsih,
2015).
Penelitian (Lindawati, 2010) menyatakan bahwa BPR merupakan lembaga keuangan yang
mempunyai fungsi dan peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) serta sekaligus sebagai lembaga keuangan yang dapat melakukan pemberdayaan
para pengusaha lokal sebagai bentuk nyata kegiatan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Mengatasi
masalah prosedur dan penyaluran kredit dengan bank pesaingnya, penting bagi Bank Perkreditan
Rakyat(BPR) untuk melakukan pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi dan
memperbaiki kinerja individual karyawan untuk memiliki keunggulan kompetitif sehingga bisa
bersaing dengan bank umum yang telah mengaplikasikan program dan sistem yang lebih canggih
serta lembaga keuangan mikro lain yang juga telah berkembang begitu pesat, sehingga BPR harus
mempersenjatai diri dengan sistem informasi dan teknologi informasi yang memadai. Dilihat dari segi
perilaku individual karyawan terlihat realitas bahwa banyak karyawan yang masih merasa canggung
untuk melakukan pekerjaannya dengan system komputerisasi padahal hal itu wajib untuk dipahami
karena berhubungan dengan kegiatan tugas operasionalisasi BPR sehari-hari.
Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya tuntutan melekat dalamTeknologi Informasi
(TI) untuk Bank Perkreditan Rakyat. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di
sektor finansial saat ini dianggap bukan lagi dominasi perbankan umum, tapi juga meluas ke Bank
Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Chief Lembaga Riset Telematika Sharing Vision Dimitri
Mahayana (2016) diperlukan penguatan internal BPR sekaligus regulator terkait fenomena ini
(m.detik.com/inet/cyberlife).
Gambar 1

Gambar tersebut merupakan hasil dari penelitian tentang penerapan teknologi informasi pada
BPR yang dilakukan oleh Lembaga Riset Telematika Sharing Vision Dimitri Mahayana yang
dilakukan pada 33 BPR yang tersebar di Indonesia.
Penerapan teknologi informasi sendiri dapat dilihat pada salah satu Bank Perkreditan Rakyat
di Karanganyar salah satunya adalah PD. BPR Bank Daerah Karanganyar, merupakan sebuah badan
usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak pada bidang keuangan. Upaya yang dapat dilakukan
untuk mencapai produktifitas kinerja yang lebih baik, absensi karyawan merupakan faktor penting
terutama hal tersebut berkaitan dengan disiplin penggajian dan prestasi kerja karyawan. Penerapan
sistem absensi karyawan berbasis teknologi dengan mesin aplikasi Fingerprint yaitu aplikasi yang
didesain untuk memenuhi kebutuhan data yang cepat dengan menggunakan verifikasi sidik jari.
Absensi karyawan tersebut dilakukan dengan memasukkan sidik jari karyawan sehingga dapat
mengurangi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh karyawan. Selain itu layanan pada BPR yang
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berbasis teknologi adalah adanya layanan ATM akan tetapi belum digunakan secara umum karena
belum ada surat perijinan dari Bank Indonesia, seluruh layanan transaksi online akan tetapi masih
lingkup internal, adanya website resmi yang bisa di akses di www.bankdaerah.com(Sumber: PD.BPR
Bank Daerah Karanganyar )
Fenomena tersebut juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan
Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menyatakan bahwa perlu untuk mengatur
ketentuan pelaksanaan mengenai Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan, 2016).
Tujuan utama pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada industri perbankan
lebih menekankan pada tingkat pengurangan kesalahan dalam memproses transaksi yang selama ini
dilakukan secara manual dan memberikan informasi laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu
yang dapat digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan.
Pengendalian Intern dalam perusahaan perbankan juga sangat penting, karena semakin besar
perusahaan maka tingkat kinerja karyawan dalam perusahaan semakin tinggi, maka sangat diperlukan
penngendalian intern yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian Intern
yang harus dipenuhi perusahaan atau organisasi meliputi: 1.Lingkungan pengendalian, merupakan
sarana dan prasarana yang ada dalam perusahaan untuk menjalankan system pengendalian intern yang
baik 2. Aktifitas pengendalian, kebijakan dan prosedur yang membantu suatu perusahaan dalam
meyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan oleh manajer telah dilaksanakan, 3.
Pemantauan , merupakan suatu proses yang menilai suatu kualitas kerja pengendalian intern pada
suatu waktu
Penelitian (Suratini, 2015)(Antasari, 2015) dan (Marlinawati, 2013) menyatakan bahwa
efektivitas sistem informasi akuntansi dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh secara positif
dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berbeda dengan hasil penelitian (Azwir Nasir, 2010)
membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh tidak siqnifikan terhadap kinerja
karyawan instansi pemerintah. Hasil penelitian (Soudani, 2012) juga menunjukkan hasil tidak
mendukung adanya pengaruh positif antara sistem informasi akuntansi pada kinerja individual.
Sejalan dengan penelitian (Christianto et al., 2007) yang menunjukkan implementasi sistem informasi
berdampak negatif terhadap produktivitas tenaga kerja. Penelitian (Setianingsih, 2009) menyatakan
hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kesesuaian tugas teknologi dan pemanfaatan
teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan dengan dampak kinerja individu. Berbeda
dengan Penelitian (Lindawati, 2010) menyatakan bahwa variabel kesesuaian tugas-teknologi
mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja individual.
KAJIAN LITERATUR
Technology-to-Performance Chain (TPC)
Jogiyanto (2007: 524) mengatakan bahwa model rantai teknologi-ke-kinerja atau Technologyto-Performance Chain (TPC) merupakan suatu model komprehensif yang dibangun dari dua aliran
penelitian yang saling melengkapi, yaitu sikap pemakai(user attitude) sebagai prediktor dari
pemakaian (utilization)dan kesesuaian tugas teknologi(task-technology fit) sebagai predictor dari
kinerja. Inti dari model gabungan ini yang disebut dengan nama Technology-to-Performance Chain
(TPC) agar suatu teknologi mempunyai dampak positif pada kinerja individual maka teknologi
tersebut harus digunakan (utilized) dan sesuai (fit) dengan tugas-tugas yang mendukungnya.
Model rantai teknologi-ke-kinerja (technology-to-performancechain) dibangun dengan
menggabungkan model pemakaian (utilization) dengan model kesesuaian (fit). Model rantai TPC
adalah model yang mana teknologi akan berakibat ke dampak-dampak kinerja jika digunakan oleh
individual-individual. Menyadari bahwa teknologi harus digunakan (utilized) terlebih dahulu dan
sesuai (fit) dengan tugas yang didukung oleh teknologinya untuk mendapatkan dampak kinerja, model
ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang teknologi, tugas-tugas pemakai dan pemakaian
(utilization) saling berhubungan untuk mencapai kinerja.
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1. Penggunaan Teknologi Informasi
Menurut O’Brien (2006:28) dalam (Darmini, 2008) teknologi adalah suatu jaringan
komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan
berbagai jenis hardware, software, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. Menurut
Aji (2005:6) dalam (Darmini, 2008) informasi adalah data yang terolah dan sifatnya menjadi data
lain yang bermanfaat dan biasa disebut informasi.
Menurut (Wardiana, 2002) dalam (Suratini, 2015)teknologi informasi merupakan suatu
teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun,
menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang
berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk
keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah dan merupakan informasi yang strategis untuk
pengambilan keputusan.
Ismanto (2010) dalam (Antasari, 2015) berpendapat bahwa teknologi informasi memiliki
peran yang strategis dan signifikan, selain itu bagi organisasi merupakan keharusan untuk
mampu menguasai secara teknis. Teknis kinerja dari sebuah sistem informasi adalah menangkap,
mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi dan menampilkan informasi guna
meningkatkan kualitas yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Teknologi
informasi merupakan sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi
atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi,
ideologi atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran (Astuti, 2008) dalam
(Suratini, 2015).
2. Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi
Menurut Mulyadi (2001:3) dalam bukunya Sistem Akuntansi menjelaskan bahwa Sistem
Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa
untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan
pengelolaan perusahaan.Widjajanto (2001:41) menyatakan Sistem informasi akuntansi
merupakan susunan berbagai formulir catatan,peralatan, termasuk komputer dan perlengkapan
serta alat komunikasi tenaga pelaksananya, dan laporan keuangan yang terkoordinasi secara erat
yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan
manajemen.
Baridwan (2002: 4) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen
organisasi
yang
mengumpulkan,
menggolongkan,
mengolah,
menganalisa
dan
mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada
pihak-pihak luar (pajak, investor dan kreditur) dan pihak-pihak dalam (manajemen). Diana dan
Setiawati (2011:4) dalam (Burhanudin, 2016) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi
adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan
informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari
lima komponen yaitu sebagai berikut:
a. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakanberbagai fungsi.
b. Posedur-prosedur baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam
mengumpulkan, memproses dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
c. Data tentang proses-proses bisnis organisasi.
d. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi.
e. Infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, peralatan pendukung (peripheral
device) dan peralatan untuk komunikasi jaringan.
Kelima komponen ini secara bersama-sama memungkinkan suatu sistem informasi
akuntansi memenuhi tiga fungsi pentingnya dalam organisasi sebagai berikut :
a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh
organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para
pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai
dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang (review) hal-hal yang telah
terjadi.
b. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat
keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
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c. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi termasuk
data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan akurat dan
andal.
(Cushing, 1995) dalam (Vinencia Krisuani, 2013) mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi
mempunyai peranan penting dalam menunaikan tugas-tugas, yaitu:
a. Merencanakan, mengkoordinsikan dan mengendalikan berbagai aktivitas yang dilakukan
b. Menyediakan informasi untuk banyak orang dan badan atau instansi yang mempunyai
kepentingan pada aktivitas-aktivits tersebut.
Untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pembuatan keputusan sistem informasi
akuntansi perlu memperhatikan beberapa tahap penting, yaitu:
a. Mengumpulkan transaksi dan data lainnya kemudian memasukkannya ke dalam sistem
informasi akuntansi.
b. Mengelola data.
c. Menyimpan data untuk keperluan masa yang akan datang.
d. Melengkapi pemakai dengan informasi yang mereka butuhkan dengan membuat report.
e. Diperlukan suatu pengendalian didalam seluruh proses tadi sehingga informasi yang
dihasilkan akurat (accurate) dan dapat dipercaya (reliable).
Efektivitas sistem informasi akuntansi merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran
sejauh mana target dapat dicapai dari suatu kumpulan sumber daya yang diatur untuk
mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data elektronik, kemudian mengubahnya menjadi
sebuah informasi yang berguna serta menyediakan laporan formal yang dibutuhkan dengan baik
secara kualitas maupun waktu (Marlinawati, 2013).
3. Kesesuaian Tugas
Goodhue dan Thomson (1995) menyatakan Kesesuaian tugas-teknologi merupakan
korespondensi antara kebutuhan tugas, kemampuan individual dan fungsi-fungsi teknologi dalam
sistem informasi dalam organisasi. Goodhue dan Thomson (1995) dalam (Jumaili, 2005)
menemukan kecocokan tugas teknologi akan mengarahkan individu untuk mencapai kinerja yang
lebih baik. Penerapan teknologi dalam sistem informasi perusahaan hendaknya
mempertimbangkan pemakai sistem teknologi yang diterapkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan
tugas dan kemampuan pemakai.tidak jarang ditemukan bahwa teknologi yang diterapkan dalam
sistem informasi seing tidak tepat atau tidak dimanfaatkan sedara maksimal oleh individu
pemakai sistem informasi sehingga sistem informasi kurang memberikan manfaat dalam
meningkatkan kinerja individual.
Penelitian (Marlinawati, 2013) menyatakan meningkatkan kinerja dapat dilakukan dengan
mengevaluasi pemakai atas kecocokan tugas dengan teknologi menjadi penting artinya berkaitan
dengan pencapaian kinerja karyawan yang tinggi. (Hamzah, 2009) menyatakan Kesesuaian tugas
dengan sistem informasi dapat berhubungan dengan lokabilitas data yang berkaitan dengan
kemudahan dalam menemukan data yang dibutuhkan, otoritas dalam mengakses data, ketepatan
waktu dalam menyelesaikan tugas, kemudahan dalam mengoperasikan sistem dan reliabilitas
sistem. Kesesuaian tugas juga menunjukkan derajat dimana teknologi membantu kinerja
individual dalam melakukan tugas- tugasnya.
Kesesuaian tugas-teknologi adalah hubungan tugas dengan sistem teknologi informasi
menunjukkan hubungan penggunaan sistem teknologi informasi dengan kebutuhan tugas
menyelesaikan suatu pekerjaan. Tugas diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh
individu dalam memproses in-put menjadi out-put. Karakteristik tugas mencerminkan sifat dan
jenis tugas yang memerlukan bantuan teknologi (Tanuwijaya, 2013).
4. Sistem Pengendalian Intern
Pengendalian Intern menurut Lasso 2016 adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan
Komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan
keyakinan yang memadahi tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut : Keandalan
pelaporan keuangan, Kesesuaian dengan Undang-undang serta peraturan yang berlaku, efektifitas
dan efisiensi operasi . Menurut Lasso 2017, Pengendalian intern merupakan system, struktur,
atau proses yang di implementasikan oleh dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam
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perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadahi bahwa tujuan
pengendalian tersebut dapat tercapai, yang meliputi efektifitas dan efisien operasi, keandalan
pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dicapai.
Sistem Pengendalian Intern adalah suatu usaha yang meliputi berbagai kebijakan dan
prosedur serta tujuan. Elemen struktur Pengendalian Intern mencakup tiga hal penting yang
menjadi dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang yang digunakan oleh manajemen untuk
memberikan keyakinan yang memadahi bahwa tujuan perusahaan bisa tercapai dan terpenuhi
yaitu :(1).Lingkungan pengendalian, merupakan sarana dan prasarana yang ada dalam
perusahaan untuk menjalankan system pengendalian intern yang baik (2).Aktifitas pengendalian,
kebijakan dan prosedur yang membantu suatu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas dan
perintah yang diberikan oleh manajer telah dilaksanakan, (3). Pemantauan, merupakan suatu
proses yang menilai suatu kualitas kerja pengendalian intern pada suatu waktu.
5. Kinerja Karyawan
(Rizaldi, 2015) kinerja adalah pelaksanaan suatu pekerjaan dan penyempurnaan pekerjaan
tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang
diharapkan. Definisi ini menunjukkan bahwa kinerja lebih ditekankan pada proses, dimana
selama pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan sehingga
pencapaian hasil pekerjaan atau kinerja dapat dioptimalkan. Rivai dan Sagala (2009:548) dalam
(Rizaldi, 2015) kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi
kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan kinerja karyawan
merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya.
Trisnaningsih (2007) dalam (Kurnadi, 2016) menjelaskan bahwa kinerja (prestasi kerja)
adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang
dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesunguhan waktu yang
diukur dengan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja
yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang
direncanakan.
Menurut Indarjanti dan Bodroastuti (2012) dalam (Suratini, 2015), kinerja merupakan
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui
perencanaan strategis suatu organisasi.
Tujuan penilaian kinerja pegawai menurut (Parjanti, 2014):
a. Untuk perbaikan hasil kinerja pegawai, baik secara kualitas ataupun kualitas.
b. Memberikan pengetahuan baru dimana akan membantu pegawai dalam memecahkan masalah
yang kompleks, dengan serangkaian aktifitas yang terbatas dan teratur, melalui tugas sesuai
tanggung jawab yang diberikan organisasi.
PENELITIAN TERDAHULU
Penelitian ini mengembangkan pada penelitian (Suratini, 2015) dan (Setianingsih, 2009)
dimana dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian keduanya tersebut.
Perbedaan dari penelitian ini adalah mengembangkan dan menggabungkan variabel penelitian
(Suratini, 2015), (Setianingsih, 2009) dan (Lasso dan Ngumar 2016) Perbedaan berikutnya terletak
pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
Cabang Singaraja dan di Kantor Akuntan Publik sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada Bank
Perkreditan Rakyat di wilayah Kabupaten Karanganyar. BPR dipilih sebagai obyek penelitian karena
peneliti ingin mengetahui apakah kinerja karyawan pemakai teknologi informasi dan Sistem informasi
akuntansi (SIA) pada Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) di Kabupaten Karanganyar sudah optimal.
Kinerja karyawan yang optimal dengan penggunaan teknologi informasi dan SIA yang memadai akan
meningkatkan produktivitas BPR sehingga BPR mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam
menyerap dan menyalurkan dana untuk membantu mengembangkan perekonomian masyarakat
umum, khususnya untuk pengusaha atau pelaku UKM/UMKM.

29

PERUMUSAN HIPOTESIS
Pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja karyawan.
Goodhue dan Thompsom (1995) dalam (Setianingsih, 2009) mengembangkan suatu model
yang komprehensif yang menunjukkan hubungan antara teknologi informasi (TI) dengan kinerja
individual yang disebut dengan model Rantai Teknologi- Kinerja (Technology-to-Performance
Chain). Model tersebut pada dasarnya merupakan kombinasi dari model pemanfaatan dan model
kesesuaian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Dasar pemikiran yang melandasi
pengembangan model penelitian mereka adalah bahwa TI akan mempunyai dampak positif terhadap
kinerja individual, jika teknologi tersebut dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan tugas yang
didukungnya.
Penelitian (Marlinawati, 2013) penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan pada
kinerja karyawan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung. Penelitian yang dilakukan oleh
(Arsiningsih, 2015) menyatakan bahwaterdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara
penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja karyawan pada bank perkreditan rakyat di
kabupaten buleleng dan bangli. Ini berarti terdapat hubungan yang searah antara penggunaan
teknologi informasi dengan kinerja karyawan. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis
sebagai berikut :
H1 : Penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan.
Efektivitas penggunaan atau penerapan teknologi sistem informasi dalam suatu perusahaan dapat
dilihat dari kemudahan pemakai dalam mengidentifikasi data, mengakses data dan
menginterpretasikan data tersebut (Kurnadi, 2016). Penelitian yang dilakukan (Dita, 2016)
membuktikan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh
(Indralesmana & Suaryana2, 2014) penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan
signifikan pada kinerja karyawan. Pernyataan diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
searah antara efektivitas penggunaan SIA dengan kinerja karyawan. Semakin tinggi efektivitas
penggunaan SIA, maka semakin tinggi kinerja karyawan. Berdasarkan uraian tersebut maka
dirumuskan hipotesis sbb:
H2 : Efektifitas sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Pengaruh kesesuiana tugas-teknologi informasi terhadap kinerja karyawan
(Godhue,1995) mengajukan konstruk hubungan kecocokan tugas teknologi untuk dijadikan
sebagai acuan evaluasi pemakai dalam sistem informasi. Model ini dinyatakan bahwa pemakai akan
memberikan nilai evaluasi yang tinggi (positif) tidak hanya dikarenakan oleh karakteristik sistem
yang melekat, tetapi lebih kepada sejauh mana sistem tersebut dipercaya dapat memenuhi kebutuhan
tugas mereka dan sesuai dengan kebutuhan tugas mereka. Penelitian (Marlinawati, 2013)
membuktikan bahwa kesesuaian tugas berpengaruh signifikan pada kinerja karyawan Lembaga
Perkreditan Desa di Kabupaten Badung. Pernyataan tersebut juga di dukung oleh (Parjanti, 2014)
bahwa kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan signifikan. Berdasarkan uraian
tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H3 : Kesesuaian tugas berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kinerja karyawan.
Perusahaan atau organisasi diperlukan adanya pengendalian intern , karena Pengendalian intern
didesain untuk mengatur aktifitas anggota organisasi melaui para pemimpin ( manajer ) organisasi
agar sesuai dengan tujuan yang di inginkan perusahaan, agar kinerja karyawan efektif dan efisien
dalam menjalankan tugasnya, maka pihak perusahaan perlu memperhatikan komponen-komponen
penting dari penendalian intern , dikarenakan salah satu factor peningkatan dan penurunan kinerja
karyawan adalah berasal dari komponen-komponen pengendalian intern tersebut.
Lasso dan Ngumar, 2016 mengatakan bahwa , yang menjadi pengaruh antara Kinerja karyawan
dengan komponen-komponen pengendalian intern adalah : Lingkungan pengendalian yang baik akan
memberikan kontribusi baik dalam menciptakan suasana kerja sehingga dapat mendorong karyawan
untuk meningkatkankinerjanya . Aktifitas pengendalian akan mendorong karyawan mentaati dan
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melaksanakan peraturan dan standar kerja yang sudah ditetapkan. Pemantauan yang baik akan
membuat karyawan untuk lebih disiplin dalam bekerja. Merujuk uraian tersebut maka peneliti bisa
merumuskan hipoteses sbb :
H4 : Pengendalian Intern berpengaruh siqnifikan terhadap kinerja Karyawan.
KERANGKA PEMIKIRAN
Penggunaan Teknologi
Informasi
(X1)

Efektivitas Sistem Informasi
Akuntansi
(X2)

Kinerja Karyawan
(Y)

Kesesuaian Tugas
(X3)

Pengendalian Intern
(X4)

Sumber : (Suratini, 2015), (Setianingsih, 2009) dan (Lasso dan Ngumar 2016)

METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pengguna teknologi informasi dan sistem
informasi akuntansi dalam menyelesaikan tugasnyadi 14 Bank Pengkreditan Rakyat di Karanganyar.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling yaitu teknik
pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Adapun
kriteria sampel dalam penelitian ini adalah : (1) Karyawan BPR diwilayah Kabupaten Karanganyar,
(2) Karyawan BPR yang bekerja di bagian akuntansi/keuangan, admin kredit, teller dan customer
service (kasir) yang menggunakan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi dalam
menyelesaikan tugasnya. (3) Karyawan BPR yang bersedia menjadi responden. Berdasarkan kriteria
di atas jumlah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Karanganyar yang resmi terdaftar di
mediabpr.com sebanyak 14 BPR. Peneliti mengajukan 10 karyawan sebagai responden di setiap BPR.
Data dan alat analisis
Data yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini dapat diperoleh dari data primer,
dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data
primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diisi secara langsung oleh responden.
Kuesioner yang disusun dengan mengacu pada beberapa penelitian yang sudah ada.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.
1. Pengujian Kualitas Kuesioner
Pengujian pendeteksian kecurangan data yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner,
maka kesediaan dan ketelitian dari para responden untuk menjawab setiap pertanyaan merupakan
suatu hal yang sangat penting ditentukan, untuk itu dalam melakukan uji Pendeteksian kecurangan
data atas data primer ini peneliti melakukan uji validitas dan uji relibilitas.
2. Pengujian Asumsi Klasik
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi, maka diperlukan
pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian: (1) normalitas, (2) multikolinearitas, dan (3)
heterokedastisitas.
3. Uji Hipotesis
a. Pengujian Regresi Linier Berganda
Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode statistik analisa regresi linear
berganda yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh/hubungan variabel independen dan
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variabel dependen. Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi
softwareSPSS. Formulasiyang digunakan adalah:
Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e
Keterangan :
Y
: Kinerja Karyawan
α
: Konstanta
b1 b2 b3 : Koefisien Regresi
: Penggunaan Teknologi Informasi
: Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi
X3
: Kesesuaian Tugas
X4
: Pengendalian Intern
e
: Standar eror
b. Uji t
Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan
seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bentuk
pengujiannya adalah:
Ho
: b1 = 0, artinya suatu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel
dependen.
Ha
: b1 ≠ 0, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
Kriteria pengambilan keputusan :
Apabila Probabilitas < α = 5 %, maka Ha diterima.
Apabila Probabilitas > α = 5 %, maka Ha ditolak.
c. Koefisien Determinan (R2)
Koefisisen determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Nilai (Adjusted ) mempunyai interval
antara 0 dan 1. Jika nilai Adjusted
bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas
dapat memberikan variabel dependen. Sedangkan jika (Adjusted
) bernilai kecil berarti
kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara
(crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing
pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai
koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali 2011: 97).
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Data Responden
Responden terbanyak adalah perempuan, umur antara 41-50 tahun, pendidikan Strata
1, masa kerja 5-10 tahun.
2. Uji Validitas dan Reliabilitas
Hasil Uji Validitas menunjukkan semua item pertanyaan untuk setiap variabel
Penggunaan Teknologi Informasi (X1) yang terdiri dari 8 item pernyataan, variabel efektivitas
sistem informasi akuntansi (X2) yang terdiri dari 7 item pernyataan, variabel Kesesuaian tugas
(X3) yang terdiri dari 9 item pernyataan, variabel Sistem Pengendalian Intern (X4) yang terdiri
dari 14 item pernyataan, dan variabel Kesesuaian tugas (Y) yang terdiri dari 8 item
pernyataan. Pengujian Validitas dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid karena nilai r hitung> r
tabel.
Hasil Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian (Penggunaan
Teknologi Informasi (X1), Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi (X2), Kesesuaian Tugas
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(X3),Pengendalian Intern (X4) dan Kinerja Karyawan (Y) ) dinyatakan Reliabel, karena
mempunyai nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60.
3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normaslitas
Hasil Uji Normalitas menunjukkan data terdistribusi secara normal karena semua
variabel mempunyai nilai Asymp. Sig. (2-tailed)sebesar 1,000 > 0,05
b. Uji Multikolinearitas
Hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa VIF (Variance Inflasing Factor)
masing-masing variabel independen kurang dari 10 (VIF < 10) dan nilai tolerance lebih
dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya multikolinearitas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan hasil uji heretoskedasitas menunjukkan bahwa nilai sig. untuk
variabel Penggunaan Teknologi Informasi (X1), Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi
(X2), Kesesuaian Tugas (X3) dan Sistem Pengendalian Intern( X4) > 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas dalam model regresi.
d. Uji Auto Korelasi
Berdasarkan hasil olah data nilai Durbin Watson diketahui 1,817 berarti pada
kisaran tidak terjadi Auto korelasi.
4. Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan hasil persamaan regresi dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel
yang paling dominan pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan adalah variabel
Kesesuaian Tugas karena mempunyai nilai koefisien regresi paling besar yaitu 0,282 .
b. Uji T
Hasil Uji t menunjukkan bahwa :
1) Uji t Penggunaan Teknologi Informasi (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y)
Hasil perhitungan uji t variabel Penggunaan Teknologi Informasi diperoleh
nilai signifikan sebesar 0,035 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya
variabel Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
Karyawan, sehingga hipotesis 1 terbukti.
Kehadiran teknologi merupakan sumber kekuatan yang menjadikan sebuah
instansi memiliki keunggulan kompetitif, serta diidentifikasikan sebagai faktor yang
memberikan kontribusi terhadap keberhasilan instansi perbankan, sehingga
Penggunaan Teknologi Informasi di instansi semakin ditingkatkan, maka Kinerja
Karyawan akan semakin baik. Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh (Suratini et al., 2015), (Marlinawati, 2013) dan (Arsiningsih, 2015).
2) Uji t Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y)
Hasil perhitungan variabel Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi diperoleh
nilai signifikan sebesar 0,023 < 0,05 , maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya
variabel Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap
Kinerja Karyawan, sehingga hipotesis 2 terbukti.
Hasil ini menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Informasi merupakan salah
satu faktor penentu Kinerja Karyawan. Semakin efektif Sistem Informasi Akuntansi
yang diterapkan pada instansi perbankan, maka semakin baik juga Kinerja
Karyawan. Hal ini terjadi karena Sistem Informasi Akuntasi berupa program
informasi dalam perusahaan mudah dioperasikan, sistem informasinya dapat
diandalkan dan didukung dengan kemampuan para karyawan dalam menggunakan
sistem informasi akuntansi. Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh (Suratini et al., 2015), (Indralesmana & Suaryana2, 2014) dan (Dita,
2016).
3) Uji t Kesesuaian Tugas (X3) terhadap Kinerja Karyawan (Y)
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Hasil perhitungan variabel Kesesuaian Tugas diperoleh nilai signifikan
sebesar 0,000 < 0,05 , maka Ho ditolak dan Ha. Artinya variabel Kesesuaian Tugas
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan, sehingga hipotesis 3 terbukti.
Artinya apabila Kesesuaian Tugas yang dibebankan kepada karyawan sudah
sesuai, maka Kinerja Karyawan juga semakin baik. Sangatlah penting bagi manajer
untuk memahami kesesuaian tugas, karena faktor kesesuaian tugas berhubungan erat
dengan keberhasilan seseorang dan perusahaan didalam mencapai tujuan. Penelitian
ini mendukungpenelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Setianingsih & Supriatna,
2009), (Marlinawati, 2013) dan (Parjanti, 2014).
4) Uji t Sistem pengendalian (X4) terhadap Kinerja Karyawan (Y)
Hasil perhitungan variabel Sistem Pengendalian Intern diperoleh nilai
signifikan sebesar 0,248 > 0,05 , maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya variabel
Sistem Pengendalian Intern berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja
Karyawan, sehingga hipotesis 4 tidak terbukti.
Artinya apabila Sistem pengendalian intern semakin efektif maka
pengaruhnya terhadap kinerja karyawan tidak begitu besar. Penelitian ini tidak
mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lasso dan Ngumar 2016).
Sistem Pengendalian intern yang diterapkan di Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) di Karanganyar rata-rata sudah dijalankan secara efektif dan Efisien, antara
lain system informasi akuntansi sudah berbasis komputer yang menyediakan banyak
informasi finansiil maupun non finansiil yang tersedia dalam berbagai siklus
transaksi akuntansi yang bisa mempermudah dalam membuat suatu perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi, karyawan juga menjalankan fungsi dan pengawasan
dalam pengembangan pelaksanaan pengendalian intern, hal ini bisa mempermudah
pekerjaan karyawan, fleksibel terhadap adanya perubahan, sehingga
system
akuntansi yang dihasilkan pada BPR di karanganyar menjadi lebih akurat, sehingga
bisa menjadi pemicu untuk bisa menghasilkan Kinerja yang lebih baik.
c. Uji Koefisien Determinasi R2
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) menunjukkan bahwa nilai Adjusted R
Square sebesar 0,429. Hal ini berarti 42,9 % variasi dari Kinerja Karyawan di pengaruhi
oleh Penggunaan Teknologi Informasi, Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dan
Kesesuaian Tugas, sedangkan sisanya 57,1% Kinerja Karyawan dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
SIMPULAN
Berdasarkan pada hasil analisis data dan penyajian hipotesis, maka kesimpulan dari penelitian
adalah sebagai berikut :
1. Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan
pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Karanganyar.
2. Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja
Karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Karanganyar.
3. Kesesuaian Tugas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada Bank
Perkreditan Rakyat di Kabupaten Karanganyar.
4. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh postif tetapi tidak siqnifikan terhadap Kinerja Karyawan
pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Karanganyar.
5. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan pada uji linear berganda
adalah variabel Kesesuaian Tugas karena mempunyai nilai koefisien regresi paling besar.
6. Hasil uji koefisien determinasi (Uji R2) variabel independen mampu menjelaskan variabel
dependen sebesar 42,9% sedangkan sisanya 57,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti
antara lain seperti motivasi kerja, ukuran organisasi dan lain-lain.
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