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ABSTRAK  

  

Saenal. 2021. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan pada Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 

(BP PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Provinsi Sulawesi Selatan, 
dibimbing oleh Indrawan Azis dan Hariatih.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis (1) pengaruh 

sistem informasi akuntansi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan (2) 

pengaruh sistem informasi akuntansi dan motivasi kerja secara simultan terhadap 
kinerja karyawan Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan.   

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer (kuesioner) sebanyak 

30 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive 

sampling. Pengumpulan data ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 

responden. Analisis data pada penelitian ini menggunakan aplikasi olah data 
Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 25.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) secara simultan sistem 

informasi akuntansi dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan (2) secara parsial variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (3) variabel motivasi kerja 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  
  

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Motivasi kerja, dan kinerja karyawan  
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ABSTRACT  

  

  

Saenal. 2021. The Effect of Accounting Information Systems and Work Motivation 

toward Employee Performance at the Office of the Center for Early Childhood 

Education Development (BP PAUD) and Community Education (DIKMAS) of 

South Sulawesi Province, supervised by Indrawan Azis and Hariatih.  
This study aims to examine and analyze (1) the effect of accounting 

information systems and work motivation on employee performance (2) the effect 

of accounting information systems and work motivation simultaneously on the 

performance of employees of BP PAUD and DIKMAS offices of South Sulawesi 

Province.  
The data in this study were obtained from primary data (questionnaires) as 

many as 30 respondents using the sampling technique, namely purposive 

sampling. This data collection used a questionnaire and distributed to 

respondents. Data analysis in this study used Statistical Product and Service 

Solution (SPSS) version 25 data processing applications.  
The results of this study indicate that (1) simultaneously the accounting 

information system and work motivation have a significant effect toward employee 

performance (2) partially the accounting information system variable has a 

positive and significant effect toward employee performance (3) the work 

motivation variable has a positive and significant effect toward employee 

performance.  
  

Keywords: Accounting Information Systems, work motivation, and employee 

performance  
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MOTTO 

“The version of you in 5 years time will be so proud that you didn’t give up” 

(Penulis)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Suatu instansi pemerintah atau Perusahaan dapat dikatakan berhasil atau 

tidaknya yaitu dengan melihat kualitas kinerja karyawan. Kinerja merupakan 

seluruh hasil kerja yang di capai oleh seorang karyawan dalam melakukan tugas 

dan tanggung jawabnya yang di amanahkan kepadanya. Salah satu sumber daya 

yang dimiliki instansi atau perusahaan yang dimana menjadi penggerak utama 

dalam instansi pemerintah atau perusahaan yaitu karyawan, yang dimana tugas 

karyawan dapat membantu laju kerja dalam suatu instansi atau perusahaan, dan 

perlunya untuk memperhatikan dengan tepat posisi serta tugas untuk setiap 

karyawan sesuai dengan kemampuan tiap individu karyawan itu sendiri. 

Dengan harapan tujuan yang akan dicapai oleh instansi pemerintah atau 

perusahaan tentunya  akan selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja para 

karyawannya. Beberapa organisasi baik instansi pemerintah atau perusahaan, akan 

meningkatkan kinerja karyawannya dengan menempuh beberapa cara seperti 

melakukan pelatihan, pendidikan, menciptakan lingkup kerja yang nyaman dan 

kondusif, dengan memberikan motivasi dari pimpinan serta adanya feedback 

sistem informasi antara Pimpinan dan karyawannya yang memadai, seperti 

penerapan sistem informasi akuntansi untuk karyawan. Yang mana sebagian besar 

instansi atau perusahaan lebih menerapkan sistem penilaian kinerja untuk 

mengetahui sukses tidaknya suatu karyawan dalam bekerja. 
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Saat ini perkembangan sistem informasi akuntansi berubah dengan cepat 

atas pikiran manusia yang dapat menciptakan sistem informasi yang membawa 

perubahan dalam keefektifitasan dalam kerja suatu instansi. Perubahan itu bisa 

dilihat dari kecenderungan organisasi atau instansi  menggunakan sistem 

informasi akuntansi dalam suatu organisasi atau instansi, tujuannya untuk 

mempermudah pekerjaan dan mengefisienkan waktu pengerjaan dalam suatu 

organisasi atau instansi. Saat ini perkembangan sistem informasi akuntansi sangat 

membantu dalam pekerjaan pada karyawan, memudahkan serta menunjang 

keefektifitasan kerja karyawan dalam menjalankan tugasnya dalam organisasi. 

Sistem informasi akuntansi yang memadai juga menjadi salah satu faktor yang 

dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Di Indonesia sendiri sistem pengukuran kinerja untuk pemerintah, baik 

pusat maupun daerah, mulai diatur semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden 

(Inpres) Nomor 7 tahun 1999. Inpres tersebut mengisyaratkan untuk 

diterapkannya Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) guna 

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah di Indonesia. Lebih lanjut 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 “Setiap instansi 

pemerintah baik dari pusat maupun di daerah wajib menyusun laporan keuangan 

yang dilengkapi dengan laporan kinerja”. Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah daerah (AKIP) Kabupaten/ Kota tahun 2014, Kabupaten 

Bengkalis yang merupakan salah satu Kabupaten yang memperoleh predikat C 

(agak kurang baik) yang artinya Kabupaten Bengkalis memiliki kinerja yang 

kurang diandalkan, dan perlu mendapat perbaikan yang mendasar. Sementara itu 
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untuk nilai rata-rata tahun 2014 sebanyak 36,60%. Jika dibandingkan dengan nilai 

rata-rata tahun 2013 mencapai 43,78%, sehingga terjadi penurunan kinerja sebesar 

7,18%. 

Dan juga kita ketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kineja 

karyawan yaitu motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan hal yang sangat penting 

untuk diterapkan di sebuah organisasi atau instansi, sering kali motivasi kerja 

yang diberikan oleh perusahaaan terhadap karyawan kurang cukup seperti lingkup 

kerja yang ada kurang terbangun dengan baik (Ningsih dan Natalia 2020). Hal ini 

dapat dilihat bahwa kurangnya motivasi kerja dari organisasi atau instansi dapat 

menyebabkan karyawan kurang bermotivasi dalam cepat menyelesaikan 

pekerjaan, dan akan mempengaruhi kinerja karyawan di organisasi atau instansi 

tersebut. Agar dapat mendorong karyawan lebih efektif dan efisien dalam 

menyelesaikan pekerjaan, maka organisasi atau instansi harus lebih 

memperhatikan soal motivasi kerja guna meningkatkan kinerja organisasi atau 

instansi. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Amiruddin (2019) dengan judul “Pengaruh sistem informasi akuntansi berbasis 

komputer dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah 

kota samarinda”. Dari Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem 

informasi akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Instansi 

Pemerintah Kota Samarinda. Sedangkan variabel sistem pengendalian internal  

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Instansi Pemerintah Kota 

Samarinda. Dalam penelitian tersebut juga dapat di ketahui bahwa sistem 
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informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal tersebut berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja instansi pemerintah sebagai variabel. Pertimbangan ini 

yang mendorong peneliti untuk mereflikasi serta lebih memfokuskan penelitian 

pada kinerja setiap individu karyawan, seberapa besar pengaruh sistem informasi 

akuntansi dan motivasi kerja.  

Adapun objek penelitian yang digunakan berbeda dengan peneliti 

sebelumnya yaitu Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan 

yaitu Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Sulawesi Selatan berasal dari Bidang 

Pendidikan Masyarakat (Penmas) yang merupakan salah satu bidang di Kanwil 

Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tugas melaksanakan 

pengembangan, bimbingan, dan ujicoba program pendidikan luar sekolah, 

pemuda dan olahraga. Hal ini dikarenakan Kantor BP PAUD dan DIKMAS 

Provinsi Sulawesi Selatan ini membutuhkan dukungan sistem informasi akuntansi 

seperti penggajian yang bisa mempercepat dan mempermudah seluruh proses 

kerja baik karyawan maupun untuk intensitas kegiatan yang kompleks. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka saya tertarik untuk 

meneliti dengan mengangkat judul : 

“PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN MOTIVASI 

KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KANTOR BP PAUD 

DAN DIKMAS PROVINSI SULAWESI SELATAN” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dikemukakan maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan 

pada Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan? 

2. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada Kantor 

BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan? 

3. Bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi dan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan pada Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi 

Sulawesi Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif atau negatif penggunaan sistem 

informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan pada Kantor BP PAUD dan 

DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif atau negatif motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan pada Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif atau negatif penggunaan sistem 

informasi akuntansi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Penulis 

Dalam capaian hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

ilmu pengetahuan khususnya tentang bidang ilmu sistem informasi akuntansi serta 

wawasan mengenai ilmu sumber daya munusia.  

1.4.2 Organisasi Atau Instansi  

Diharap dalam hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

serta memberi manfaat bagi perusahaan dalam mengembangkan sumber daya 

manusia serta meningkatkan motivasi kerja karyawan.  

1.4.3 Pembaca  

Bagi pihak lainnya hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

sumber informasi mengenai Sistem Informasi Akuntansi dan Motivasi Kerja 

terhadap kinerja karyawan dan sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1 Sistem informasi   

Sistem informasi adalah kumpulan sub sistem baik fisik maupun non fisik 

yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk 

mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi 

para pengguna (Azhar Susanto, 2015). 

Dari kutipan diatas pengertian sistem informasi diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sistem informasi adalah kumpulan beberapa sub sistem yang 

mempunyai hubungan satu sama lain dan bekerja sama untuk membantu 

pengambilan keputusan serta untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data 

menjadi informasi yang bermanfaat yang akurat. 

1. Alat pengolahan informasi 

sistem informasi ciptaan Tuhan (Alamiah) merupakan sistem informasi yang 

pertama kali muncul dikehidupan. Pada kehidupan manusia sudah ada sistem 

informasi yang terpusat di otak manusia. Alat pengolahan data yang utama 

yaitu otak manusia. 

2. Komponen Sistem Informasi 

Komponen sistem informasi mempunyai beberapa bagian yang saling 

berintegritas serta dapat membentuk sebuah sistem.  
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Menurut Al-Bahra (2013:14), berpendapatan bahwa ada 5 komponenyang 

terdapat dalam sistem informasi akuntansi dan 5 hal komponen tersebut 

diklasifikasikan dalam:  

a. “Hardware dan software yang berfungsi sebagai mesin.  

b. People dan procedures yang merupakan manusia dan tata cara 

menggunakan mesin.  

c. Data merupakan jembatan penghubung antara manusia dan mesin agar 

terjadi suatu proses pengolahan data.”  

 

 

 

 

Sumber: Al-Bahra Bin Ladjamudin 2013 

Gambar 2.1 Lima Komponen Sistem Informasi 

 

2.1.2 Akuntansi 

Ilmu Akuntansi sangat diperlukan dalam setiap kegiatan aktifitas 

organisasi atau instansi dalam pengelolahan organisasi atau instansi agar dapat 

mengetahui laju perkembangan suatu organisasi atau instansi.  

Akuntansi (accounting) merupakan suatu sistem informasi yang 

menyediakan laporan bagi pemangku kepentingan yang didalamnya mengenai 

DATA 

Hardware 

(perangkat 

keras) 

Software 

(Perangkat 

Lunak) 

Procedures 

People  

(Manusia) 

mesin manusia 
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aktivitas ekonomi dan kondisi suatu organisasi atau instansi (James M. Reeve,dkk 

yang dikutip oleh Desy Indriawaty 2015). 

Sedangkan menurut Hans Kartikahadi (2016) adalah Akuntansi adalah suatu 

sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan  informasi yang 

relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk digunakan bagi pihak 

yang membutuhkankan.  

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mempunyai output laporan 

keuangan yang dapat memberikan informasi yang relevan untuk digunakan pihak 

yang membutuhkan seperti manager organisasi atau instansi, pemerintah dan 

masyarakat.  

2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi 

1. Pengertian sistem informasi akuntansi 

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang digunakan dengan 

manfaat menganalisa, mengidentifikasi, menyimpan, merangkum, serta 

menyampaikan informasi ekonomi yang relevan untuk pembuat keputusan, baik 

pihak eksternal maupun internal (Romney dan Steinbart yang dikutip oleh Astri 

Astuti, 2018) 

Sistem informasi akuntansi adalah suatu sub sistem informasi yang dapat 

menyediakan informasi yang tepat serta cepat. Tepat yaitu berarti adanya data 

yang bermanfaat serta dapat dipercaya kebenarannya. Sedangkan cepat yaitu 

dapat berarti informasi akuntansi dapat membantu organisasi atau instansi untuk 

bisa beroperasi secara efektif dan efisien karena kegiatan akuntansi pada 



10 
 

 

organisasi atau instansi atau organisasi menjadi lebih mudah dan cepat, juga dapat 

menghasilkan informasi yang berguna dan membantu dalam pengambilan 

keputusan (Widiana yang dikutip oleh Khairunnisa 2017). 

Sistem informasi akuntansi terkomputerisasi merupakan investasi mahal 

dan bersifat jangka panjang dan menghasilkan hasil yang sangat sepadan karena 

dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan. Sistem informasi yang akurat 

dan tepat waktu menjadikan aktivitas-aktivitas organisasi atau instansi dapat 

dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien yang tentunya akan membuat 

organisasi atau instansi tercapai tujuannya.  

Sistem informasi akuntansi adalah sesuatu yang memproses data dan 

transaksi guna menghasilkan informasi untuk merencanakan, mengendalikan, dan 

mengoperasikan bisnis. Tugas dari sistem informasi akuntansi adalah 

mengumpulkan data dan menginput, memproses, menyimpan, menghasilkan 

informasi dalam bentuk laporan, serta mengendalikan seluruh sistem (Krismiaji 

yang dikutip oleh Astri Astuti 2018). 

Jadi dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk 

memproses data dan transaksi hingga menghasilkan suatu informasi yang relevan 

dengan output laporan yang dapat membantu penggunanya dalam mengambil 

keputusan. 
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2. Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi adalah suatu langkah untuk melaksanakan 

kegiatan organisasi atau instansi untuk mencapai suatu tujuan, dengan ini maka 

diperlukan beberapa unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang terdiri dari 

beberapa pokok seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (yang dikutip oleh 

Amaliah Khairunnisa 2019) sebagai berikut: 

a. Formulir 

Formulir adalah dokumen yang dapat digunakan untuk mencatat 

terjadinya suatu transaksi, sehingga data yang terkait dengan transaksi 

yang dicatat tersebut akan digunakan sebagai dasar pencatatan pertama. 

b. Jurnal 

Jurnal adalah catatan akuntansi yang dapat digunakan untuk mencatat, 

mengelompokkan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Dalam 

jurnal ini juga dilakukan kegiatan merangkum data keuangan dan data 

lainnya. Dalam jurnal ini juga dilakukan kegiatan agregasi data, dan 

hasilnya akan diposting ke akun terkait di buku besar organisasi atau 

instansi.  

c. Buku Besar 

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk 

meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 
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d. Buku pembantu 

terdiri dari sub-akun yang merinci data keuangan yang terdaftar di akun-

akun tertentu di buku besar.  

3. Tujuan sistem informasi akuntansi 

Adapun tujuan dari sistem informasi akuntansi yaitu memberikan 

informasi bagi manajer kegiatan bisnis baru, meningkatkan informasi 

tentang keakuratan penggajian dan struktur informasinya yang dihasilkan 

oleh sistem yang ada, dan meningkatkan pengendalian akuntansi dan 

inspeksi internal, yaitu meningkatkan keandalan informasi akuntansi dan 

memberikan catatan yang lengkap. perlindungan aset organisasi atau instansi 

(Mulyadi yang dikutip oleh Khairunnisa 2017).  

Berangkat dari tujuan sistem informasi akuntansi diatas, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi dirancang untuk 

menambah informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal 

serta dapat menghasilkan informasi yang berguna terutama untuk 

mendukung perencanaan dan pengendalian. 

4. Fungsi sistem informasi akuntansi 

Menurut Susanto (2013) ada tiga fungsi utama sistem informasi akuntansi 

a. Mendukung aktifitas perusahaan sehari-hari. 

Agar perusahaan tetap eksis, maka perusahaan harus terus beroperasi 

dengan melakukan banyak kegiatan usaha yang disebut transaksi, 

seperti membeli, menyimpan, memproduksi, dan menjual. 
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b. Mendukung proses pengambilan keputusan. 

Untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan 

keputusan dan perencaan serta pengendalian aktivitas perusahaan. 

c. Membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya 

kepada pihak eksternal. 

Setiap perusahaan harus memenuhi tanggung jawab hukumnya. Salah 

satu tanggung jawab penting adalah kewajiban untuk memberikan 

informasi kepada pengguna eksternal perusahaan (termasuk pemasok, 

pelanggan, pemegang saham, kreditor, investor utama, serikat pekerja, 

analis keuangan, asosiasi industri dan bahkan publik) secara teratur. 

Dari beberapa fungsi sistem informasi akuntansi diatas penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa fungsi sistem informasi akuntansi menjadi pendukung 

atau pedoman bagi manajemen dalam pengambilan keputusan sehingga dapat 

mengurangi risiko ketidakpastiaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam 

pemecahaan masalah. 

5. Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

Komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa bagian 

terintegrasi yang membentuk sistem. Menurut Romney dan Steinbart (2009), 

komponen sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:  

a. “People the who operate the system and perform various function.  

b. The procedures and indtruction both manual automated, involved in 

collecting.  
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c. The data about organization and its business processes  

d. The software used to process the organization’s data  

e. The information technology infrastructure, including, computers, peripheral 

devices and network communication devices used to collect, strore, process, 

and transmit data and information.  

f. The internal controls and security measure that safeguard the data in the 

accounting information system.”  

Berdasarkan pernyataan Romney dan Steinbart (2009) dapat dijelaskan bahwa 

komponen sistem informasi terdiri dari:  

a. Mereka yang mengoperasikan sistem dan menjalankan berbagai fungsi.  

b. Prosedur dan instruksi manual dan otomatis, yang terlihat di sistem 

pengumpulan. 

c. Data tentang organisasi dan proses bisnis.  

d. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan data organisasi.  

e. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung 

dan peralatan komunikasi jaringan.  

f. Pengendalian internal dan tindakan pengamanan untuk melindungi data 

dalam sistem informasi akuntansi. 

2.2 Motivasi Kerja 

2.2.1 Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi berasal dari bahasa latin yaitu movere yang artinya penyemangat 

atau penggerak (Astuti dan Dharmadiaksa, 2014). Motivasi adalah pekerjaan diri 

sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi 
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merupakan rangkaian dan nilai-nilai yang mempengaruhi seseorang untuk 

mencapai sesuatu yang sesuai dengan perasaannya (Bagus Putu Fabio dan Musa 

Hubeis, 2016). 

Penilaian kinerja adalah cara sistematis yang diselenggarakan untuk 

mengevaluasi kinerja karyawan. Dalam menilai kinerja pegawai diperlukan 

indikator kinerja. Indikator kinerja karyawan merupakan ukuran kuantitatif dan 

kualitatif untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 

mulai dari langkah perencanaan hingga penyelesaian kegiatan. Dapat dikatakan 

bahwa indikator kinerja merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui suatu 

kondisi kinerja. Hal-hal yang direncanakan menjadi kinerja suatu kelompok akan 

diukur dari pencapaian keberhasilan organisasi dengan menggunakan kinerja 

karyawan (Anriza Julianry dan Rizal Syarief, 2017). 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dikatakan bahwa salah satu cara untuk 

memotivasi karyawan bekerja dengan mengambil tindakan yang dapat memicu 

keinginan karyawan, sehingga muncul keinginan untuk bekerja secara optimal dan 

pada dasarnya saling eksklusif menguntungkan kedua belah pihak, yaitu bagi 

karyawan dan perusahaan. 

2.2.2 Tujuan Motivasi Kerja 

Dalam suatu perusahaan, motivasi memegang peranan yang sangat 

penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Tujuannya untuk memberikan 

motivasi kerja kepada karyawan agar dapat melaksanakan tugasnya secara 

efektif dan efisien. Oleh karena itu juga berarti mampu memelihara dan 
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meningkatkan semangat kerja, semangat kerja dan semangat kerja, karena ini 

dianggap pekerjaan yang menantang (Indriawaty, 2015). Dengan cara ini, 

organisasi dapat mendorong perusahaan untuk mengembangkan motivasi 

berprestasi, sehingga mendorong perkembangan dan perkembangan persaingan. 

2.2.3 Jenis-jenis Motivasi Kerja 

Menurut Hasibuan (yang dikutip oleh Khairunnisa 2017), yaitu antara lain: 

1. Motivasi Positif 

Motivasi positif berarti bahwa manajer memotivasi bawahan mereka dengan 

memberi penghargaan kepada orang-orang yang berprestasi. Dengan aktif 

memotivasi maka moral bawahan akan meningkat. 

2. Motivasi Negatif 

Motivasi negatif berarti manajer memotivasi bawahannya dengan menghukum 

mereka yang bekerja di bawah standar perusahaan. Dengan motivasi negatif 

tersebut maka moral bawahan akan meningkat dalam jangka pendek karena 

takut dihukum. 

2.2.4 Proses Motivasi Kerja 

setiap individu dalam hidupnya memiliki kebutuhan dan tujuan yang 

berbeda-beda bergantung pada usia, pendidikan, dan latar belakang keluarga. 

Demikian juga, karyawan di perusahaan memiliki keinginan dan tujuan yang 

berbeda satu sama lain sehingga dapat mendorong perilaku tertentu untuk 

memenuhi kebutuhan mereka (Kurniawan yang dikutip oleh Khairunnisa 2017) 
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Sumber : Ernie dan Kurniawan (dikutip oleh Desy Indriawaty 2015) 

Gambar 2.2 Proses Motivasi 

Berikut beberapa penjelasan dari bagan diatas : 

1. Dalam kehidupan manusia, kebutuhan selalu muncul dan orang yang 

merasakan akan kebutuhan tersebut merasa perlu untuk mewujudkannya. 

2. Dalam merasakan kebutuhannya seseorang tersebut merasakan ketegangan 

dalam diri. 

3. Akibat dari adanya ketegangan itu sendiri, akan membuat individu tersebut 

melakukan sesuatu karna adanya dorongan dari ketegangan tersebut. 

4. Agar ketegangan tersebut tidak berlanjut maka individu tersebut akan mencari 

jalan keluarnya. 

5. Dengan usaha yang dilakukan yang akan menghasilkan jalan keluar, artinya 

terbayaranlah kebutuhan tersebut. 

6. Kebutuhan yang berhasil digapai mengurangi ketegangan, tetapi tidak 

menghilangkannya sepenuhnya. Alasannya adalah bahwa kebutuhan yang 

sama cepat atau lambat akan muncul, mungkin dalam bentuk baru dan 

mungkin dengan intensitas yang berbeda. 

Kebutuhan 

yang 

dirasakan 

Timbulnya 

ketegangan 

Dorongan 
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berkurang 

Upaya 

mencari 



18 
 

 

2.2.5 Teori Motivasi 

Teori McClelland (yang dikutip oleh Mangkunegara, 2011) Tandaskan 

bahwa prestasi, kemampuan / kekuatan, dan hubungan adalah tiga persyaratan 

penting yang membantu menjelaskan motivasi. Kebutuhan untuk berprestasi / 

berprestasi adalah motivasi untuk melampaui, mencapai standar dan berusaha 

untuk sukses. Kebutuhan akan kekuasaan dapat menyebabkan orang lain 

berperilaku sedemikian rupa sehingga mencegah mereka berperilaku dengan 

cara lain. Dalam lingkungan organisasi, kebutuhan hubungan adalah keinginan 

untuk hubungan interpersonal yang bersahabat dan intim. Ini adalah tiga 

kebutuhan teori McClelland:  

1. Kebutuhan Untuk Berprestasi (The Need For Achievement)  

McCleland menjelaskan bahwa setiap orang memiliki motivasi yang 

kuat untuk sukses. Mendorong dan membimbing individu untuk bekerja 

keras demi pencapaian pribadi alih-alih menerima penghargaan. Kemudian, 

ini akan membuat seseorang melakukan sesuatu yang lebih efektif dari 

sebelumnya. Dorongan pertama ini bisa disebut kebutuhan untuk 

berprestasi. Kebutuhan berprestasi adalah seseorang perlu mencapai prestasi 

yang signifikan, menguasai berbagai keterampilan atau memiliki standar 

permintaan yang tinggi. Orang dengan rasa pencapaian yang selalu ingin 

menerima tantangan baru dan mencari kebebasan yang tinggi. Alasan 

mengapa seseorang membutuhkan pencapaian tinggi termasuk pujian dan 

penghargaan untuk sukses, perasaan positif akan pencapaian dan keinginan 

untuk menghadapi tantangan.  
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2. Kebutuhan Untuk Berafiliasi (The Need For Affiliation)  

Kebutuhan akan afiliasi didasarkan pada keinginan untuk 

membangun atau menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. 

Orang ingin diterima dan disukai orang lain. McCleland mengatakan bahwa 

afiliasi yang kuat akan mengganggu objektivitas seseorang. Karena jika 

seseorang menyukainya, maka orang tersebut akan melakukan segalanya 

untuk membuat orang lain menyukai keputusannya.   

Individu yang tingkah lakunya disorong oleh kebutuhan untuk 

berafiliasi yang tinggi akan nampak sebagai berikut:  

a. Sesuai dengan tugas-tugas yang ada dalam pekerjaan tersebut, lebih 

memperhatikan aspek interpersonal dalam pekerjaan tersebut.  

b. Bekerja lebih efektif saat bekerja dengan orang lain dalam suasana yang 

kooperatif. 

c. Raih kesepakatan dengan orang lain.  

d. Lebih suka dengan orang lain dari pada sendirian.  

3. Kebutuhan Akan Kekuasaan (The Need For Power)  

Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan orang lain untuk 

mengekspresikan diri agar dapat mengontrol dan mempengaruhi orang lain. 

Kebutuhan dalam teori Maslow ini terletak di antara apresiasi dan realisasi 

diri. McCleland mengatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat erat 

kaitannya dengan kebutuhan akan posisi kepemimpinan. Kinerja individu 

dengan kebutuhan daya yang kuat adalah sebagai berikut:  

a. Berusaha menolong orang lain walaupun tidak diminta  
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b. Sangat aktif dalam mengarahkan arah organisasi. 

c. Mengumpulkan barang-barang atau menjadi anggota untuk perkumpulan 

yang dapat mencerminkan prestise.  

2.3 Kinerja Karyawan 

2.3.1 Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil dari pekerjaan yang dicapai oleh 

seseorang di melaksanakan tugas yang ditugaskan kepadanya berdasarkan 

pengalaman, serta kelebihan dan waktu (Hasibuan 2010:94). Sedangkan menurut 

Mangkunegara (2011) yaitu Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawaidalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja seseorang dalam 

suatu organisasi memegang peranan yang sangat penting dalam kelangsungan 

organisasi itu sendiri. Dengan memiliki kinerja yang tinggi diharapkan dapat 

menciptakan kualitas dan kuantitas yang dapat diwujudkan oleh pegawai sesuai 

dengan tujuan organisasi, visi dan misi diwujudkan oleh tanggung jawab 

organisasi. 

2.3.2 Aspek-aspek Kinerja 

Evaluasi kinerja didasarkan pada aspek kinerja yang dikemukakan oleh 

Mitchell (Sedarmayanti, 2009:51) yaitu :   

1. Kualitas Kerja (Quality of Work). 

2. Ketepatan Waktu (Promptness). 

3. Inisiatif (Initiative). 
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4. Kemampuan (Capability). 

5. Komunikasi (Communication). 

Aspek-aspek tersebut untuk lebih jelasnya akan peneliti uraikan secara 

terperinci, sebagai berikut :  

1. Kualitas kerja (Quality of work)  

Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan hasil kerja yang memenuhi 

keinginan dan tanggung jawab yang merupakan bagian dari tujuan organisasi 

dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan hasil kerja 

tersebut. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 

kerusakan.  

2. Ketepatan waktu (Promptness)  

Berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan 

target waktu yang direncanakan. Setiap pekerjaan diusahakan untuk selesai 

sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada pekerjaan yang lain.  

3. Inisiatif (Initiative)  

Dengan semangat menjalankan tugas baru dan berinisiatif agar karyawan 

dapat aktif menyelesaikan pekerjaannya.  

4. Kemampuan (Capability)  

Setiap karyawan harus benar-benar memahami bidang pekerjaan yang 

mereka geluti. Mereka tidak hanya harus memahami arah organisasi, tetapi 

jika sudah menjadi keputusan, mereka dapat mengimplementasikan rencana 

tersebut tanpa ragu-ragu dalam proses pencapaian tujuan organisasi.  
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5. Komunikasi (Communication)  

Pemimpin yang membuat keputusan lebih awal memiliki kesempatan untuk 

mengungkapkan saran dan pendapatnya kepada bawahannya. Pimpinan 

mengajak bawahan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah yang 

mendesak. Keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan. Ini akan 

memungkinkan kerjasama yang lebih baik dan hubungan yang lebih 

harmonis antara Partai Revolusi Rakyat dan para pemimpinnya, dan juga 

dapat mengarah pada rasa persatuan. 

2.3.3 Faktor-faktor yang Mepengaruhi Kinerja Karyawan 

Faktor kinerja karyawan merupakan tren yang memungkinkan karyawan 

untuk menghasilkan produktivitas kerja yang baik dari segi kualitas dan 

kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditetapkan. Faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah faktor kemampuan dan motivasi. 

Adapun Anwar Prabu Mangkunegara ( 2011) menyatakan bahwa : 

1. Human Performance = ability + motivation  

2. Motivation = attitude + situation  

3. Ability = Knowledge + skill”  

Adapun penjelasan lebih jelasnya yaitu: 

1. Faktor Kemampuan (Ability)  

Secara psikologis, kemampuan terdiri dari kemampuan potensial (IQ) dan 

kemampuan realitas (pengetahuan + keterampilan). Ini berarti bahwa 
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pemimpin dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) 

dengan pendidikan yang memadai untuk posisi mereka dan terampil dalam 

melakukan pekerjaan sehari-hari, akan merasa lebih mudah untuk mencapai 

kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, karyawan perlu ditempatkan dalam 

pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

2. Faktor Motivasi (Motivation) 

Motivasi dibentuk oleh sikap karyawan dalam menangani lingkungan kerja, 

sikap mental karyawan yang mampu secara fisik, serta mampu 

memanfaatkan dan menciptakan lingkungan kerja. Motivasi berprestasi 

adalah mendorong karyawan untuk melaksanakan aktivitas atau tugas yang 

semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi kerja (kinerja) yang baik. 

Selain lingkungan kerja, karyawan juga harus menanamkan motivasi yang 

perlu mereka lakukan. Hal ini dikarenakan motivasi berprestasi yang 

tumbuh dari dalam akan membentuk kekuatan diri, jika lingkungan kerja 

mendukung maka pencapaian kinerja karyawan akan lebih efektif dan 

efisien. 

2.3.4 Karakteristik Kinerja Karyawan 

Karakteristik seseorang yang memiliki kinerja yang tinggi menurut 

Mangkunegara (yang dikutip oleh Khairunnisa 2017) yaitu ada enam : 

1. Mempunyai tanggung jawab yang baik. 

2. Mempunyai tujuan yang jelas. 
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3. Berani untuk mengambil resiko yang ada. 

4. Mempunyai planning kerja yang terarah dan berusaha untuk 

melaksanakannya. 

5. Menjadikan umpan balik  atau feedback yang jelas menjadi lebih bermanfaat 

dalam melakukan setiap kegiatan. 

6. Selalu berusaha untuk tetap melaksanakan seluruh program yang telah di 

jadwalkan. 

2.3.5 Pengukuran Kinerja Karyawan 

Pada dasarnya kinerja pegawai diukur sesuai dengan kepentingan 

organisasi, oleh karena itu indikator pengukuran pegawai selalu disesuaikan 

dengan kepentingan organisasi. Evaluasi kinerja berfokus pada dampak sistem 

terhadap efisiensi tugas individu bagi karyawan. 

2.3.6 Tujuan Kinerja Karyawan 

Penilaian kinerja terarah pada sistem formal dan terstruktur yang 

mengukur, menilai, dan mempengaruhi atribut, perilaku, serta hasil, termasuk 

tingkat absen, yang terkait dengan pekerjaan karyawan itu sendiri. Fokusnya yaitu 

mencari tahu seberapa produktif seorang karyawan sehingga organisasi dan 

masyarakat mendapat manfaat. 
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2.3.7 Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Robbin (yang dikutip oleh Khairunnisa 2017) indikator untuk 

mengukur kinerja karyawan secara individu ada lima sebagai berikut : 

1. Kualitas  

Kualitas kerja diukur oleh persepsi kualitas karyawan pekerjaan yang 

dihasilkan dan kesempurnaan tugas menuju kemampuan serta keterampilan 

karyawan. 

2. Kuantitas. 

Kuantitas yang dimaksud yaitu seberapa besar jumlah yang dapat dihasilakn 

seorang karywan dalam aktifitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan waktu 

Tingkat aktivitas selesai pada awal waktu yang dinyatakan, terlihat dari titik 

koordinasi dengan hasil output juga memaksimalkan waktu yang tersedia 

untuk kegiatan lain. 

4. Efektifitas 

Tingkat aktivitas selesai pada awal waktu yang dinyatakan, terlihat dari titik 

koordinasi dengan output juga memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

kegiatan lain. 

5. Kemandirian 

Tingkat karyawan akan dapat melaksanakan komitmen kerja fungsi kerjanya. 

Kemerdekaan adalah tingkat di mana karyawan memiliki komitmen kerja 

terhadap tanggung jawab agensi dan karyawan terhadap kantor. 
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2.4 Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan 

Sistem yang berkualitas tinggi akan mempengaruhi kepercayaan pengguna 

bahwa melakukan tugas penempatan sistem akan lebih cepat dan mudah. Karena 

tugas relatif mudah dan cepat, saya berharap kinerja karyawan juga dapat 

ditingkatkan. Mulyadi (dikutip Khairunnisa tahun 2017) berpendapat bahwa 

informasi akuntansi bertujuan internal memiliki dua fungsi, yaitu alat analisis 

keputusan investasi internal dan evaluasi kinerja karyawan. Keyakinan terhadap 

sistem informasi akuntansi baru mencerminkan sikap pengguna individu 

terhadap keyakinan bahwa sistem informasi akuntansi saat ini lebih unggul dari 

sistem sebelumnya.  

Keyakinan ini muncul karena kecepatan kerja sistem tersebut. Kepercayaan 

terhadap sistem informasi akuntansi sangat diperlukan bagi pengguna sistem 

informasi tersebut, sehingga mereka yakin bahwa sistem baru tersebut dapat 

meningkatkan kinerja aktivitas karyawan di dalam perusahaan. 

2.5 Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Definisi motivasi menurut Hasibuan (2010: 95) adalah sebagai berikut: 

"Motivasi adalah penyediaan kekuatan pendorong yang menciptakan antusiasme 

kerja seseorang, sehingga mereka bersedia bekerja sama, bekerja secara efektif 

dan terintegrasi dengan segala upaya mereka untuk mencapai kepuasan." 

Sedangkan T. Hani Handoko (yang dikutip oleh Khairunnisa 2017) 

mengemukakan bahwa motivasi adalah Mendorong keinginan seorang karyawan 

untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut 

menekankan bahwa motivasi manusia adalah kekuatan pendorong dan akan 
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menunjukkan perilaku untuk mencapai tujuan kepuasan diri. Faktor motivasi 

berhubungan langsung dengan kinerja pribadi karyawan. Karena kedudukan dan 

hubungan, perkembangan kinerja individu karyawan dimulai dari peningkatan 

motivasi kerja yang sangat tepat. 

Perusahaan atau organisasi akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan 

terbesar yang telah ditentukan sebelumnya.Untuk mencapai tujuan utama 

tersebut diperlukan sumber daya manusia yang dapat bekerja dengan baik, 

namun untuk mendorong karyawan agar dapat bekerja dengan baik maka 

diperlukan motivasi seseorang dalam perusahaan. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya, yang mempelajari 

pengaruh sistem informasi akuntansi dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan.. Penelitian terdahulu beberapa diantaranya yaitu: 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

 

No 

Nama Penulis, (Tahun) 

dan Judul Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Penulis: Bier Jannah 

(2019) 

Judul: Pengaruh sistem 

informasi akuntansi 

berbasis komputer dan 

sistem pengendalian 

internal terhadap kinerja 

instansi pemerintah kota 

makassar 

Hasil penelitian bahwa 

variabel sistem informasi 

akuntansi, dan 

pengendalian 

internalberpengaruh 

bersama-sama terhadap 

kinerja organisasi 

perusahaan pada PT. 

Pasaraya Manggarai. 

Menggunakan 

variabel bebas SIA 

dan pengendalian 

internal 

 

Menggunakan 

variabel terikat 

Kinerja Karyawan 

serta Perbedaan 

lokasi penelitian 

yakni pada Kantor 

BP PAUD dan 

DIKMAS Provinsi 

Sulawesi Selatan 

 

 2.  

 

 

 

 

  

Penulis: 

Desy Indriawati (2015) 

Judul:Pengaruh 

Sistem informasi 

Akuntansi dan motivasi 

kerja terhadap kinerja 

karyawan PT PLN 

PERSERO 

 

Hasil penelitian bahwa 

variabel, sistem 

informasi akuntansi, dan 

motivasi kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

organisasi perusahaan 

pada PT. 

PT PLN PERSERO 

 

Menggunakan 

variabel bebas 

SIA dan 

Motivasi 

Kerja 

 

Menggunakan 

variable terikat 

Kinerja 

Karyawan 

serta 

Perbedaan lokasi 

penelitian yakni pada 

Kantor BP PAUD 

dan DIKMAS 

Provinsi Sulawesi 

Selatan 

 

3.  Penulis: 

Khairunnisa (2018) 

 

Judul: Pengaruh 

Sistem informasi 

akuntansi, 

pengendalian internal 

dan motivasi kerja 

terhadap kinerja 

karyawan (Studi 

kasus pada 

(Bank Sumut 

Cabang 

Kisaran) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel Pengendalian 

internal dan Motivasi 

kerja secara 

bersamasama 

berpengaruh  signifikan 

terhadap Kinerja 

Pegawai. Sedangkan 

sistem informasi 

akuntansi tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan secara 

simultan. 

Menggunakan  

variabel bebas 

Motivasi Kerja 

dan variabel 

terikat Kinerja 

Karyawan 

 

Perbedaan salah satu 

Variabel dan 

Perbedaan lokasi 

penelitian yakni pada 

Kantor BP PAUD 

dan DIKMAS 

Provinsi Sulawesi 

Selatan 

 

Sumber: Data diolah. 2020 
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2.7 Kerangka konseptual 

Kerangka konseptual adalah penjelasan teoritis tentang hubungan antar 

variabel yang akan dipelajari. Ini adalah ekspresi masalah yang diidentifikasi 

melalui proses wawancara, observasi dan investigasi dalam literatur, secara logis 

mendeskripsikan, mengembangkan dan menguraikan jaringan hubungan antar 

variabel. Kerangka konseptual penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

 

Sumber: Data diolah. 2020 

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual 

Sesuai dengan gambar kerangka konseptual (Gambar 2.3), dapat dijelaskan 

bahwa variabel sistem informasi akuntansi (X1), dan motivasi kerja (X2) dalam 

penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 

8 

9 

10.   

11.   

12.   

6 

7 

8 

9 

10.   

Sistem Informasi Akuntansi ( X1)  

Komponen Sistem Informasi Akuntansi:   

1.   Orang yang mengoperasikan sistem   

2.   Prosedur & intruksi   

3.   data   

4.   Perangakatlunak 

5.   Infratruktur tenologi informasi   

6.   Internal control  

  

( Romney dan Steinbart  : 2009)   

Kinerja Karyawan (Y)    

Aspek - Aspek Kinerja :   

1.   Kualitas  Kerja ( Quality of Work )   

2.   Ketepatan Waktu ( Promptness )   

3.   Inisiatif ( Initiative )   

4.   Kemampuan ( Capability )   

5.   Komunikasi ( Communication )   

( Mitchell dalam Sedarmayanti : 2009)   

Motivasi Kerja (X2)   

  Kebutuhan Menurut McClelland:   

1.   Kebutuhan Untuk Berprestasi   

2.   Kebutuhan Untuk Berafiliasi   

3.   Kebutuhan Akan Kekuasaan   

( Mangkunegara :2011)   

    

H2 

H1 

H3 
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2.8 Hipotesis penelitian 

Nanang Martono (2014) mengemukakan bahwa hipotesis merupakan 

jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman 

simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka, serta juda dapat diartikan 

proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau suatu jawaban sementara atas 

pertanyaan peneliti. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

a. Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Karyawan 

Sistem informasi akuntansi adalah sistem pemrosesan data akuntansi 

berada dalam satu struktur dalam entitas, seperti perusahaan bisnis atau 

wadah organisasi untuk mengubah data menjadi informasi akuntansi 

keuangan dan informasi akuntansi manajemen terstruktur sehingga menjadi 

dasar bagi pemimpin untuk membuat keputusan dalam perencanaan kontrol 

perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan dan memenuhi pengguna 

informasi (Rizaldi 2015:5). 

Dengan adanya perkembangan teknologi yang ada dapat 

meningkatkan kinerja dan membuat berbagai kegiatan dapat dilaksanakan 

dengan cepat, tepat dan akurat, hingga pada akhirnya akan meningkatkan 

produktivitas kinerja karyawan pada suatu perusahaan. Laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari sistem informasi akuntansi. Laporan keuangan 

digunakan untuk membantu manajemen perusahaan mengambil keputusan. 

Kemudian melalui laporan keuangan ini, manajemen dapat 

menentukan rencana, strategi, dan kebijakan perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan secara tepat. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut : 

H1 : Diduga Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan pada Kantor BP PAUD dan DIKMAS 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

b. Motivasi Kerja terhadap kinerja karyawan 

Robbins (dikutip oleh Khairunnisa 2017) mengemukakan Salah satu 

faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan, salah satunya yaitu 

motivasi, Motivasi dapat membuat individu bekerja keras untuk 

mewujudkan keinginannya. Jika individu tersebut berhasil termotivasi maka 

kinerja individu tersebut akan meningkat sehingga meningkatkan kinerja 

karyawan tersebut. Kesimpulan yang diambil dari hal ini adalah pemberian 

motivasi yang tepat akan mendorong karyawan untuk melakukan yang 

terbaik dalam melakukan pekerjaannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini di 

rumuskan sebagai berikut : 

H2 : Diduga Motivasi kerja berpengaruh Positif terhadap kinerja 

karyawan pada Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

c. Sistem informasi akuntansi dan Motivasi kerja terhadap karyawan 

Dari penjelasan hipotesis yang telah disebutkan sebelumnya maka 

sistem informasi akuntansi dan motivasi kerja secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini di 

rumuskan sebagai berikut: 

H3 : Diduga Penggunaan Sistem informasi akuntansi dan motivasi kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Kantor BP PAUD 

dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi 

Sulawesi Selatan yang beralamat di Jl. Adiyaksa No.2, Pandang, Kec. 

Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231. Adapun waktu yang akan 

digunakan dalam melakukan untuk penelitian ini yaitu dimulai dari penyusunan 

proposal usulan penelitian hingga dengan pelaksanaan laporan penelitian 

dilaksanakan kurang lebih dua bulan. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian 

(Nanang Martono 2014). Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan 

yang dalam pekerjaannya menggunakan komputerisasi pada Kantor BP PAUD 

dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan. 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili 

popuulasi tersebut. Sebagaian dan mewakili dalam batasan diatas merupakan dua 

kata kunci dan merujuk kepada semua ciri populasi dalam jumah yang terbatas 

pada masing-masing karakteristik (Muri Yusuf, 2014). Karna desain penelitiannya 

deskriptif-korelasional maka sampel yang digunakan adalah minimal 30 

responden.  
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Mengingat keterbatasan waktu dan biaya dalam melakukan penelitian ini, maka  

teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

purposive sampling, yaitu teknik sampling yang menggunakan kriteria yang 

dipilih oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan 

penelitian. Kemudian adapun kriteria sampel yang dimaksud disini yaitu 

karyawan yang dalam pekerjaannya melakukan prosedur yang terkomputerisasi 

sistem informasi akuntansi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan pada Kantor BP PAUD dan 

DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

3.2.3 Observasi 

Observasi merupakan teknik salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara pengamatan terhadap oleh objek yang akan diteliti dan 

dilakukan secara langsung sistematis serta teratur. 

3.2.4 Kuesioner 

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu yang 

diberikan kepada subjek, secara individual atau kelompok untuk mendapatkan 

informasi tertentu. (Syahrum dan Salim 2012). Jawaban responden yang berkaitan 

dengan diberikan skor dengan menggunakan skala likert, yaitu:   
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Tabel 3.2  Skala Likert 

Keterangan Nilai/Skor 

Sangat setuju  5 

Setuju  4 

Netral  3 

Tidak setuju   2 

Sangat tidak setuju    1 

Sumber:  Khairunnisa A (2019) 

3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Chandrarin (2017) mengemukakan bahwa “data primer merupakan data yang 

yang berasal langsung dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun 

kelompok”. Data utama penelitian ini diperoleh dengan memberikan daftar 

pertanyaan (kuisioner) yang diisi oleh responden yaitu karyawan  yang bekerja 

pada Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan. , tentang sistem 

informasi akuntansi, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Kuesioner diambil 

pada penelitian sebelumnya yang telah teruji.  

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kolerasi dengan 

tujuan untuk mengukur hubungan kausalitas sistem informasi akuntansi dan 

motivasi karyawan sebagai variabel independen dengan kinerja karyawan sebagai 

variabel dependen. Untuk mendukung hasil dan akurasi penelitian, data penelitian 

yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program 
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SPSS 25 (Statistical Package for the Social Sciences). SPSS Statistics 25 adalah 

software yang memiliki fungsi sebagai software analisis statistik data yang 

lengkap, serta digunakan oleh berbagai jenis peneliti untuk analisis data statistik 

yang kompleks. 

3.5.1 Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah keakuratan dan ketepatan alat ukur dalam menjalankan 

fungsi pengukurannya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan 

butir-butir dalam angket pada variabel yang ditentukan. Metode yang digunakan 

yaitu dengan membandingkan antara nilai korelasi atau rhitung dari variabel 

penelitian dengan nilai rtabel (Khairunnisa 2017). 

Untuk menguji apakah masing-masing indikator valid atau tidak, dapat dilihat 

pada tampilan output SPSS pada kolom Corrected Item- Total. Kemudian nilai 

CorrectedItemTotal Correlation dibandingkan dengan hasil perhitungan r tabel. 

Jika r hitung > r tabel dan bernilai positif, maka butir atau pertanyaan tersebut 

dapat dinyatakan valid. Uji validitas digunakan untuk mengukur validitas 

kuesioner. Jika pernyataan pada kuesioner dapat mengungkapkan apa yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut, maka kuesioner tersebut dianggap valid. Uji 

validitas dihitung dengan membandingkan nilai r hitung (correlated item-total 

correlations) dengan nilai r tabel jika r hitung > dari r tabel (pada taraf signifikan 

5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid (Priyatno dwi, 2009). 
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2. Uji Reliabilitas 

Sinulingga (2015) mengemukakan bahwa Sebagai alat ukur konsistensi dan 

kestabilan data diperoleh dalam proses pengumpulan data dengan menggunakan 

instrumen. Melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi jawaban 

tentang jawaban responden. Hasil uji reliabilitas dilihat dari nilai cronbach alpha 

reliabilitas yang baik adalah semakin mendekati nilai 1. Suatu variabel dikatakan 

reliabel jika  memberikan nilai  cronbach alpha  > 0,6 

Rumus: 

 

 = reliabilitas yang dicari 

n   = jumlah item pertanyaan 

  = jumlah varians skor tiap item 

  = varians total 

Rentang Nilai Alpha Cronbach's : 

alpha < 0.50 reliabilitas rendah 

0.50 < alpha < 0.70 reliabilitas moderat 

alpha > 0.70 maka reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) 

alpha > 0.80 maka reliabilitas kuat 

alpha > 0.90 maka reliabilitas sempurna 

https://www.advernesia.com/wp-content/uploads/2018/06/rumus-reliabilitas.png
https://www.advernesia.com/wp-content/uploads/2018/06/rx.png
https://www.advernesia.com/wp-content/uploads/2018/06/variansi-total.png
https://www.advernesia.com/wp-content/uploads/2018/06/varians.png
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Semakin kecil nilai alpha menunjukkan semakin banyak item yang tidak reliabel. 

Standar yang digunakan adalah alpha > 0.70 (sufficient reliability). 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas Data 

Model regresi yang baik adalah model dengan sebaran data normal atau 

mendekati normal. Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

sebaran data mengikuti atau mendekati berdistribusi normal. Metode yang dapat 

digunakan adalah dengan melihat plot probabilitas normal, yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan 

keputusannya adalah: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas.(Khairunnisa 2019) 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

menemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Untuk 

mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai 

Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor) melalui program SPSS. Tolerance 

mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 
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independen lainnya. “Nilai umum yang biasa dipakai adalah nilai Tolerance > 1 

atau nilai VIF < 5, maka tidak terjadi multikolinearitas” (Khairunnisa 2019).  

Rumus untuk menentukan VIF dan Tol (Tolerance) sebagai berikut.   

 VIF = 
1

(1−𝑅 )𝑗
2   Tolj = 

1

𝑉𝐼𝐹
= 1 −  𝑅 .𝑗

2
 

Dimana: 

VIF  = Nilai Variance Inflation Factor 

Tolj  = Nilai toleransi variabel bebas – j 

Rj  =Koefisien korelasi antara variabel bebas j dengan variabel bebas lainnya. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat 

ketidaksamaan variabel pada residual dari satu observasi ke observasi lainnya 

dalam model regresi. Cara menguji ada tidaknya heteroskedastisitas adalah 

dengan melihat grafik antara nilai variabel dependen (ZPRED) dan nilai residual 

(SRESID). Dasar analisis ini adalah: 

a. Titik-titik tersebut tersebar di atas, di bawah atau di sekitar angka 0, dan 

data tidak boleh membentuk pola berbentuk gelombang yang melebar 

kemudian menyempit. 

b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 
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3.5.3 Uji Analis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis statistik regresi linier 

berganda. Persamaan yang digunakan adalah: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan :  

Y  =  Kinerja Karyawan  

A  =  Konstanta  

b1, b2,   =  Koefisien Regresi  

X1  =  Sistem Informasi Akuntansi 

X2  = Motivasi Kerja 

E  =  Error (Tingkat Kesalahan)  

3.5.4 Uji Hipotesis 

1. Uji koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Nilai koefisien determinasi 

adalah diantara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi dependen yang terbatas.  

Menurut Kuncoro (2013) menyatakan bahwa “nilai yang mendekati angka 1 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi- variabel dependen”. Koefesien 

diterminasi dengan simbol r2 merupakan proporsi variabilitas dalam suatu 

data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Definisi berikutnya 

menyebutkan bahwa r2 merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat 

model dengan variabilitas nilai data asli. Secara umum r2 digunakan sebagai 

informasi mengenai kecocokan  suatu model.  Dalam regresi r2 ini dijadikan 
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sebagai pengukuran seberapa baik garis regresi mendekati nilai data asli yang 

dibuat model. Jika r2 sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis 

regresi cocok dengan data secara sempurna. 

Interpretasi lain ialah bahwa r2 diartikan sebagai proporsi variasi tanggapan 

yang diterangkan oleh regresor (variabel bebas / X) dalam model. Dengan 

demikian, jika r2 = 1 akan mempunyai arti bahwa model yang sesuai 

menerangkan semua variabilitas dalam variabel Y. jika r2 = 0 akan 

mempunyai arti bahwa tidak ada hubungan antara regresor (X) dengan 

variabel Y. Dalam kasus misalnya jika r2 = 0,8 mempunyai arti bahwa sebesar 

80% variasi dari variabel Y (variabel tergantung / response) dapat 

diterangkan dengan variabel X (variabel bebas / explanatory); sedang sisanya 

0,2 dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diketahui atau variabilitas 

yang inheren. (Rumus untuk menghitung koefesien determinasi (KD) adalah 

KD = r2x 100%) Variabilitas mempunyai makna penyebaran / distribusi 

seperangkat nilai-nilai  tertentu.  

2. Uji Signifikan Simultan 

Uji statistik F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang termasuk dalam model atau variabel independen memiliki 

pengaruh yang sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. 

(Kuncoro 2013).  Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:  

a. Jika nilai F hitung < F tabel dan sig > 0,05 maka artinya variabel bebas 

secara simultan tidak mempengaruhi  variabel terikat secara signifikan.  
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b. Jika nilai F hitung > F tabel dan sig < 0,05 maka artinya variabel bebas 

secara simultan mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. 

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung nilai Fhitung sebagai 

berikut. 

Fh = 

𝑟2 /  𝑘

(1− 𝑟2 )/  (𝑛−𝑘−1)
 

Dimana: 

  r = koefisien korelasi berganda  

k = jumlah variabel independen  

n =jumlah anggota sampel 

3. Uji Signifikan Parsial 

Menurut Kuncoro (2013:244) mengemukakan bahwa “uji statistik t pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan 

secara individual dalam menerangkan variabel terikat". 

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 (α), maka variabel 

independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

b. Jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0,05 (α), maka variabel 

independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Adapun rumus untuk menghitung nilai t sebagai berikut. 
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t = 
√𝑛−2
𝑟

√1− 𝑟2
 

 Dimana: 

  t = Nilai Thitung  

r = Koefisien korelasi  

n = Jumlah sampel 

3.6 Definisi operasional 

Variabel bebas penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi dan 

motivasi kerja. Variabel independen pertama adalah sistem informasi akuntansi. 

Sistem informasi akuntansi adalah suatu sub sistem informasi yang dapat 

menyediakan informasi yang tepat serta cepat. Tepat yaitu berarti adanya data 

yang bermanfaat serta dapat dipercaya kebenarannya. Sedangkan cepat yaitu 

dapat berarti informasi akuntansi dapat membantu organisasi atau instansi untuk 

bisa beroperasi secara efektif dan efisien karena kegiatan akuntansi pada 

organisasi atau instansi atau organisasi menjadi lebih mudah dan cepat, juga dapat 

menghasilkan informasi yang berguna (Widiana yang dikutip oleh Khairunnisa 

2017). Pengukuran variabel sistem informasi akuntansi menggunakan daftar 

pertanyaan yang diadopsi dari Diah Anggraeni (2015), yang terdiri dari 8 

pertanyaan dengan skala ordinal.  

Variabel bebas kedua adalah motivasi kerja. Salah satu cara memotivasi 

karyawan untuk bekerja adalah dengan melakukan tindakan yang dapat memicu 

keinginannya, sehingga tercapai keinginan kerja yang terbaik dan pada dasarnya 

membuat kedua belah pihak (karyawan dan organisasi atau instansi) saling 



44 
 

 
 

menguntungkan. Variabel ini diukur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

diadopsi dari Haris Afrizal (2014), yang terdiri dari 6 pertanyaan dengan skala 

ordinal.  

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja karyawan. Bahwa 

kinerja seseorang dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting bagi 

organisasi atau instansi itu sendiri, dengan memiliki kinerja tinggi diharapkan 

dapat menciptakan hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas dengan baik oleh 

seorang karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya untuk 

kepentingan organisasi atau instansi dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi. 

Pengukuran variabel ini diukur dengan menggunakan kuisioner yang bersumber 

dari Harahap (2016), yang terdiri dari 6 pertanyaan dengan skala ordinal. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi 

Sulawesi Selatan 

4.1.1 Sejarah Umum  BP PAUD dan DIKMA Provinsi Sulawesi Selatan 

Sejarah lahirnya Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Sulawesi Selatan berasal dari 

Bidang Pendidikan Masyarakat (Penmas) yang merupakan salah satu bidang di 

Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan. Bidang Penmas dipimpin oleh 

seorang kepala bidang (kepala bidang dikmas) yang membawahi empat kelompok 

kerja yaitu: 

1. Tenaga Teknis 

2. Bina Program 

3. Bina Sarana 

4. Supervisi Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring (SPEM). 

Di samping itu, Kepala Bidang Penmas mengelola Balai Pendidikan 

Masyarakat (Balai Penmas) Sulawesi Selatan yang pada saat itu diserahi tugas 

melaksanaan proyek pendidikan non formal (PNF). Dengan terbitnya SK Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 022/O/1991 tanggal 20 Februari 1991, maka 

Balai Penmas beralih menjadi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB). 

BPKB merupakan UPT Ditjen Diklusepora yang memiliki tugas melaksanakan 

pengembangan, bimbingan, dan ujicoba program pendidikan luar sekolah, 

pemuda dan olahraga berdasarkan kebijakan Ditjen Diklusepora. BPKB Sulawesi 
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Selatan mewilayahi empat propinsi, yaitu; Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, 

Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. 

Setelah enam tahun BPKB Sulawesi Selatan berkiprah melaksanakan 

tugas dan fungsinya, lahirlah SK Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 

115/O/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPLSP, 

yang meningkatkan status BPKB Sulawesi Selatan menjadi Balai Pengembangan 

Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP) Regional V, dengan delapan 

propinsi wilayah kerja yaitu: Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi 

Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. 

Tahun 2007 terbit peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur 

tentang Tata Kerja dan Organisasi Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal 

dan Informal (BPPNFI) dengan Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007. 

Dengan terbitnya peraturan menteri tersebut maka Balai Pengembangan 

Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP) Regional V berubah 

nomenklatur menjadi Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal 

(BPPNFI) Regional V. BPPNFI Regional V memiliki wilayah kerja yang terdiri 

atas enam propinsi yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, 

Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. 

Kemudian pada tahun 2012 BPPNFI berubah nomenklatur menjadi BP-

PAUDNI. BPPNFI Regional V berganti nama menjadi BP-PAUDNI Regional III. 

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia 

Dini, Nonformal dan Informal (BP-PAUDNI), meliputi wilayah kerja yang sama 
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sebelumnya yang terdiri atas enam propinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan, 

Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi 

Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat. 

Pada tahun 2015 kembali ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat, maka 

ditetapkan BP-PAUDNI berubah nomenklatur menjadi BP-PAUD dan Dikmas. 

BP-PAUDNI Regional III berganti nama menjadi BP-PAUD dan Dikmas 

Sulawesi Selatan. Namun masih meliputi wilayah kerja yang sama sebelumnya 

yang terdiri atas enam propinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi 

Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi 

Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat. 

4.1.2 Visi dan Misi Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi 

Selatan 

1. Visi Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan 

Balai yang Unggul dalam Pelayanan Masyarakat melalui Pengembangan 

Program PAUD dan Dikmas. 

2. Misi Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan 

a. Meningkatkan mutu pengkajian dan pengembangan program pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang inovatif.  

b. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan dan relevasi layanan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.  

c. Meningkatkan mutu layanan informasi pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan masyarakat yang cepat, tepat, dan akurat.  
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d. Meningkatkan mutu kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan 

guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan masyarakat.  

e. Meningkatkan sistem tata kelola yang akurat, transparan, dan inovatif.  

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi 

Sulawesi Selatan 

1. Tugas Pokok Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan 

BP-PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 

2. Fungsi  Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP-PAUD 

dan Dikmas menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengembangan program pendidikan anak usia diini dan pendidikan 

masyarakat. 

b. Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 

c. Supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.  

d. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan masyarakat.  

e. Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

masyarakat. 

f. Pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

masyarakat. 
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g. Pelaksanaan kemitraan di bidang anak usia dini dan pendidikan 

masyarakat dan pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas. 

h. Pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas. 

4.1.4 Struktur Organisasi Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Adapun struktur organisasi dari kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi 

Sulawesi Selatan seperti berikut: 

 

Sumber: Situs resmi BP PAUD & Dikmas SulSel (2021) 

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BP PAUD & Dikmas SulSel 

1. Subbagian Umum 

Mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, dan 

barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas. 
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2. Seksi Pengembangan Program 

Mempunyai tugas melakukan pengembangan program, fasilitasi penyusunan 

dan pelaksanaan, dan evaluasi program anak usia dini dan pendidikan 

masyarakat. 

3. Seksi Pengembangan Sumber Daya 

Mempunyai tugas melakukan pengembangan sumber daya manusia, satuan 

pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang anak usia dini dan pendidikan 

masyarakat serta supervisi satuan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 

4. Seksi Informasi dan Kemitraan 

Mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu, pengembangan dan 

pengelolaan informasi serta kemitraan di bidang anak usia dini dan 

pendidikan masyarakat. 

5. Kelompok Jabatan Fungsional 

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional 

masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4.2 Karakteristik Responden 

Responden dari penelitian ini adalah karyawan sebanyak 30 orang. Data 

penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner, adapun pernyataan yang 

termuat dalam kuesioner terdiri dari dua bagian, yaitu pertanyaan mengenai 

identitas responden dan pertanyaan mengenai kedua variabel independen yaitu 

Sistem Informasi Akuntansi dan Motivasi Kerja. Serta variabel dependen yaitu 

Kinerja Karyawan. Penggolongan yang dilakukan terhadap responden dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas objek penelitian.  
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Gambaran umum responden dapat dilihat melalui demografi responden 

yang meliputi jenis kelamin responden, umur responden, dan pendidikan terakhir 

responden, satu per satu dapat diuraikan sebagai berikut: 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

Pengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian  

ini terdiri atas 2 kategori yakni laki-laki dan perempuan. Hasilnya dapat dilihat 

pada tabel 4.3 

Tabel 4.3  Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-Laki  7 23%  

Perempuan   23 77%  

Jumlah   30 100%  

Sumber:  Data diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.3 yakni deskripsi identitas responden berdasarkan 

jenis kelamin, menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki laki 

sebesar 7 orang atau 23% dan yang berjenis kelamin perempuan sebesar  orang 23 

0rang atau 77%.  Hal ini menunjukkan bahwa responden didominasi oleh 

perempuan. 
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4.2.2 Umur Responden 

Deskripsi umur responden dimaksudkan untuk menggambarkan 

kelompok umur yang di kelompokkan menjadi 4 kelompok, Hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 4.4  

Tabel 4.4  Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Umur Frekuensi Persentase 

26-30 tahun  12 40% 

31-35 tahun  3 10% 

36-40 tahun  6 20% 

> 40 tahun  9 30% 

Jumlah 30 100% 

Sumber:  Data diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.4 yakni deskripsi identitas responden berdasarkan 

umur, menunjukkan bahwa responden yang berumur 26-30 tahun sebanyak 12 

orang atau 40%, berumur 31-35 tahun  orang 3 0rang atau 10%, berumur 36-40 

tahun sebanyak orang 6 0rang atau 20%, dan berumur >40 tahun  orang 9 0rang 

atau 30%. Dapat dilihat bahwa mayoritas responden berasal dari umur 26-30 

tahun. 

4.2.3 Pendidikan Responden 

Tingkat pendidikan responden menggambarkan atau menguraikan jenjang 

pendidikan terakhir responden. Pembagian responden berdasarkan kelompok 

SMA, D3, S1, S2 dan S3. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.5 
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Tabel 4.5  Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Data diolah (2021) 

 

Berdasarkan tabel 4.5 yakni deskripsi identitas responden berdasarkan 

pendidikan, menunjukkan bahwa responden yang bependidikan SMA sebanyak  

2 orang atau 7%, responden dengan pendidikan D3 sebanyak 1 orang atau 3%, 

responden dengan pendidikan S1 sebanyak 20 orang atau 67%, responden 

dengan pendidikan S2 sebanyak 7 orang atau 23%. Dapat kita lihat bahwa 

karyawan yang mendominasi dalam penelitian ini yaitu yang menempuh 

pendidikan terakhir S1. 

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Distribusi responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Lama Bekerja Jumlah  Persentase  

1-5 Tahun 9  30%  

6-10 Tahun  9 30%  

11-15 Tahun      3 10%  

16-20 Tahun  7 23%  

20 > Tahun  2 7%  

Total   30 100%  

Sumber:  Data diolah (2021) 

Pendidikan  Jumlah  Persentase  

SMA   2 7%  

D3  1 3%  

S1      20 67%  

S2  7  23%  

S3  0 0%  

Total   30 100%  
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Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa mayoritas responden berdasarkan  

lama bekerja adalah lebih dari 1- 5 tahun sebanyak 9 orang (30%). 6 – 10 tahun 

sebanyak  9 orang (30%), 11 -15 tahun sebanyak 3 orang (10%), 16 – 20 sebanyak 

7 orang (23%) dan selanjutnya jumlah responden diatas 20 tahun sebanyak 2 

orang (7%). Dapat kita simpulkan bahwa rata-rata karyawan dalam penelitian ini 

telah lama bekerja 1-5 tahun dan 6-10 tahun. 

4.3 Analisis Data 

4.3.1 Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah keakuratan dan ketepatan alat ukur dalam menjalankan 

fungsi pengukurannya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan 

butir-butir dalam angket pada variabel yang ditentukan. Metode yang digunakan 

yaitu dengan membandingkan antara nilai korelasi atau rhitung dari variabel 

penelitian dengan nilai rtabel (Khairunnisa 2017). 

Untuk menguji apakah masing-masing indikator valid atau tidak, dapat 

dilihat pada tampilan output SPSS pada kolom Corrected Item- Total. Kemudian 

nilai CorrectedItemTotal Correlation dibandingkan dengan hasil perhitungan r 

tabel. Jika r hitung > r tabel dan bernilai positif, maka butir atau pertanyaan 

tersebut dapat dinyatakan valid. Uji validitas digunakan untuk mengukur 

validitas kuesioner. Jika pernyataan pada kuesioner dapat mengungkapkan apa 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, maka kuesioner tersebut dianggap 

valid. Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai r hitung (correlated 

item-total correlations) dengan nilai r tabel jika r hitung > dari r tabel (pada taraf 
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signifikan 5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid (Priyatno dwi, 2009). 

Untuk lebih lengkap dalam uji validitas maka dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut 

ini 

Tabel 4.7 Uji Validitas 

Variabel Item r Hitung r tabel Keterangan 

Sistem Informasi 

Akuntansi (X1) 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

    X1.6 

    X1.7 

   X1.8 

0,748 

0,838 

0,844 

0,862 

0,763 

0,804 

0,737 

0,839 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Motivasi Kerja (X2) X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

  X2.5 

   X2.6               

0,879 

0,817 

0,725 

0,785 

0,912 

0,896 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

        Valid 

Kinerja Karyawan (Y) Y.1 

Y.2 

Y.3 

Y.4 

  Y.5 

  Y.6 

0,842 

0,850 

0,801 

0,781 

0,894 

0,891 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

        Valid 

Sumber: Data Primer diolah SPSS Versi 25 

 Dari hasil pengujian validitas terhadap butir-butir pernyataan yang 

diajukan dan uji penelitian yang sudah dilakukan dengan menggunakan SPSS 25, 

menunjukkan bahwa nilai dari r hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai 

rtabel (n-2) yang mana (30-2=28) pada r tabel dipeoleh nilai sebesar 0,312, 

berarti untuk uji kualitas data yang ditunjukkan dari uji validitas bahwa semua 

pertanyaan dinyatakan valid. 
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2. Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban tentang 

jawaban responden. Dari nilai Cronbach alpha yang baik terlihat bahwa hasil uji 

reliabilitas semakin mendekati nilai 1. Suatu variabel dikatakan reliabel jika  

memberikan nilai  cronbach alpha  > 0,6 

Tabel. 4.8 Uji Reliabilitas 

Variabel Item Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Standar 

Reliabilitas 

Keterangan 

Sistem Informasi 

Akuntansi (X1) 

8 0,922 0,60 Reliabel 

Motivasi Kerja (X2) 6 0,914 0,60 Reliabel 

Kinerja Karyawan (Y) 6 0,918 0,60 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah SPSS Versi 25 

Dari hasil uji reliabilitas diatas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha 

semua variabel > dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir 

pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dinyatakan reliabel. 

4.3.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas Data  

 Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengatahui apakah 

distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Oleh karena itulah 

salah satu cara yang dilakukan dalam mendeteksi data yang normal adalah 

dengan kolmogorov-smirnov. Nilai asymp sig  (2–tailed) yang lebih besar dari 

0,05 berarti data memiliki distribusi yang normal. 
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 Tabel 4.9 Uji Normalitas 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah SPSS Versi 25 

Dari tabel  diatas dapat dilihat bahwa hasil dari uji normalitas data yang 

dilakukan menunjukkan bahwa nilai Sig > 0.05 dimana nilai Sig = 0,200c  

yang berarti nilai Sig 0,200c > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

dalam variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

menemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Untuk 

mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya 

nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor) melalui program SPSS. 

Tolerance mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,88932066 

Most Extreme Differences Absolute ,104 

Positive ,096 

Negative -,104 

Test Statistic ,104 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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variabel independen lainnya. “Nilai umum yang biasa dipakai adalah nilai 

Tolerance > 1 atau nilai VIF < 5, maka tidak terjadi multikolinearitas” 

(Khairunnisa 2019). 

Tabel 4.10 Uji Multikolinieritas 

 

Variabel Colineritas Statistik VIF Keputusan 

Tolerance VIF Standar 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

0,464 2,155 5 Maka tidak terjadi 

multikolinearitas 

Motivasi 

Kerja 

0,464 2,155 5 Maka tidak terjadi 

multikolinearitas 

 Sumber: Data Primer diolah SPSS Versi 25 

Dapat kita lihat diatas bahwa VIF dari setiap variabel yang diuji 

menunjukkan hasil bahwa nilai VIF 2,155 sehingga tidak terjadi multikolinieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat 

ketidaksamaan variabel pada residual dari satu observasi ke observasi lainnya 

dalam model regresi. Metode yang digunakan untuk menguji ada tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik antara nilai variabel terikat 

(ZPRED) dan nilai residual (SRESID). Dasar analisis ini adalah: 

a. Titik-titik tersebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0 dan data tidak 

boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan 

melebar kembali. 

b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 
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Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas 

 

 
Sumber: Data Primer diolah SPSS Versi 25 

Dari gambar 4.4  diatas dapat disimpulkan bahwa titik-titik tersebar di atas 

dan di bawah atau disekitar angka 0 dan data tidak membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali dan titik-titik 

data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada regresi. 

4.3.3 Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis statistik regresi linier 

berganda. Persamaan yang digunakan adalah: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 
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Keterangan :  

Y  =  Kinerja Karyawan  

A  =  Konstanta  

b1, b2,   =  Koefisien Regresi  

X1  =  Sistem Informasi Akuntansi 

X2  = Motivasi Kerja 

E  =  Error (Tingkat Kesalahan) 

Tabel 4.11 Hasil Regresi Linear Berganda 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,746 3,006  ,581 ,566 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

,363 ,119 ,463 3,037 ,005 

Motivasi Kerja ,437 ,151 ,441 2,888 ,008 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber: Data Primer diolah SPSS Versi 25 

Y = 1,746 + 0,363x1 + 0,437x2 + e 

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan secara rinci 

pada uraian sebagai berikut:  

1. Y = Konstanta sebesar 1.746 secara matematis menyatakan bahwa jika nilai 

variabel bebas X1 dan X2 sama dengan nol, maka nilai Y adalah sebesar 

1.746. Dengan demikian berarti jika tidak ada perubahan pada variabel bebas 

maka kinerja karyawan adalah sebesar 1.746  

2. B1 = 0.363 bertanda positif menunjukkan bahwa Sistem Informasi 

Akuntansi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai 
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(Y). Nilai probabilita = 0.000 lebih kecil dari 0.05 dengan demikian variabel 

X1 dapat dipakai untuk melakukan pengujian hipotesis.  

3. B2 = 0.437 bertanda positif hal ini bemakna bahwa Motivasi Kerja 

Karyawan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan (Y). Nilai probabilita = 0.000 lebih kecil dari 0.05 dengan 

demikian variabel X2 dapat dipakai untuk melakukan pengujian hipotesis. 

4.3.4 Uji Hipotesis 

1. Uji koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi (R2) mengukur kemampuan model dalam 

menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi antara 0 dan 1. Menurut 

Kuncoro (2013) menyatakan bahwa “nilai yang mendekati angka 1 berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen”. Adapun hasil 

pengujian koefisien determinasi (R2) dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25 

sebagai berikut. 

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,842a ,708 ,687 1,958 

a. Predictors: (Constant), Motivasi kerja, Sistem Informasi 

Akuntansi 

Sumber: Data Primer diolah SPSS Versi 25 
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa R2 = 0,8 mempunyai arti bahwa 

sebesar 80% variasi dari variabel Y dapat diterangkan dengan variabel X sedang 

sisanya 0,2 dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diketahui atau 

dipengaruhi oleh faktor lain.   

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen tidak terbatas dan memberikan hampir semua informasi 

karena memiliki nilai R2 sebesar 0,842 yang mendekati angka 1. 

2. Uji Signifikan Parsial 

Menurut Kuncoro (2013:244) mengemukakan bahwa “uji statistik t pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan secara 

individual dalam menerangkan variabel terikat". Kriteria pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

a. Jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 (α), maka variabel 

independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0,05 (α), maka variabel 

independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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Tabel 4.14 Uji Signifikan Parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,746 3,006  ,581 ,566 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

,363 ,119 ,463 3,037 ,005 

Motivasi Kerja ,437 ,151 ,441 2,888 ,008 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber: Data Primer diolah SPSS Versi 25 

Hasil Uji T dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 : Diduga Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Kantor BP PAUD 

dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan. 

Hasil uji t hitung menunjukkan nilai sebesar 3,037 dan nilai t tabel sebesar (df 

= n-1; 0,05) = 2,045 sehingga nilai t hitung 3,037 > t tabel 2,045 dan nilai sig 

0,005 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan 

H0 ditolak. Maka variabel Sistem Informasi Akuntansi secara parsial 

berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan BP PAUD dan 

DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Hipotesis 2 :  Diduga Motivasi kerja berpengaruh Positif terhadap 

kinerja karyawan pada Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi 

Sulawesi Selatan. 
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Hasil uji t hitung menunjukkan nilai sebesar 2,888 dan nilai t tabel sebesar 

(df = n-1; 0,05) = 2,045 sehingga nilai t hitung 2,888 > t tabel 2,045 dan nilai sig 

0,008 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 

ditolak. Maka variabel Motivasi Kerja secara parsial berpengaruh secara positif 

terhadap kinerja karyawan Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

3. Uji signifikan Simultan  

Uji statistik F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang termasuk dalam model atau variabel independen memiliki 

pengaruh yang sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Kuncoro 

2013).  Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:  

a. Jika nilai F hitung < F tabel dan sig > 0,05 maka artinya variabel bebas 

secara simultan tidak mempengaruhi  variabel terikat secara signifikan.  

b. Jika nilai F hitung > F tabel dan sig < 0,05 maka artinya variabel bebas 

secara simultan mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. 

Tabel 4.13 Uji Signifikan Simultan 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 251,184 2 125,592 32,758 ,000b 

Residual 103,516 27 3,834   

Total 354,700 29    

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

b. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Sistem Informasi Akuntansi 

Sumber: Data Primer diolah SPSS Versi 25 
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Berdasarkan tabel diatas hasil menunjukkan bahwa F hitung  sebesar 32, 758 

sedangkan hasil F table  = 3,354.  Maka artinya variabel bebas secara simultan 

mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Sehingga menunjukkan 

bahwa Sistem Informasi Akuntansi dan Motivasi Kerja secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada 

instansi. 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan 

Jadi berdasarkan hasil uji data statistik menunjukkan bahwa Sistem 

Informasi Akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil perhitungan uji T 

dimana hasil uji t hitung menunjukkan nilai sebesar 3,037 dan nilai t tabel sebesar 

(df = n-1; 0,05) = 2,045 sehingga nilai t hitung 3,037 > t tabel 2,045 dan nilai sig 

0,005 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel Sistem Informasi 

Akuntansi secara parsial berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan 

Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan. 

Hal ini membuktikan bahwa Sistem Informasi Akuntansi  memiliki 

hubungan yang searah dengan Kinerja Karyawan dan menjadi salah satu faktor 

penentu dalam peningkatan kinerja karyawan Kantor BP PAUD dan DIKMAS 

Provinsi Sulawesi Selatan karena berdasarkan dari jawaban atas responden,  

Sistem Informasi Akuntansi ini dapat meningkatkan efesiensi dan mempermudah 

dalam menyelesaikan pekerjaan, serta data yang dihasil akurat dan tepat.  
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Dan dapat juga kita lihat bahwa hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Widiana ( yang dikutip oleh Khairunnisa 2017 ) bahwa Sistem 

informasi akuntansi merupakan dasar untuk memperoleh informasi yang akurat 

dan cepat. Artinya, data tersebut benar-benar berguna dan dapat dipercaya 

sebagai data nyata. Cepat artinya informasi akuntansi dapat membuat instansi 

beroperasi secara efektif dan efisien, karena kegiatan akuntansi di instansi atau 

organisasi menjadi lebih mudah dan cepat, serta menghasilkan informasi yang 

berguna dan membantu proses pengambilan keputusan.. 

4.4.2 Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  

Berdasarkan hasil uji data statistik menunjukkan bahwa Motivasi Kerja 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Hal ini 

dapat dibukti dengan melihat hasil perhitungan uji T dimana hasil uji t hitung 

menunjukkan nilai sebesar 2,888 dan nilai t tabel sebesar (df = n-1; 0,05) = 2,045 

sehingga nilai t hitung 2,888 > t tabel 2,045 dan nilai sig 0,008 < 0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan variabel Motivasi Kerja secara parsial berpengaruh 

secara positif terhadap kinerja karyawan Kantor BP PAUD dan DIKMAS 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dari hasil uji data diatas mununjukan bahwa motivasi kerja dapat menjadi 

salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kinerja karyawan, dan dilihat dari 

hasil jawaban responden dengan adanya hubungan kerja antar atasan dan bawahan 

serta sesama rekan kerja yang baik, dan pemberian pelatihan kepada karyawan 

akan memberikan dampak yang baik terhadap perusahaan. 
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Hal ini sesuai dengan teori-teori yang telah disimpulkan oleh penulis 

bahwa salah satu cara untuk memotivasi karyawan bekerja dengan mengambil 

tindakan yang dapat memicu keinginan karyawan, sehingga muncul keinginan 

untuk bekerja secara optimal dan pada dasarnya saling eksklusif menguntungkan 

kedua belah pihak, yaitu bagi karyawan dan perusahaan. 

4.4.3 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Motivasi kerja terhadap 

Kinerja Karyawan 

Dari pengujian secara simultan variabel sistem informasi akuntansi dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan menunjukkan hasil bahwa F hitung  

sebesar 32, 758 sedangkan hasil F table  = 3,354.  Maka artinya variabel bebas secara 

simultan mempengaruhi variabel terikat secara signifikan, sehingga menunjukkan 

bahwa Sistem Informasi Akuntansi dan Motivasi Kerja secara bersam-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada 

perusahaan. 

Dari hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa peningkatan kinerja 

karyawan di dalam perusahaan sangat penting peranannya bagi perusahaan, 

dengan memiliki sistem informasi akuntansi yang baik dan motivasi kerja yang 

tinggi diharapkan akan menciptakan hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas 

dapat dicapai oleh seorang karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya demi kepentingan perusahaan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi, dan misi perusahaan.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian statistik penelitian mengenai pengaruh sistem 

informasi akuntansi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada Kantor BP 

PAUD dan DIKMAS Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sistem Informasi Akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi 

Sulawesi Selatan, hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi 

menjadi salah satu faktor dalam peningkatankan kinerja karyawan dan dapat 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan, serta 

data yang dihasilkan tepat dan akurat.  

2. Motivasi Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan, 

sehingga ini membuktikan bahwa motivasi kerja dapat menjadi salah satu 

faktor penentu dalam meningkatkan kinerja karyawan, seperti halnya 

pemberian pelatihan kerja serta adanya hubungan kerja yang baik sesama 

rekan kerja atau pun kepada atasan, dan hal pastinya akan memberikan 

dampak yang baik bagi Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

3. Pengujian secara simultan variabel sistem informasi akuntansi dan motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan menunjukkan bahwa secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada 



69 
 

 
 

Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan memiliki sistem informasi akuntansi yang baik 

dan motivasi kerja yang tinggi dapat meningkatkan kinerja karyawan, yang 

dapat menciptakan hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

seorang karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

demi tujuan visi dan misi Kantor BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

5.2 Saran 

1. Untuk penelitian selanjutnya, Kemungkinan masih terdapat faktor-faktor 

lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, untuk itu disarankan 

penelitian selanjutnya untuk melibatkan faktor lainnya serta meneliti ditempat 

yang berbeda. 

2. Dan bagi Kantor BP PAUD dan DIKMAS Sulawesi Selatan, agar penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

peningkatan kualitas peranan sistem informasi akuntansi dan motivasi sebagai 

peningkatan kinerja karyawan. 
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Lampiran II 

Bapak/Ibu Responden   

di- Tempat  

Dengan Hormat,  

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu luang yang Bapak/Ibu 

berikan, sebagai salam hormat disini saya memperkenalkan diri: 

Nama   : Saenal 

NIM   : 2017222158 

Program Studi  : S1-Akuntansi 

Konsentrasi  : Korporasi 

Institusi  : STIE Nobel Indonesia Makassar 

 Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu yang 

berjudul “ Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor BP PUAD dan DIKMAS Provinsi 

Sulawesi Selatan ” . Dengan ini saya mengajukan kuesioner penelitian. 

 Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi 

kuesioner tersebut sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu selama bekerja. 

Pengumpulan data ini semata-mata hanya digunakan untuk maksud penyusunan 

skripsi dan kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dijaga sesuian dengan etika penelitian. 

 Demikian surat permohonan saya, atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu 

dalam membantu kelancaran penelitian ini, saya ucapkan terimakasih. 

Hormat saya, 

Saenal 
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KUESIONER PENELITIAN 

  

   

I. IDENTITAS RESPONDEN  

1. Nama   :  

2. Jenis  Kelamin  :  

3. Pendidikan Terakhir  : a.SMA b. D-3 c. S-1 

d. S-2 e. S-3    

4. Jabatan  :  

5. Lama Bekerja :a. 1 - 5 Tahun  

b. 6 - 10 Tahun   

c. 11 - 15 Tahun  

d. 16 - 20 Tahun  

e. > 20 Tahun  

6. Usia responden:       a. 26-30 Tahun   

b. 31 - 35 Tahun  

c. 36 - 40 Tahun  

d. >40 Tahun  

 

II. PETUNJUK PENGISIAN  

1. Mohon Memberi Tanda checklist ( √ ) pada jawaban 

yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dan mohon 

mengisi bagian yang membutuhkan jawaban tertulis.  

2. Setelah mengisi kuesioner ini mohon bapak/ibu dapat 

memberikan kembali kepada yang menyerahkan 

kuesioner ini pertama kali.  

3. Keterangan alternatif jawaban dan skor:  

a. STS  = Sangat Tidak Setuju (1)  

b. TS  = Tidak Setuju (2)  

c. N  = Netral (3)  

d. S  = Setuju (4)  

e. SS  = Sangat Setuju (5)  

 

 

 



77 
 

 
 

Kuesioner Sistem Informasi Akuntansi 

Diah Anggraeni (2015) 

                                  VARIABEL SISTEM INFORMASI 

AKUNTANSI  

   

No  Pernyataaan  STS  TS  N  S  SS  

1  Sistem informasi akuntansi dapat dioperasikan pada 

waktu jam kerja dengan nyaman tanpa kendala. 

          

2  Adanya instruksi atau petunjuk yang jelas dalam 

menggunakan sistem informasi akuntansi yang ada di 

perusahaan. 

          

3  Sistem informasi akuntansi di perusahaan memiliki 

kecepatan akses yang baik saat digunakan.  

          

4  Format (sisi tampilan) sistem informasi akuntansi di 

perusahaan mudah ketika digunakan. 

          

5  Sistem informasi akuntansi di perusahaan dapat 

memberikan kemudahaan untuk mencari informasi 

yang dibutuhkan. 

          

6  Cara kerja sistem informasi akuntansi mudah 

untuk dipahami. 

          

7 Sistem informasi akuntansi di perusahaan dapat 

menyajikan laporan sesuai kebutuhan 

perusahaan. 

     

8 Sistem informasi akuntansi di perusahaan 

menghasilkan informasi yang akurat. 

     

  

Kuesioner Motivasi Kerja 

Kuesioner yang diadopsi dari Haris Afrizal (2014) 

                                                 VARIABEL MOTIVASI 

KERJA  

     

No  Pernyataan  STS  TS  N  S  SS  

1  Bekerja pada perusahaan ini membuat saya berguna dalam 

kehidupan masyarakat.  

          

2  Hubungan kerja antar atasan dan bawahan berjalan dengan 

baik.  
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3  Atasan memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan 

untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki karyawan.  

          

4  Pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi 

akan memberikan motivasi kepada karyawan.  

          

5  Dalam menyelesaikan masalah atasan bertindak bijaksana.            

6  Hubungan kerja antar sesama rekan kerja berjalan dengan 

baik.  

          

  

  

Kuesioner Kinerja Karyawan 

Kuesioner yang di adopsi dari Nirwana Harahap (2016) 

  

                                  VARIABEL KINERJA 

KARYAWAN  

    

No  Pernyataan  STS  TS  N  S  SS  

1  Saya mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

target yang ditetapkan perusahaan.  

          

2  Saya selalu meningkatkan ketelitian saya dalam 

pekerjaan.  

          

3  Atasan sering meminta saya untuk memberikan ide dalam 

pengambilan keputusan.  

          

4  Saya sangat berminat bekerja secara inovatif melalui 

gagasangagasan baru yang dapat meningkatkan kinerja.  

          

5  Saya mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai 

standar kerja.  

          

6  Saya bertanggung jawab atas tugas wewenang yang 

diberikan kepada saya.  
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Lampiran III 

Jawaban Respon 

Sistem Informasi Akuntansi 

No. 
Sistem Informasi Akuntansi Total 

X1 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 

1 4 5 4 5 5 5 5 5 38 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 5 5 5 5 5 4 5 5 39 

5 4 4 4 4 4 4 5 4 33 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

7 4 4 4 4 5 4 4 5 34 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

10 5 4 5 5 4 5 4 4 36 

11 5 5 5 5 4 5 5 5 39 

12 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

13 4 4 4 4 4 4 5 4 33 

14 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

15 4 4 4 4 5 5 4 5 35 

16 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

17 4 5 3 4 4 3 5 5 33 

18 4 4 4 4 5 4 5 4 34 

19 4 4 5 5 5 5 4 5 37 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

22 5 5 5 5 4 4 4 4 36 

23 5 3 3 4 4 3 4 4 30 

24 4 5 5 4 5 5 5 5 38 

25 4 4 4 3 5 3 5 4 32 

26 5 4 4 5 4 5 4 5 36 

27 5 4 4 5 4 5 5 4 36 

28 5 4 4 4 5 5 4 4 35 

29 5 4 4 4 4 5 4 5 35 

30 4 4 5 4 4 5 4 5 35 
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Jawaban Respon 

Motivasi Akuntansi 

No. 
Motivasi Akuntansi Total 

X2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 

1 5 5 5 5 5 5 30 

2 5 5 5 5 5 5 30 

3 4 4 4 4 4 4 24 

4 3 5 5 3 4 3 23 

5 4 4 4 5 4 4 25 

6 4 4 4 5 4 4 25 

7 5 4 4 5 4 5 27 

8 5 5 4 4 5 5 28 

9 5 5 5 5 5 5 30 

10 5 5 4 4 5 5 28 

11 5 5 5 5 5 5 30 

12 4 4 4 4 4 4 24 

13 4 4 4 5 4 4 25 

14 5 5 5 5 5 5 30 

15 4 4 4 4 4 4 24 

16 5 5 5 5 5 5 30 

17 5 5 4 5 4 5 28 

18 5 5 4 4 5 4 27 

19 5 4 5 5 5 5 29 

20 5 5 5 5 5 5 30 

21 2 2 2 2 2 2 12 

22 5 5 4 4 4 4 26 

23 5 5 4 5 5 5 29 

24 5 5 4 4 5 5 28 

25 4 4 5 4 4 4 25 

26 4 4 5 4 4 5 26 

27 4 4 5 4 5 5 27 

28 5 5 4 4 4 4 26 

29 4 4 5 4 4 5 26 

30 4 5 5 4 5 5 28 
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Jawaban Respon 

Sistem Informasi Akuntansi 

No. 
Kinerja Karyawan 

Total Y 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 

1 5 5 4 5 5 5 29 

2 5 5 5 5 5 5 30 

3 4 4 4 4 4 4 24 

4 4 3 4 4 4 4 23 

5 4 4 4 4 4 4 24 

6 4 4 4 4 4 4 24 

7 5 4 4 5 4 5 27 

8 4 4 4 4 4 5 25 

9 4 5 4 5 4 5 27 

10 5 5 5 5 5 5 30 

11 5 3 3 4 5 5 25 

12 5 5 4 4 5 4 27 

13 4 4 4 4 4 4 24 

14 5 5 5 5 5 5 30 

15 4 4 3 4 4 4 23 

16 5 5 4 5 5 5 29 

17 4 4 3 5 4 4 24 

18 4 4 4 4 4 4 24 

19 4 4 4 4 4 4 24 

20 4 5 4 4 5 5 27 

21 2 2 2 2 2 2 12 

22 5 5 5 5 5 5 30 

23 4 4 4 4 4 4 24 

24 4 5 5 4 4 5 27 

25 5 4 4 3 4 5 25 

26 5 4 4 4 5 5 27 

27 5 4 4 5 5 5 28 

28 4 4 4 5 5 5 27 

29 5 5 5 4 5 5 29 

30 4 5 5 4 5 5 28 
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Lampiran IV 

HASIL UJI VALIDALITAS DAN REABILITAS 

Variabel Item r Hitung r tabel Keterangan 

Sistem Informasi 

Akuntansi (X1) 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

    X1.6 

    X1.7 

   X1.8 

0,748 

0,838 

0,844 

0,862 

0,763 

0,804 

0,737 

0,839 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Motivasi Kerja (X2) X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

  X2.5 

   X2.6               

0,879 

0,817 

0,725 

0,785 

0,912 

0,896 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

        Valid 

Kinerja Karyawan (Y) Y.1 

Y.2 

Y.3 

Y.4 

  Y.5 

  Y.6 

0,842 

0,850 

0,801 

0,781 

0,894 

0,891 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

        Valid 

 

 

Variabel Item Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Standar 

Reliabilitas 

Keterangan 

Sistem Informasi 

Akuntansi (X1) 

8 0,922 0,60 Reliabel 

Motivasi Kerja (X2) 6 0,914 0,60 Reliabel 

Kinerja Karyawan (Y) 6 0,918 0,60 Reliabel 
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HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,88932066 

Most Extreme Differences Absolute ,104 

Positive ,096 

Negative -,104 

Test Statistic ,104 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

2. Uji Multikolineritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,746 3,006  ,581 ,566   

Sistem Informasi 

Akuntansi 

,363 ,119 ,463 3,037 ,005 ,464 2,155 

Motivasi Kerja ,437 ,151 ,441 2,888 ,008 ,464 2,155 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 
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3. Uji Heteroskedastisitas 
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HASIL UJI ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

1. Uji R 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,842a ,708 ,687 1,958 

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Sistem Informasi 

Akuntansi 

2. Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 251,184 2 125,592 32,758 ,000b 

Residual 103,516 27 3,834   

Total 354,700 29    

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

b. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Sistem Informasi Akuntansi 

 

3. Uji T 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,746 3,006  ,581 ,566 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

,363 ,119 ,463 3,037 ,005 

Motivasi Kerja ,437 ,151 ,441 2,888 ,008 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

 

 

 


