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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Teknologi Informasi dan 
Sistem Akuntansi Manajemen berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial di 
Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan. Jenis penelitian yang digunaan adalah  
deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini seluruh jajaran direksi sebagai 
pimpinan tertinggi, kasubbag dan ka unit yang berada dalam struktur organisasi di 
direktorat serta jurusan dalam naungan Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan 
dengan sampel sebanyak 35 orang yang meliputi jajaran direksi, kepala sub 
bagian, Pejabat Pembuat Komitmen, Koordinator (Perencanaan Anggaran, 
SIMAK BMN, Remunerasi & Capaian Kinerja), Ketua Jurusan dan Ka.Prodi. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber 
data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah statistik deskriptif. Uji kualitas data primer ini peneliti melakukan uji validitas 
dan uji realibilitas, uji asumsi klasik, uji regresi dan uji hipotesis dengan menggunakan 
aplikasi SPSS 21.0 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara 
individual sistem akuntansi manajemen tidak berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial sedangkan teknologi informasi secara individual berpengaruh terhadap  
kinerja manajerial namun interaksi antara teknologi informasi dan sistem 
akuntansi manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
manajerial. 
 
Kata kunci : Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi Manajemen, Kinerja 

Manajerial 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine whether the Information Technology 
and Management Accounting Systems affect Managerial Performance at the 
Health Polytechnic of the Indonesian Ministry of Health, Medan. The type of 
research used is descriptive quantitative. The population in this study was the 
entire board of directors as the highest leadership, subdivision heads and unit 
heads who were in the organizational structure of the directorates and 
departments under the Health Polytechnic of the Indonesian Ministry of Health in 
Medan with a sample of 35 people including directors, heads of subdivisions, 
Commitment Making Officials, Coordinator (Budget Planning, SIMAK BMN, 
Remuneration & Performance Achievement), Head of Department and Head of 
Study Program. The type of data used in this research is quantitative data and the 
data source used is primary data. The technique of collecting data using a 
questionnaire. The data analysis technique used in this research is descriptive 
statistics. The primary data quality test, the researchers conducted validity and 
reliability tests, classical assumption tests, regression tests and hypothesis tests 
using the SPSS 21.0 2020 application. The results of this study indicate that 
individually the management accounting system has no effect on managerial 
performance while information technology individually has an effect. on 
managerial performance, but the interaction between information technology and 
management accounting systems has a significant effect on managerial 
performance. 
 

Keywords :  Information Technology, Management Accounting Systems,  
Managerial Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang   

Sistem akuntansi manajemen menyediakan data berupa informasi 

keuangan dan non-keuangan kepada para pimpinan, manajer dan karyawan suatu 

organisasi. Informasi akuntansi manajemen disiapkan untuk tujuan khusus 

pembuat keputusan dan jarang disebarluaskan di luar organisasi. Karena 

kebutuhan para pengambil keputusan dalam organisasi menentukan ruang lingkup 

dan fokus akuntansi manajemen, ruang lingkup akuntansi manajemen lebih 

berkaitan dengan perencanaan, organisasi dan pengendalian. (Simamora, 2015). 

Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi tidak hanya dunia 

bisnis, melainkan juga bidang lain, seperi pada bidang kesehatan, pendidikan, dan 

lingkungan pemerintah. Sejak penemuan komputer pada tahun 1955, peradaban 

dunia telah membawa ke era globalisasi. Selama ini masyarakat mulai memahami 

pengolahan informasi berbasis komputer, hingga saat ini masyarakat dapat 

menggunakan berbagai perangkat lunak sebagai alat pengolah data untuk 

menghasilkan informasi. 

Dibidang akuntansi banyak sistem untuk memproses informasi akuntansi 

yang ditawarkan sehingga akuntan dapat lebih mudah mendapatkan hasil yang 

handal, relevan, tepat waktu, lengkap, mudah dimengerti.   

Dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi, sistem akuntansi 

manajemen dapat menghadirkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

manajemen. Teknologi informasi mempercepat transmisi penyampaian informasi 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 22/2/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dona Yulisa - Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Manajemen....



 

2 
 

ke konsumen dan memperoleh kemudahan dalam pengumpulan informasi 

data konsumen dan pasar. Semakin tinggi tingkat teknologi informasi maka akan 

mempermudah kinerja manajerial dalam pengambilan keputusan. Ketersediaan 

komputer pribadi (PC) didukung oleh berbagai perangkat lunak yang mudah 

dioperasikan, memungkinkan pengelola untuk mengakses informasi dengan cepat 

dan menyiapkan lebih banyak laporan.   

Terdapat fenomena yang disebabkan oleh belum tersedianya teknologi 

informasi yang berkualitas dan sistem akuntansi manajemen yang kurang lancar di 

lembaga pendidikan. Kepercayaan terhadap pendidikan tidak hanya terkait dengan 

lulusan yang berkualitas tetapi juga terhadap sistem dan prosedur, pemanfaatan 

teknologi serta sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada 

mahasiswa. Salah satu aspek risiko yang hingga kini belum banyak diantisipasi 

adalah kegagalan memverifikasi dokumen tepat waktu sehingga mengakibatkan 

dana yang turun lebih lambat  melalui teknologi informasi (technology fraud) 

yang dalam risiko ini termasuk kategori sebagai risiko operasional.  

Selain itu informasi tentang kondisi sistem dalam akuntasi manajemen 

sendiri adalah sedikitnya atau tidak semua manajer  mempunyai latar belakang 

yang sesuai seperti halnya tentang ekonomi akuntansi/ keuangan. Ketidaksesuaian 

antara anggaran yang sudah dibuat dengan yang disetujui oleh pemerintah.  

Melihat peran informasi yang begitu tinggi bagi suatu pendidikan dan 

organisasi, maka organisasi menjadi sangat tergantung kepada teknologi  

informasi dan sistem akuntansi manajemen. Tujuan dari sistem akuntansi 

manajemen untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan berkualitas. 

Nindy Frestila (2008:7) yang telah melakukan penelitian pada perusahaan 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 22/2/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dona Yulisa - Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Manajemen....



  

3 
 

perbankan di Padang, menelaah penggunaan teknologi informasi, sifat khas yang 

dimiliki informasi sistem akuntansi manajemen dan dampak ketidakpastian 

lingkungan terhadap kimerja manajemen. Hasil penelitian ini menunjukkan 

penggunaan teknologi informasi, sifat khas yang dimiliki oleh informasi sistem 

akuntansi manajemen, dan ketidakpastian lingkungan secara bersamaan 

mempengaruhi kinerja manajerial.  

Dari penelitian yang telah disebutkan terdapat perbedaan hasil dari 

penelitian tersebut dan juga adanya fenomena yang timbul akibat tidak 

berkualitasnya teknologi informasi dan sistem akuntansi manajemen serta 

kurangnya kualitas penerapan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja 

manajerial. Dengan adanya uraian-uraian diatas, hal itulah yang mendasari penulis 

untuk melakukan penelitian pada salah satu institusi pendidikan di kota Medan 

tentang teknologi informasi dan sistem akuntansi manajemen.  

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Nindy Frestila 

(2008) dan Lella Winety (2014) dengan menambahkan teknologi informasi 

sebagai variabel moderasi pada penelitian mengenai dampak sistem akuntansi 

manajemen Kota Medan terhadap kinerja manajemen.  

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

apakah teknologi informasi akan mempengaruhi kinerja manajerial, untuk 

mengetahui sistem akuntasi manajemen akan mempengaruhi kinerja manajerial, 

dan apakah interaksi antara sistem akuntansi manajemen dan teknologi informasi 

akan mempengaruhi kinerja manajerial. Sehingga penulis melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Manajemen 

Terhadap Kinerja Manajerial Di Politeknik Kemenkes RI Medan”.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas 

maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial di 

Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan ? 

2. Apakah sistem akuntasi manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

di Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan ? 

3. Apakah teknologi informasi dan sistem akuntansi manajemen secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja  manajerial di Politeknik Kesehatan Kemenkes 

RI Medan ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah:   

1. Untuk mengetahui pengaruh informasi terhadap kinerja manajerial di 

Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan 

2. Untuk  mengetahui pengaruh sistem akuntasi manajemen terhadap kinerja 

manajerial di Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh informasi dan sistem akuntasi manajemen secara 

simultan terhadap kinerja  manajerial di Politeknik Kesehatan Kemenkes RI 

Medan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  
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1. Bagi Peneliti  

Penulisan penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan pengetahuan yang 

didapatkan selama perkuliahan. Serta melatih untuk menggabungkan hasil 

bacaan dari berbagai sumber, terutama untuk mempelajari lebih dalam 

mengenai “Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Manajemen 

Terhadap Kinerja Manajerial di Poltekkes Kemenkes RI Medan”.   

  2.  Bagi Pembaca  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan 

untuk menambah wawasan tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan 

teknologi informasi dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja 

manajerial  untuk dijadikan rujukan hasil penelitian berikutnya. 

  3.  Bagi Institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Poltekkes Kemenkes RI 

Medan untuk mengontrol dan memperbaiki kinerja manajerial dengan 

teknologi informasi dan sistem akuntansi manjemen yang lebih baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teknologi Informasi 

Teknologi informasi Abdul Kadir (2014) mengatakan: Digunakan untuk 

keperluan pribadi, perusahaan dan pemerintah, itu adalah informasi strategis untuk 

pengambilan keputusan 

Menurut Daryanto dan Abdullah (2013): `` Teknologi informasi adalah 

penggunaan perangkat elektronik yang didasarkan pada kombinasi komputasi dan 

telekomunikasi untuk memperoleh, mengolah, menyimpan dan menyebarkan 

informasi dalam bentuk angka, huruf, gambar dan suara. 

Berdasarkan pengertian penulis terhadap makna di atas, teknologi 

informasi merupakan seperangkat alat yang membantu memperoleh, mengolah 

dan menyimpan informasi data dengan mengoperasikan komputer yang 

didalamnya terdapat perangkat lunak dan perangkat keras menghasilkan informasi 

yang berkualitas yang berguna untuk pengambilan keputusan. 

2.1.1  Indikator Teknologi Informasi 

Sutarman (2014) ada 6 (enam) indikator teknologi infomasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Capture yaitu proses pengambilan data yang akan menjadi data input.  

2. Pengolahan  

a. Catatan rinci aktivitas komunikasi, seperti menerima masukan dari 

keyboard, pemindai, mikrofon, dll.  

b. Memproses / mengolah data masukan yang diterima menjadi 
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informasi. Pengolahan data dapat diwujudkan dengan perubahan 

segala bentuk data dan informasi (mengubah data menjadi bentuk 

lain), analisis (analisis kondisional), kalkulasi, dan sintesis.  

1)   Pengolahan data, pengolahan dan pengolahan data menjadi 

informasi. Pengolahan informasi, suatu kegiatan komputer yang 

digunakan untuk mengolah dan mengolah suatu jenis / bentuk 

informasi dan mengubahnya menjadi jenis / bentuk informasi 

yang lain.  

2)   Sistem multimedia, adalah sistem komputer yang dapat 

mengolah berbagai jenis dan bentuk infomasi.  

3. Menghasilkan informasi atau mengaturnya menjadi bentuk yang berguna. 

Misalnya laporan, tabel, grafik, dll.  

4. Penyimpanan (Storage) merekam atau penyimpanan data dan informasi 

pada media yang dapat digunakan untuk keperluan lain.  

5. Ambil penelusuran, ambil informasi atau salin data dan informasi yang 

disimpan.  

6. Transmisi, mengirimkan data dan informasi dari satu tempat ke tempat lain 

melalui jaringan komputer. 

2.2  Sistem Akuntansi  Manajemen 

       Menurut Irham Fahmi (2013), sistem akuntansi manajemen adalah suatu 

perangkat manajemen yang dipergunakan untuk mendukung pihak manajemen 

perusahaan dalam menerima, mengolah dan mengelola perusahaan secara baik 

dan sistematis dengan tujuan untuk mendukung penciptaan kinerja perusahaan. 

Sedangkan Hansen dan Mowen diterjemahkan oleh Deny Arnos Kwary 
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(2010), sistem akuntansi manajemen menyediakan informasi yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah 

proses yang dijelaskan oleh kegiatan, seperti mengumpulkan, mengukur, 

menyimpan, menganalisis, melaporkan dan mengelola informasi. 

Berdasarkan pemahaman sistem akuntansi manajemen di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem akuntansi manajemen adalah sistem yang dirancang 

untuk mengolah input dan pengolahan data keuangan dan non keuangan menjadi 

keluaran berupa informasi bagi para manajer dalam menjalankan aktivitas 

manajerial. 

     2.2.2 Indikator Sistem Akuntasi Manajemen 

Ajeng Nurpriandyni dan Titiek (2014) terdapat 4 indikator sistem 

akuntansi manajemen yaitu: 

a. Broad scope (lingkup luas) 

Broad scope (lingkup luas) adalah untuk melaksanakan proses manajemen. 

Manajeman memerlukan informasi yang luas tetapi dalam tingkatan yang 

wajar sehingga manfaat informasi lebih besar dibandingkan dengan biaya 

untuk memperoleh informasi. Informasi broad scope adalah informasi yang 

memperhatikan dimensi fokus, time horizon, dan kuantifikasi. Informasi 

yang berkarakteristik broad scope mencakup informasi yang berhubungan 

dengan lingkungan eksternal (seperti: GNP, jumlah total penjualan, dan 

pangsa pasar) atau bersifat non ekonomi (seperti: faktor-faktor demografis, 

keinginan komponen, aksi-aksi pesaing, dan kemajuan teknologi). Lingkup 

SAM yang luas akan memberikan estimasi di dalam ukuran profitabilitas. 

b. Timeliness (tepat waktu) 
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Timeliness (tepat waktu) adalah ketepatan waktu menunjukkan rentang 

waktu antara permohonan informasi dengan penyajian informasi dan 

frekuensi melaporkan secara sistematis atas informasi yang dikumpulkan. 

Informasi tepat waktu akan mempengaruhi kemampuan manajer dalam 

merespon setiap kejadian atau permasalahan. Sebaliknya apabila informasi 

tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi 

tersebut akan kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan 

manajer. Informasi tepat waktu juga akan mendukung manajer menghadapi 

ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka. 

c. Argegation (agregasi) 

Aggregation (agregasi) yaitu informasi agregasi merupakan informasi yang 

memperhatikan penerapan bentuk kebijakan formal (seperti: discounted 

cash flow analysis untuk analisis penganggaran modal, simulasi linear 

programming dalam aplikasi penganggaran analisis biaya volume laba, 

model pengendalian persediaan) dan informasi yang bersifat periodik dan 

fungsional seperti: area penjualan, pusat biaya, departemen pemasaran dan 

produksi. Informasi akuntansi manajemen yang teragregasi akan menjadi 

masukan penting dalam proses pengambilan keputusan. Informasi ini juga 

dapat digunakan untuk mengevaluasi kerja dibandingkan dengan informasi 

yang tidak terorganisir atau masih berbentuk data. 

d. Integration (integrasi) 

Integration (integrasi) adalah aspek pengendalian suatu organisasi yang 

penting adalah segmen dalam sub-sub unit organisasi. Informasi yang 

terintegrasi mencakup spesifikasi target-target, pengaruh interaksi antar 
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segmen, dan informasi tentang dampak keputusan dalam satu area. 

Kompleksitas dan saling keterkaitan atau ketergantungan sub unit satu 

dengan yang lainnya akan dicerminkan dalam informasi yang terintegrasi. 

Semakin banyak segmen atau sub unit dalam organisasi maka informasi 

yang bersifat integrasi semakin dibutuhkan. 

2.3 Kinerja Manajerial 

Menurut Henry Simamora (2012) mendefinisikan bahwa kinerja 

manajerial adalah hasil pekerjaan atau kegiatan seseorang maupun kelompok 

dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai 

tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Indra Bastian 

(2015), kinerja manajerial adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi 

organisasi. 

Adapun menurut Krismiaji (2011) mendefinisikan bahwa kinerja 

manajerial adalah sebagai berikut : manajer yang menghasilkan kinerja dengan 

mengerahkan bakat dan kemampuan, serta beberapa usaha orang lain yang 

berbeda di dalam daerah wewenangnya. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja manjerial adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi dengan mengerahkan bakat dan kemampuan 

manajer untuk mencapai tujuan organisasi. 

      2.3.1  Indikator Kinerja Manajerial 

Aceng Kurniawan (2014), indikator penilaian kinerja manajerial meliputi 
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delapan dimensi aktivitas manajerial, yaitu: 

a. Perencanaan (Planning) 

Aktivitas perencanaan yang dimaksud adalah kemampuan dalam 

menentukan kebijakan dari sekumpulan kegiatan, untuk selanjutnya 

dilaksanakan dengan mempertimbangakan kondisi waktu sekarang dan 

yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan 

tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, penganggaran, dan program kerja 

sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. 

b. Investigasi (Investigating) 

Aktivitas investigasi yang dimaksud adalah kemampuan dalam 

mengumpulkan dan menyiapkan informasi untuk catatan, laporan dan 

rekening, mengukur hasil, menentukan persedian, serta analisis pekerjaan. 

c. Koordinasi (Cordination) 

Aktivitas koordinasi yang dimaksud adalah kemampuan dalam tukar 

menukar informasi dengan orang di bagian organisasi lain untuk 

mengaitkan dan menyesuaikan program, memberitahukan kepada bagian 

lain, dan hubungannya dengan manajer lain. 

d. Evaluasi (Evaluating) 

Aktivitas evaluasi yang dimaksud adalah kemampuan dalam menilai dan 

mengukur proposal, kinerja yang diamati atau dilaporkan yang meliputi 

penilaian pegawai, penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan, dan 

pemeriksaan produk. 

e. Pengawasan (Supervising) 

Aktivitas pengawasan yang dimaksud adalah kemampuan dalam 
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memberikan pengarahan, membimbing, melatih, memimpin, dan 

mengembangkan bawahan serta menjelaskan peraturan pada bawahan, 

menjelaskan tujuan kerja dan menangani keluhan pegawai. 

f. Pemilihan Staff (Staffing) 

Aktivitas pemilihan staf yang dimaksud adalah kemampuan untuk 

mempertahankan angkatan kerja yang ada pada bagian anda, melakukan 

perekrutan pegawai, mewawancara mereka, memilih pegawai baru, 

menempatkan pada bagian yang sesuai, mempromosikan dan memutasikan 

pegawai. 

g. Negosiasi (Negotiating) 

Aktivitas negosiasi yang dimaksud adalah kemampuan dalam melakukan 

pembelian, penjualan atau melakukan kontrak untuk barang dan jasa, 

menghubungi pemasok, dan melakukan tawar menawar dengan penjual, 

serta tawar menawar secara kelompok. 

h. Perwakilan (Representatif) 

Aktivitas repsesentasi yang dimaksud adalah kemampuan dalam 

menghadiri pertemuan-pertemuan dengan perusahaan lain, pertemuan 

dengan perkumpulan bisnis, perwakilan dari organisasi, pidato untuk acara- 

acara kemasyarakatan, pendekatan dengan masyarakat, serta kemampuan 

dalam mempromosikan tujuan utama perusahaan. 

Pengukuran kinerja manajerial terbagi menjadi 3 (tiga) sub dimensi 

menurut Indra Bastian (2015) adalah sebagai berikut: 

a. Efisiensi 

Suatu tindakan dimana organisasi atau korporasi dapat menghasilkan 
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output terbaik dengan input seminimal mungkin. 

b. Efektivitas 

Suatu tindakan dimana organisasi atau korporasi dapat menghasilkan suatu 

output dengan outcome terbaik. Output yang dihasilkan harus bermanfaat 

bagi semua orang. 

c. Ekonomis 

Suatu tindakan atau perilaku dimana kita dapat memperoleh input (barang 

atau jasa) yang mempunyai kualitas terbaik dengan tingkat harga sekecil 

mungkin. 

2.4  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dalam penelitian dapat membantu penulis untuk 

dijadikan sebagai bahan acuan untuk melihat seberapa besar pengaruh hubungan 

antar variabel independen dan variabel dependen yang dimediasi oleh variabel 

intervening yang memiliki kesamaan dalam penelitian, yang kemudian dapat 

diajukan sebagai hipotesis beberapa penelitian yang terkait dengan variabel- 

variabel yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian 
1 Jerry Hans 

Sumolang 
(Volume 2 
Nomor 
1, Februari 
2015) 

Pengaruh Teknologi 
Informasi dan Saling 
Ketergantungan 
terhadap Kinerja 
Manajerial dengan 
Karakteristik Sistem 
Akuntansi Manajemen 
sebagai Variabel 
Intervening 

 Teknologi informasi 
berpengaruh tidak langsung 
terhadap kinerja manajerial 
melalui karakteristik sistem 
akuntansi manajemen 

 Saling ketergantungan 
mempunyai pengaruh yang 
positif terhadap kinerja 
manajerial dengan melalui 
karakteristik sistem 
akuntansi manajemen. 

2 Aceng 
Kurniawan 
(Volume 4 
Nomor 1, 
2014) 

Pengaruh Pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan 
Saling Ketergantungan 
terhadap Karakteristik 
Informasi Akuntansi 
Manajemen serta 
Dampaknya terhadap 
Kinerja Manjerial 

 Pemanfaatan teknologi 
informasi secara parsial 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
karakterstik informasi 
akuntansi manajemen 

 Saling ketergantungan secara 
parsial berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
karakterstik informasi 
akuntansi manajemen 

 Karakteristik sistem 
akuntansi manajemen 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja  

3 Sri Sulani dan 
Dedi 
(Volume 3 
Nomor 
2, Juli 2013) 

Pengaruh Karakteristik 
Sistem Akuntansi 
Manajemen terhadap 
Kinerja Manajerial 
(Studi Kasus BPR di 
Kabupaten Demak) 

Karakteristik sistem 
akuntansi manajemen 
berpengaruh sebesar 96,74% 
terhadap kinerja manajerial 
dengan tingkat keeratan 
hubungannya 0,956 adalah 
“Sangat Kuat” dan positif. 
Korelasi yang positif antara 
kedua variabel tersebut 
menunjukkan bahwa 
meningkatnya karakteristik 
sistem akuntansi manajemen, 
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maka dengan meningkatnya 
karakteristik manajemen 
akan meningkatkan kinerja 
manajerial. 

4 Wahyu 
Meiranto, 
Kiki 
Widiastuti, 
Elen 
Puspitasari 
(Volume 2 
Nomor 
1, Mei 2013) 

Peran Karakteristik 
Sistem Akuntansi 
Manajemen sebagai 
Variabel yang 
Memediasi Pengaruh 
Teknologi Informasi dan 
Saling Ketergantungan 
terhadap Kinerja 
Manajerial (Studi pada 
PD BKR BKK se-Jawa 
Tengah) 

 Teknologi informasi 
berpengaruh tidak langsung 
terhadap kinerja manajerial 
melalui karakteristik sistem 
akuntansi manajemen. 

 Saling ketergantungan 
mempunyai pengaruh yang 
positif terhadap kinerja 
manajerial dengan melalui 
karakteristik sistem 
akuntansi manajemen. 

5 Ajeng 
Nurpriandyni 
dan Titiek 
Suwarti 
(Volume 15 
Nomor 1, 
Tahun 
2014) 

Pengaruh Teknologi 
Informasi, Saling 
Ketergantungan, 
Karakteristik Sistem 
Akuntansi Manajemen 
terhadap Kinerja 
Manajerial (Studi Kasus: 
Perusahaan Manufaktur 
di Semarang) 

 Teknologi informasi dan 
saling ketergantungan 
berpengaruh positif terhadap 
sistem akuntansi manajemen 
(SAM). 

Teknologi informasi dan sistem 
akuntansi manajemen 
berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial. 

 Untuk meningkatkan kinerja 
manajerial akan lebih efektif 
melalui teknologi informasi 
atau saling ketergantungan 
secara langsung dibandingkan 
dengan dimediasi oleh SAM. 
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No Peneliti Persamaan Perbedaan 
1 Jerry Hans 

Sumolang, 
(2015) 

 Sama-sama memliki 
variabel independen 
teknologi informasi. Dan 
variabel dependen kinerja 
manajerial. Selain itu, 
pada penelitian ini juga 
menggunakan metode 
penelitian yang sama 
dengan yang dilakukan 
oleh Jerry Hans Sumolang 
yaitu menggunakan uji 
validitas dan reliabilitas, 
uji analisis linier 
berganda, uji F dan uji T. 

Perbedaan antara keduanya 
terletak pada adanya 
penambahan variabel bebas 
yang dilakukan oleh Jerry 
Hans Sumolang yaitu 
menambahkan variabel saling 
ketergantungan. Selain itu 
juga penambahan metode 
korelasi berganda pada 
penelitian ini dan penambahan 
metode uji asumsi klasik yang 
terdiri dari uji 
multikolinearitas, uji 
heteroskedisitas, dan uji 
normalitas pada penelitian ini. 
Serta perbedaan yang 
mendasar antara keduanya 
yaitu perbedaan objek 
penelitian dan periode 
pengamatan antara keduanya. 
Jerry Hans Sumolang 
melakukan penelitian di tahun 
2015 dengan objek penelitian 
perusahaan perbankan 
propinsi Riau sedangkan 
penelitian ini dilakukan pada 
tahun 2020 dengan objek 
penelitian pejabat pembuat 
keputusan dalam bidang 
keuangan di lingkungan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes RI Medan 
 

2 Aceng 
Kurniawan dan 
Citra Nensih 
(2014) 

Sama-sama menggunakan 
variabel independen 
teknologi informasi 

 Perbedaan antara keduanya 
terletak pada penambahan 
variabel independen yang 
dilakukan oleh Aceng 
Kurniawan dan Citra Nensih 
yaitu menambahkan variabel 
saling ketergantungan dan 
variabel dependen yaitu 
karakteristik informasi 
akuntansi manajemen dan 
kinerja manajerial sebagai 
variabel moderating. 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 22/2/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dona Yulisa - Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Manajemen....



  

17 
 

Sedangkan penulis 
menjadikan sistem akuntansi 
manajemen sebagai variabel 
independen serta kinerja 
manajerial sebagai variabel 
dependen. intervening 

 
3 Sri Sulani dan 

Dedi (2013) 
Sama-sama menggunakan 
variabel dependen kinerja 
manajerial. Metode 
penelitian yang digunakan 
sama-sama kuantitatif. 

Perbedaan antara 
keduanya terletak pada 
penulis menggunakan 
teknologi informasi sebagai 
variabel independen. 
Perbedaan objek penelitian 
dan periode pengamatan 
antara keduanya yaitu Sri 
Sulani dan Dedi melakukan 
penelitian objek penelitian 
Badan Perkreditan Rakyat 
(BPR) di Kabupaten Demak 
sedangkan penelitian ini 
dilakukan dengan objek 
penelitian pejabat pembuat 
keputusan dalam bidang 
keuangan di lingkungan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes RI Medan 

 
4. Wahyu 

Meiranto, 
dkk.(2013) 

Sama-sama menggunakan 
variabel independen 
teknologi informasi dan 
variabel dependen kinerja 
manajerial. 

Perbedaan antara 
keduanya terletak pada 
penambahan variabel 
independen saling 
ketergantungan dan variabel 
intervening sistem informasi 
akuntansi manajemen. 
Sedangkan penulis 
menggunakan sisten 
akuntansi manajemen 
sebagai variabel independen 
. Pupolasi penelitian ini 
adalah perusahaan jasa 
perbankan mikro di wilayah 
Jawa Tengah, sedangkan 
penulis seluruh pejabat 
pembuat keputusan di 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes RI Medan. 
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5. Ajeng 
Nurpriandyni, 
dkk.(2014) 

Sama-sama menggunakan 
variabel independen 
teknologi informasi dan 
variabel dependen kinerja 
manajerial. 

Perbedaan antara 
keduanya terletak pada 
penambahan variabel 
independen saling 
ketergantungan yang 
dilakukan oleh Ajeng 
Nurpriandyni, dkk. Penulis 
menggunakan sistem 
akuntansi manajemen 
sebagai variabel independen. 

 
2.5 Kerangka Konseptual 

2.5.1. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kinerja Manajerial 

Penggunaan teknologi informasi berbasis komputer memiliki peran yang 

sangat penting dalam mendukung kegiatan perusahaan untuk pemerosesan dan 

penyimpanan informasi serta sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran 

informasi. Seperti dalam Sitti Nurhayati, dkk (2015), dengan penggunaan 

komputer sejumlah besar informasi yang berguna dapat dikumpulkan dan 

dilaporkan kepada manajer dengan segera. Apa yang terjadi di berbagai bagian 

dapat diketahui dengan sekejap. Ini memungkinkan manajemen dapat mengambil 

keputusan secara lebih cepat. 

Adapula menurut Evelyn dan Herawati (2012) bahwa tersediaanya 

teknologi informasi dapat mempengaruhi kinerja manajerial, memungkinkan 

manajer untuk mengambil keputusan secara tepat dan cepat yang pada akhirnya 

meningkatkan kinerja manajerial. 

Hal ini sejalan juga dengan Jogiyanto (2013) bahwa perusahaan-

perusahaan yang memanfaatkan perangkat lunak komputer (software) tentu akan 

membantu mereka lebih mudah untuk mengorganisasikan, menyimpan, merubah, 

dan menerima laporan keuangan secara elektronis. Sehingga aktivitas dilakukan 

secara efektif dan efisien, dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi 
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dan juga ikut mempengaruhi kinerja para pegawainya. 

Menurut pemahaman penulis dari teori-teori yang telah dipaparkan di atas, 

bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. Karena 

dengan adanya penggunaan komputer dalam perusahaan maka informasi yang 

berguna dapat diperoleh dengan cepat sehingga membantu manajer untuk 

melaksanakan tugasnya yang pada akhirnya meningkatkan kinerja manajerial.  

2.5.2. Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial 

Informasi dibutuhkan manajer untuk melaksanakan proses manajemen 

seperti perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi tersebut 

dihasilkan oleh sistem akuntansi manajemen. 

Sri Sulani dan Dedi (2013) menyatakan bahwa dengan ketersediaan 

karakteristik sistem akuntansi manajemen di perusahaan akan sangat membantu 

tugas yang dihadapi manajer, sehingga memungkinkan penyediaan informasi 

dalam bentuk tertentu yang akan memberikan manajer tambahan informasi yang 

akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kemungkinan solusi terhadap 

suatu masalah juga semakin banyak, yang memungkinkan manajer produksi atau 

pemasaran untuk meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil. Dengan 

demikian, tersedianya karakteristik sistem akuntansi manajemen memungkinkan 

manajer untuk mengambil keputusan secara tepat dan cepat yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan kinerja manajerial. 

Adapun pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial 

menurut Kautsar dan Farid, M (2016) yaitu: perusahaan mendesain sistem 

informasi akuntansi manajemen untuk membantu suatu kinerja perusahaan 

melalui para manajer dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 
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pengambilan keputusan. Para manejer membutuhkan dukungan informasi untuk 

menjalankan aktivitasnya. Seberapa besar dukungan informasi yang diperlukan 

oleh para manajer tergantung pada variabel lingkungan tugas yang dihadapinya. 

Menurut Hansen dan Mowen yang dialih bahasakan oleh Deny Arnos Kwari 

(2010), sistem informasi akuntansi manajemen dapat membantu para manajer 

mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja 

untuk meningkatkan kinerja manajerial. 

Penelitian lain yang melibatkan hubungan sistem informasi akuntansi 

manajemen terhadap kinerja manajerial dilakukan oleh Sri Sulani dan Dedi (2013), 

serta Aceng Kurniawan dan Citra (2014) yang menunjukkan hasil karakteristik 

informasi akuntansi manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

manajerial. Dari beberapa uraian di atas, menurut pemahaman penulis bahwa 

dengan adanya sistem informasi akuntansi manajemen maka akan membantu tugas 

yang dimiliki oleh manajer sehingga akan diperoleh tambahan informasi yang 

memudahkan manajer dalam perencanaan, mengidentifikasi masalah dan 

mengambil keputusan secara cepat dan tepat yang akhirnya akan meningkatkan 

kinerja manajerial.  

2.5.3. Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Manajemen 

terhadap Kinerja Manajerial 

Menurut Singgih Sasongko (2017) teknologi informasi akan dimediasi 

oleh sistem akuntansi manajemen. Maka, semakin meningkatnya penerapan 

teknologi informasi, semakin meningkat pula ketersediaan informasi sistem 

akuntansi manajemen. Ini akan memberikan semakin banyak alternatif solusi yang 

dapat dipertimbangkan oleh manajer dalam pengambilan keputusan sehingga 
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kinerja manajerial dapat ditingkatkan. 

Adapun menurut Wahyu Meiranto, dkk (2013) bahwa teknologi komputer 

dengan berbagai perangkat lunak memungkinkan karakteristik sistem akuntansi 

manajemen untuk menyajikan berbagai format, baik itu format yang mengacu 

pada model keputusan formal maupun penggabungan informasi fungsional dan 

temporal. Hal tersebut dapat dilakukan karena adanya database yang 

memungkinkan data lama dan baru selalu tersedia untuk kepentingan manajemen. 

Tersediaanya teknologi informasi yang dapat mempengaruhi karakteristik sistem 

akuntansi manajemen, memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan 

secara tepat dan cepat yang pada akhirnya meningkatkan kinerja manajerial. 

Berdasarkan pemahaman penulis dari uraian di atas, bahwa teknologi 

infomasi memungkinkan karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen 

untuk menyediakan data lama dan baru untuk kepentingan manajemen, karena 

dengan semakin meningkatnya teknologi informasi maka akan semakin meningkat 

pula ketersediaan informasi akuntansi manajemen sehingga akan memberikan 

banyak alternatif bagi manajer dalam pengambilan keputusan dan kinerja 

manajerialpun akan meningkat. 

Berdasarkan kerangka teori dan kajian penelitian terdahulu yang telah ada 

mengenai pengaruh variabel independen (teknologi informasi dan sistem 

akuntansi manajemen) terhadap variabel dependen (kinerja manajerial yang telah 

dijelaskan diatas, maka dapat dikembangkan dalam kerangka konseptual sebagai 

berikut : 

 
 
H1 

 
 

Teknologi Informasi 
(X1) 

 
Kinerja Manajerial  

(Y) 
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H2 

 
 

            
 H3 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 

Dari kerangka konseptual diatas dapat dilihat bahwa teknologi informasi dan 

sistem akuntansi manajemen berpengaruh secara parsial terhadap kinerja manajerial 

dan kedua variabel berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial.  

2.6. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014) Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan 

kerangka konseptual, maka hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti yaitu : 

H1 :  Teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap  kinerja 

manajerial di Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan. 

H2 :  Sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja manajerial di Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan. 

H3 :  Teknologi informasi dan sistem akuntansi manajemen secara simultan 

berpengaruh   positif  signifikan terhadap kinerja manajerial di Politeknik 

Kesehatan Kemenkes RI Medan. 

 

Sistem Akuntansi Manajemen 
(X2) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini yang di gunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif 

melalui survey,datanya di kumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Penelitian 

ini menggunakan olahan statistik dengan mengunakan model analisis regresi 

linear berganda. Menurut Riduwan (2015), metode deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan 

sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianlisis di 

interprestasikan bentuknya berupa studi perkembangan. Menurut Sugiyono 

(2015), penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu 

populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. 

3.2 Lokasi Penelitian  

 Untuk mendapatkan data yang relevan, penelitian ini diadakan di kantor 

Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan jalan Jamin Ginting Km. 

13,5 Kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan dan semua jurusan yang 

ada, dimana tempat peneliti bekerja sehingga lebih memahami dan mengenal 

kondisi lokasi penelitian. 

3.3 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini direncanakan mulai dari bulan Oktober 2019 sampai 

dengan Juni 2020. Terdapat rincian kegiatan penelitian yang direncanakan lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 
Rencana Waktu Penelitian 

 

Kegiatan Bulan(2019) Bulan(2020)   
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli Agt 

Pengajuan 
judul                   

  

Penyusunan 
proposal                   

  

Bimbingan 
proposal          

  

Seminar 
proposal                   

  

Pengiriman 
kuesioner                   

  

Pengembalian 
kuesioner                   

  

Analisis data 
penelitian                   

  

Penyusunan 
hasil 
penelitian                   

  

Bimbingan 
hasil                   

  

Seminar 
Hasil                   

  

Ujian Skripsi 
(meja hijau)                   

  

 

3.4  Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Menurut Ahmad  Dahlan  (2014) populasi adalah keseluruhan 

kelompok orang, kejadian, minat yang di ingin di investigasi oleh peneliti 

yang mempunyai kuantitas dan karasteristik tertentu yang di tetapkan oleh 

peneliti untuk di pelajari dan di tarik kesimpulanya. Berdasarkan pendapat di 

atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jajaran 

direksi sebagai pimpinan tertinggi, kasubbag dan ka unit yang berada dalam 

struktur organisasi di direktorat serta jurusan dalam naungan Politeknik 
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Kesehatan Kemenkes RI Medan yang berjumlah 65 orang sebagai berikut : 

Tabel 3.2 
Kriteria Populasi 

 
No. Kriteria Populasi Jumlah 
1 Direktur 1 
2 Wakil Direktur  3 
3 Ka.Sub.Bag. 7 
4 Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) 
1 

5 Koordinator 12 
6 Ka.Unit 5 
7 Ketua Jurusan 7 
8 Ka.Prodi 15 
9 Sekretaris Jurusan 7 
10 Bendahara Penerima Pembantu 

(BPP) 
7 

 Total 65 
 

   3.4.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dari karasteristik yang dimiliki  oleh 

populasi dengan kata lain tidak semuanya elemen dari populasi akan 

membentuk sampel (Dahlan, 2014). Teknik pengambilan sampel/ teknik 

sampling yang di gunakan adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono 

(2014), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan 

yaitu : 

1. Pegawai yang telah bekerja 1 tahun dibidangnya 

2. Pegawai yang berusia 30 - 55 tahun 

3. Pegawai yang mempunyai kedudukan / jabatan sebagai pembuat 

keputusan dalam bidang keuangan 

Berdasarkan kriteria sampel diatas maka sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 35 orang yang terdiri dari   ; 
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Tabel 3.3 
Yang Memenuhi Kriteria 

 
No. Yang Memenuhi Kriteria Jumlah 
1 Direktur 1 
2 Wakil Direktur II 1 
3 Ka.Sub.Bag. 7 
4 Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) 
1 

5 Koordinator 
(Perencanaan Anggaran, SIMAK 
BMN, Remunerasi & Capaian 
Kinerja) 

3 

7 Ketua Jurusan 7 
8 Ka.Prodi 15 

 Total 35 
 

3.5 Definisi  Operasional Variabel dan Pengukurannya 

Defenisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan defenisi atau 

gabungan keduanya, yang ada dilapangan. 

3.5.1. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Menurut Sugiyono (2015) variabel terikat (dependent variabel) adalah 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab akibat karena adanya 

variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kinerja 

manajerial. 

a. Variabel terikat kinerja manajerial (Y) 

Kinerja manajer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan atau prestasi yang telah dicapai oleh para personil atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi, 

tugas dan tanggungjawab mereka dalam menjalankan kegiatan 

perusahaan.  
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3.5.2. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Menurut Sugiyono (2015), variabel bebas (independent variabel) adalah 

variabel yang mempengaruhi variabel terikat, pada penelitian ini variabel 

bebasnya adalah Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Manajemen. 

a. Teknologi Informasi (X1) 

Menurut Sutarman (2014) Teknologi informasi adalah teknologi yang 

tidak hanya terbatas dengan teknologi komputer (perangkat keras dan 

perangkat lunak) yang digunakan untuk pemrosesan dan menyimpan 

informasi, mencakup teknologi komunikasi untuk pengiriman 

informasi. 

b. Sistem Akuntansi Manajemen (X2) 

Sistem Akuntansi Manajemen pada penelitian ini dikonsepkan sebagai 

suatu sistem formal yang di desain untuk menyediakan informasi 

kepada seluruh manajer yang digunakan sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. 
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Tabel 3.4. Definisi  Operasional Variabel dan Masing-Masing Indikator 
NO Variabel Defenisi Dimensi Indikator  
1 Sistem 

akuntansi 
manajemen 

Sistem  akuntansi manajemen 
merupakan sistem formal yang 
dirancang secara efektif untuk 
menyediakan informasi yang bermanfaat 
bagi manajer. Indikator ini 
dikembangkan oleh Ajeng Nurpriandyni 
dan Titiek (2014). 

Broad scope 
 
 
 
 
 
 
Timeliness 
 
 
 
Aggregation 
 
 
 
 
 
Integration 

1. Internal 
2. Eksternal 
3. Ekonomi 
4. Non ekonomi 
5. Keuangan 
6. Non keuangan  

 
1. Kecepatan. 
2. Otomatisasi 
3. Frekuensi laporan. 

 
1. Fungsional. 
2. Periode waktu. 
3. Analisis perbandingan. 
4. Format model keputusan. 
5. Pemisahan biaya. 

 
1. Pengaruh 
2. Target. 
3. Dampak keputusan. 

 
Ajeng Nurpriandyni dan Titiek (2014). 
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2 Teknologi 
Informasi 

Teknologi informasi adalah seperangkat 
alat yang membantu anda bekerja dengan 
informasi dan melakukan tugas-tugas 
yang berhubungan dengan pemrosesan 
informasi (Haag dan Keen, 2009) 

Efektifitas 
operasional 
 
 
 
Strategic 
positioning 

Upaya yang mengerjakan semua 
pekerjaan secara tepat dengan 
menggunakan seluruh potensi sumber 
daya yang dimiliki. 
 
Tindakan perusahaan untuk merancang 
produk dan bauran pemasaran agar 
tercipta kesan tertentu diingat konsumen 
atau faktor utama dalam meningkatkan 
kekuatan posisi pasar perusahaan. 
(Haag dan Keen, 2009) 

 

3 Kinerja 
manajerial 

Kinerja para individu anggota 
organisasi dalam kegiatan-kegiatan 
manajerial seperti perencanaan, 
investigasi, koordinasi, supervisi, 
pengaturan staf (staffing), negosiasi 
dan representasi. Indikator ini 
dikembangkan oleh Aceng Kurniawan 
dan Citra (2014) 

Perencanaan 
 
 
Investigasi 
 
 
 
Koordinasi 
 
 
Evaluasi 
 
 
 
Pengawasan 

Menentukan tujuan, kebijakan 
dan perencanaan 
 
Mengumpulkan dan menyiapkan 
informasi, berbentuk catatan, 
laporan dan rekening 
 
Tukar menukar informasi 
dengan manajer di bagian lain 
 
Menilai dan mengukur proposal, 
kinerja yang diamati 
atau dilaporkan 
 
Mengarahkan, memimpin dan 
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Pemilihan staf 
 
Negosiasi 
 
 
 
Representasi 

   
  Kinerja secara 
Menyeluruh 

mengembangkan bawahan 
 
Mempertahankan angkatan 
kerja 
 
Pembelian, penjualan untuk 
barang dan jasa 
 
Promosi 

   
Evaluasi 
 
Aceng Kurniawan dan Citra (2014) 
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3.6. Jenis Data dan Sumber Data 

3.6.1. Jenis Data 

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kuantitatif.  Noor (2014) menjelaskan bahwa data kuantitatif adalah data yang 

diukur dalam skala numerik (angka) dan dinyatakan oleh Sugiono, (2015) 

bahwa data kuantitatif adalah data yang bersifat numerik atau angka yang 

dapat dianalisis dengan menggunakan statistik. 

3.6.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Sugiyono 

(2015) menjelakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari kuesioner yang disebar berdasarkan jumlah para manajer yang 

berhubungan dengan penelitian ini di Politeknik Kesehatan Kemenkes RI 

Medan. 

3.7.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan 

data primer dengan menggunakan daftar pertanyaan (quesioner) adalah membuat 

daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang ditujukan pada para manajer yang 

menjadi responden di Poltekkes Kemenkes RI Medan. dengan menggunakan skala 

likert dengan bentuk check list. 

3.8.Metode Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2014), “Analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang 
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diteliti, melakukan perhitungan untuk mengkaji hipotesis yang telah diajukan”.  

Teknik analisis data pada penelitian ini dengan mengolah data menggunakan 

program SPSS. Berikut adalah pengujian yang dilakukan dari hasil penelitian ini:  

Statistik deskriptif, memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis, dan skewness (kemelencengan distribusi). Analisis statistik 

deskriptif digunakan untuk memberi gambaran umum mengenai demografi 

responden dalam penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian.  

  Untuk melakukan uji kualitas data primer ini peneliti melakukan uji 

validitas dan uji realibilitas. 

3.8.1. Uji Validitas 

Uji validitas yaitu pengujian untuk menyatakan valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner tersebut 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Untuk mengujinya digunakan pearson correlation, apabila koefisien pearson yang 

diperoleh tidak signifikan pada level signifikan 0,05 berarti data yang diperoleh 

tidak valid. 

3.8.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas yaitu pengujian yang bertujuan untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstanta. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten dari waktu ke waktu. Cara mengukur uji ini adalah dengan memakai uji 

statistik cronbach alpha, suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2011). 
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3.8.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat 

dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika data 

menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. Model regresi  yang baik adalah yang 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal. 

3.8.4. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas (independent). Model regresi yang tidak ada 

multikolinearitas adalah yang mempunyai besaran korelasi  antara variabel bebas 

lebih kecil dari angka 10 dan mempunyai tolerance lebih besar daro 0,1 atau 10%. 

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi antara variabel 

bebasnya (Gozali, 2011). 

3.8.5. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Pedoman suatu model regresi bebas dari heteroskedastisitas adalah tidak ada pola 

yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y 

(Ghozali, 2011). 

3.8.6. Uji Regresi Linier Berganda 

 Regresi merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada 

atau tidaknya korelasi antar variabel. Regresi linear berganda adalah hubungan 

secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2) dengan variabel 

(Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 
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independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif. Data yang digunakan biasanya berskala interval 

atau rasio.  

Rumus dari analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut : 

Y` = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan :  

Y` : variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X : variabel independen 

a : Konstanta 

b : koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan) 

e : residual atau error 

3.8.7. Uji Hipotesis 

  Pengujian hipotesis secara statistik ini dilakukan untuk melihat diterima 

atau ditolak hipotesis yang diajukan. Pengujian pengaruh tersebut dilakukan 

melalui uji parsial dan simultan. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka 

rancangan pengujian hipotesis harus dilakukan terlebih dahulu. Pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menguji pengaruh teknologi 

informasi (X1) dan sistem akuntasi manajemen (X2) terhadap kinerja manajerial 

(Y), maka penelitian ini dengan cara meregres kedua variabel baik variabel 

dependen maupun variabel independen. 

 Menurut Sugiono (2013) dari uji tersebut akan diperoleh nilai p, yaitu nilai 

yang menyatakan besarnya peluang hasil penelitian. Kesimpulan hasilnya 

diinterpretasikan dengan membandingkan nilai p dan nilai alpha (α = 0,05). Bila 

nilai  p ≤ α , maka keputusan adalah Ha gagal ditolak sedangkan bila nilai p > α, 
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maka keputusannya adalah Ha ditolak, Hipotesa penelitian ini adalah untuk mem 

buktikan kebenaran Ha yaitu terdapat pengaruh teknologi informasi dan sistem 

akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial.   

3.8.8. Uji Parsial (t-test) 
 

Imam Ghozali (2011) menjelaskan bahwa, uji statistik t bertujuan untuk 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel indepemdent terhadap variabel 

dependent dengan menganggap variabel independent lainnya konstan. Jika tingkat 

profitabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka dapat diartikan variabel independent 

berpengaruh terhadap variabel dependent. Syarat pengambilan keputusan adalah 

sebagai berikut:  

a). apabila t hitung > t tabel dan tingkat signifikansi (a) < 0,05 maka Ha ditolak 

(Ho diterima), yang berarti secara persial variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen.  

b). apabila t hitung < t tabel dan tingkat signifikansi (a) >0,05 maka Ha diterima 

(Ho ditolak), yang berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

3.8.9. Koefisien Determinan (Nilai R2) 

Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependent. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel 

independent dalam menjelaskan variasi variabel dependent terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel independent memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependent. Ghozali (2013) 

menjelaskan bahwa jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted negative, maka nilai 
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adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara sistematis jika nilai = 1 sedangkan jika nilai 

R2 = 0, maka adjusted = 1, sedangkan jika nilai = 0, maka adjusted = (1-k)(n-k). jika 

k>, maka adjusted akan bernilai negatif 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh teknologi 

informasi dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Teknologi informasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja 

manajerial di Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan yang berarti 

semakin baik teknologi informasi maka semakin meningkatkan kinerja 

manajerial.  

2. Sistem Akuntansi Manajemen tidak berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial di Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan. Pada uji 

signifikansi terdapat tingkat signifikan 0,051 sehingga sistem akuntansi 

manajemen secara individual tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  

3. Teknologi informasi dan sistem akuntansi manajemen secara simultan 

berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja  manajerial di 

Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan yang berarti semakin tinggi 

aplikasi teknologi informasi akan semakin meningkatkan ketersediaan 

informasi sistem akuntansi manajemen untuk menyajikan informasi sesuai 

dengan kebutuhan manajer dalam pengambilan keputusan. 

5.2.Saran 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan praktek akuntansi manajemen pada institusi- institusi pendidikan 

di Indonesia, khususnya dalam hubungannya dengan penyediaan informasi dan 
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pengguna informasi tersebut. Bagaimanapun informasi dengan karakteristik 

tertentu akan sangat bermanfaat bila digunakan oleh pemakai informasi yang 

tepat. Dengan meningkatnya teknologi informasi sekarang ini informasi dapat 

diperoleh dengan mudah dan cepat. 
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Lampiran 1  Kuesioner Penelitian                       

LEMBAR PENJELASAN KEPADA SUBJEK PENELITIAN 

 

Saya yang bernama Dona Yulisa dari Universitas Medan Area Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, sebagai peneliti dengan judul : “Pengaruh 

Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja 

Manajerial di Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan”.  

 Partisipasi Bapak/Ibu bersifat sukarela, segala biaya yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini menjadi tanggung jawab peneliti.  

 Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak/Ibu yang telah ikut 

berpartisipasi pada penelitian ini, keikutsertaan Bapak/Ibu dalam penelitian ini 

akan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi institusi pendidikan. 

 Setelah memahami berbagai hal yang menyangkut penelitian ini 

diharapkan Bapak/Ibu bersedia mengisi lembar persetujuan yang telah saya 

persiapkan. 

 

Medan,     .......................2020 

 

 

 

Peneliti 
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No. Responden: ………. 
 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI  SUBJEK PENELITIAN   
(INFORMED CONSENT) 

 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa saya setuju 

berperan dalam penelitian dengan judul ; “Pengaruh Teknologi Informasi dan 

Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial di Politeknik 

Kesehatan Kemenkes RI Medan”.  

Semua berkas yang mencantumkan identitas subyek penelitian hanya 

digunakan untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak dipergunakan, 

data dimusnahkan.  

Saya mengerti bahwa resiko yang terjadi tidak ada. Apabila ada kondisi 

respon emosional yang tidak nyaman atau berakibat negatif terhadap saya, maka 

peneliti menghentikan pengumpulan data dan peneliti memberikan hak kepada 

saya untuk mengundurkan diri dari penelitian ini tanpa resiko. 

 

Medan,............................2020 

 

 

(.............................................) 
Responden   
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KUESIONER PENELITIAN PENGARUH TEKNOLOGI  INFORMASI 

DAN  SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA 

MANAJERIAL DI POLTEKKES KEMENKES MEDAN 

Data Demografi Responden 

Setiap jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan merupakan 

bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Semua informasi 

yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan digunakan bagi kepentingan 

Tugas Akhir mahasiswa, maka dari itu jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / 

Sdri berikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian. 

Mohon Bapak / Ibu / Sdr / Sdri mengisi dengan memberi tanda ( X ) perihal 

pernyataan berikut : 

Nama :  

Jenis kelamin :  laki – laki  Perempua
n 

  

       
Usia :  30 – 40  40 – 50  50 – 

60 
 
 
 
Pendidikan Terakhir : 
 
 

 : 

        D3 

        S1 

        S2 

        S3

 
Alamat Unit/ Jurusan : 
 
Lama jabatan di posisi ini ………………tahun ........................ Bulan sekarang. 
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A. TEKNOLOGI INFORMASI (Haag dan Cummings, 1998 dalam 

Mahirda 2006).  

  Berikut adalah daftar pertanyaan mengenai teknologi infornasi. Anda 

diminta untuk menyatakan pendapat tentang seberapa jauh penggunaan 

komputer yang ada di perusahaan dan jawaban akan digunakan untuk 

menunjukkan pemahaman kepala unit atas penggunaan TI dalam organisasi. 

Berdasarkan pernyataan berikut ini dengan memberikan tanda silang ( X ) 

pada alternatif jawaban   yang disediakan dan merurut Anda paling 

mendekati, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 
1 = sangat tidak membantu   2 = tidak membantu 

3 = cukup membantu   4 = membantu 

5 = sangat membantu 
 

No. Pertanyaan 1 2 3 4 5 
1 Komputer yang Anda gunakan dapat 

membantu dalam memperoleh informasi. 
     

2 Komputer yang Anda gunakan dapat 
membantu dalam memperoleh data 
sehingga dapat menghasilkan bentuk yang 
Saudara inginkan. 

     

3 Komputer yang Anda gunakan dapat 
membantu untuk menghasilkan informasi 
yang tepat 
waktu. 

     

4 Komputer dapat membantu Anda untuk 
mempreroleh informasi yang baru. 

     

5 Komputer yang Anda gunakan dapat 
membantu untuk memperoleh informasi non 
keuangan ataupun informasi eksternal. 

     

6 Komputer yang Anda gunakan dapat 
membantu Anda dalam menggabungkan 
informasi dari bagian / departemen lain. 

     

7 Komputer yang Anda gunakan dapat 
membantu untuk menyimpan data atau 
informasi yang Anda miliki. 

     

8 Komputer yang Anda gunakan dapat 
membantu dalam melakukan komunikasi ke 
orang lain atau ke lokasi lain. 
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B. SISTEM AKUTANSI MANAJEMEN (Chenhall dan Morris, 1996 

dalam Paliniran, 2006).  

  Berikut ini adalah daftar pertanyaan mengenai Sistem Akuntansi 

Manajemen Pada bagian ini Anda diminta untuk menunjukkan seberapa 

banyak informasi yang tersedia di perusahaan dan jawaban akan menjelaskan 

tingkat eksistensi / kegunaan Sistem Akutansi Manajemen yang ada di 

perusahaan. Berdasarkan pernyataan berikut ini dengan memberi tanda silang  

( X ) pada jawaban yang anda pilih : 

1 = sangat tidak tersedia   2 = tidak tersedia 

3 = cukup tersedia    4 = tersedia 

5 = sangat tersedia 
 

Penggunaan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Broadscope 
 

 
No. 

 
Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1 Informasi yang berkaitan dengan 
perencanaan anggaran 

     

2 Informasi non-ekonomi seperti kepuasan 
konsumen, sikap karyawan, sikap 
pemerintah daerah, dan lembaga konsumen, 
ancaman kompetitif dan lain-lain 

     

3 Informasi tentang faktor eksternal seperti : 
kondisi ekonomi, kerjasama dengan 
rekanan, perkembangan teknologi, dll 

     

4 Informasi non keuangan yang berkaitan 
dengan sumber daya manusia (SDM) seperti 
kualitas lulusan, tingkat komplain atas 
pelayanan terhadap Mahasiswa, 
ketidakhadiran pegawai institusi. 

     

5 Informasi non keuangan yang berkaitan 
dengan pasar seperti promosi institusi ke 
sekolah-sekolah di berbagai daerah. 
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Penggunaan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Timeliness 

 
6 Informasi yang  diminta  oleh 

perusahaan dapat diberikan dengan 
segera 

     

7 Informasi yang meliputi berbagai info untuk 
periode waktu tertentu seperti info bulanan, 
kwartalan, tahunan, prediksi, perbandingan 
dan lainnya 

     

8 Penyampaian informasi yang tersedia tepat 
pada saat informasi tersebut dibutuhkan 

     

9 Frekuensi laporan yang diberikan 
tersedia secara sistematis dan teratur 

     

10 Informasi yang diberikan merupakan info 
yang ada dalam sistem informasi yang telah 
diproses dengan baik 

     

 
Penggunaan Karakteristik Sistem Akutansi Manajemen Agregation 

 
11 Informasi disediakan pada bagian atau 

bidang fungsional yang berlainan dalam 
organisasi anda seperti misalnya bagian 
promosi dan unit usaha 

     

12 Informasi tentang dampak kejadian pada 
periode waktu tertentu misalkan rangkuman 
informasi bulanan/kwartalan, perbandingan 

     

13 Informasi tentang pengaruh dari aktivitas / 
depatemen lain dalam laporan ringkas 
seperti laporan laba, biaya pendapatan untuk 
bagian atau unit lainnya 

     

14 Informasi untuk satu unit/bagian dimana 
informasi tersebut akan berpengaruh 
terhadap unit lainnya 

     

15 Informasi tentang pengaruh dari aktivitas 
dalam laporan ringkas seperti laporan laba, 
biaya, pendapatan untuk keseluruhan bagian 

     

16 Informasi dalam format yang sesuai ke 
dalam model keputusan seperti misalnya 
analisa perencanaan keuangan, analisa 
persediaan, analisa pengadaan barang. 

     

17 Biaya yang terpisah ke dalam komponen 
tetap dan variabel 

     

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 22/2/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dona Yulisa - Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Manajemen....



68 
 

 
Penggunaan Karakteristik Sistem Akutansi Manajemen Integration 

 
18 Infornasi tentang pengaruh keputusan Anda 

terhadap keseluruhan unit dan pengaruh 
keputusan pihak lain pada bidang tanggung 
jawab Anda 

     

19 Informasi tentang target yang tepat bagi 
aktivitas dari semua bagian dalam unit Anda 

     

20 Informasi yang berkaitan dengan pengaruh 
yang ditimbulkan oleh keputusan Anda pada 
kinerja unit Anda 

     

21 Informasi mengenai target yang dapat 
diketahui oleh semua orang di seluruh 
bagian dalam departemen 

     

 
C. KINERJA MANAJERIAL (Mahoney, Jerdec dan Carroll, 1963 

dalam Mahirda 2006)  

  Berikut ini adalah daftar pertanyaan mengenai kinerja manajerial. Pada 

bagian ini Anda diminta untuk mengukur kinerja Anda akhir – akhir ini dan 

jawaban akan digunakan untuk mengetahui pengukuran kinerja kepala unit 

yang ada di perusahaan. Mohon diberi tanda silang ( X ) untuk jawaban yang 

Anda anggap Paling sesuai, dengan ketentuan berikut : 

1 = kinerja sangat tidak memuaskan  2 = kinerja tidak memuaskan 

3 = kinerja cukup memuaskan   4 = kenerja memuaskan 

5 = kinerja sangat memuaskan 
 
 

 
No 

 
Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1 Menentukan tujuan, kebijakan dan rencana 
kegiatan seperti penjadwalan kerja, 
penganggaran dan penyusunan program. 

     

2 Mengumpulkan dan menyiapkan informasi 
yang biasanya berbentuk catatan, laporan 
dan rekening (pengukuran hasil, 
pencatatan pembukuan, analisis 
pekerjaan). 
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3 Tukar – menukar informasi dengan orang 
di bagian organisasi yang lain untuk 
mengkaitkan dan menyesuaikan program, 
memberi tahu bagian lain, hubungan 
dengan manajer lain. 

     

4 Mengevaluasi dan menilai rencana kerja, 
laporan kinerja dari data keuangan maupun 
kinerja yang diminati (misalnya : penilaian 
terhadap pegawai 

     

5 Mengarahkan pemimpin dan 
mengembangkan bawahan Anda (seperti : 
membimbing, melatih dan menjelaskan 
peraturan kerja bawahan, memberikan 
tugas pekerjaan dan menangani keluhan). 

     

6 Mempertahankan angkatan kerja di bagian 
Anda (seperti : merekrut, mewawancarai 
dan memilih pegawai baru, menempatkan, 
mempromosikan dan memutasi pegawai). 

     

7 Melakukan pembelian, pemeliharaan atau 
melakukan kontrak untuk barang/jasa. 

     

8 Mempromosikan tujuan umum perusahaan 
Anda, dengan cara memberikan konsultasi 
secara lisan atau berhubungan dengan 
individu / kelompok diluar institusi. 
(seperti : menghadiri pertemuan 
perencanaan keuangan, anggaran dan 
organisasi lainnya.  

     

 
 
 

---terima kasih--- 
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Lampiran 2    Jawaban responden 
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Lampiran  3    Hasil Uji Statistik 
 
Frequency Table 
 
Jenis kelamin 
 
 Frequency Percent 

Valid 

P 14 40,0 

W 21 60,0 

Total 35 100,0 

Missing System 0 0 

Total 35 100,0 

 

Lama bekerja 
 
 Frequency Percent 

Valid 

1-2 tahun 21 40,0 

3-4 tahun 9 25,71 

≥5 tahun 5 14,29 

Total 35 100,0 

Missing System 0 0 

Total 36 100,0 

 

Pendidikan 
 
 Frequency Percent 

 

S1 0 0 

S2 34 30,6 

S3 2 5,6 

Total 35 97,2 

Missing System 1 2,8 

Total 36 100,0 

 

Descriptive Statistics 
 

 N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

TI 35 33 50 45.87 4.016 

SAM 35 47 86 68.14 8.631 

KM 35 24 38 44.08 3.635 

Valid N (listwise) 35     
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Validity 
 

Pertanyaan Sig. Pearson correlation Keterangan 

Sam1 .000 915(**) Valid 

Sam2 .000 .756(**) Valid 

Sam3 .004 .492(**) Valid 

Sam4 .001 445(*) Valid 

Sam5 .004 429(*) Valid 

Sam6 .001 569(**) Valid 

Sam7 .001 546(**) Valid 

Sam8 .004 .495(**) Valid 

Sam9 .002 529(**) Valid 

Sam10 .002 .437(*) Valid 

Sam11 .002 531(**) Valid 

Sam12 .004 415(*) Valid 

Sam13 .000 714(**) Valid 

Sam14 .001 .405(*) Valid 

Sam15 .002 .537(**) Valid 

Sam16 .002 .440(*) Valid 

Sam17 .004 .457(**) Valid 

Sam18 .002 391(*) Valid 

Sam19 .000 .600(**) Valid 

 

Reliability 
 

a. Teknik Informasi (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,833 8 

 
b. Sistem Akuntansi Manajemen (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,804 21 

 

c. Kinerja Manajerial (Y) 

Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,814 8 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

1 (Constant) 18.137 1.011  16.347 .000   

Zscore(TI) 2.013 .534 .618 3.046 .001 .574 1.058 

Zscore(SAM) 1.043 .513 .312 1.456 .051 .612 1.137 

ABSX1_X2 2.045 .857 .413 2.137 .008 .471 1.218 

a. Dependent Variable: Kinerja_Manajerial 
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Regression 

 
Model Summary

b 
Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,915
a
 ,837 ,869 2,009 
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ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 30,747 2 15,373 13,806 ,000
b
 

Residual 129,253 32 4,039   

Total 160,000 34    

a. Dependent Variable: Kinerja_Manajerial 

b. Predictors: (Constant), Sistem_Akuntansi_Manajemen, Teknologi_Informasi 
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Lampiran  4    Surat Izin Riset 
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