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Abstract
The purposes of this study is to test: (1) the influence of organizational commitment
and knowledge manager on success of implementation accounting information system both
simultaneously and partially; and (2) the influence organizational commitment, knowledge
manager, and success of implementation accounting information system on companies
financial performance both simultaneously and partially.
The study was conducted survey method, consist of 38 BUMN in Indonesia, the
sample was taken by using simple random sampling from populations. The collected were
used questioners, and the validity and reliability of the data was tested before hypothesis
testing. The data analysis for hypothesis testing using path analysis was processed by Amos
16 software.
The result of this study show that: (1) The organizational commitment and knowledge
manager, significance effect on success of implementation accounting information system
both simultaneously and partially; and (2) The organizational commitment, knowledge
manager, and success of implementation accounting information system, significance effect
on companies financial performance both simultaneously and partially.
Keywords: Organizational commitment, Knowledge Manager, Success of Implementation
Accounting Information System, and Companies Financial Performance.

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai agen pembangunan (agent of development) telah terjadi kemajuan dalam
pengelolaan BUMN di Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Menurut Sofyan Djalil (2008),
dalam kurun waktu 2004 sampai tahun 2007 terjadi pertumbuhan signifikan pada penjualan
(pendapatan) dan aset BUMN. Pada tahun 2004 total penjualan (pendapatan) seluruh BUMN
berjumlah Rp 520 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 654 triliun pada tahun 2005,
menjadi Rp 763 triliun pada tahun 2006, dan menjadi Rp 889 pada tahun 2007. Begitu juga
dengan total aset, pada tahun 2004 total aset seluruh BUMN berjumlah Rp 1.247 triliun,
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kemudian meningkat menjadi Rp 1.366 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 1.506 pada tahun
2006, dan menjadi Rp 1.719 pada tahun 2007.
Meskipun terjadi kemajuan secara menyeluruh dalam pengelolaan BUMN di
Indonesia, namun bila dicermati lebih dalam ada masalah mendasar dalam proses pembuatan
laporan keuangan BUMN di Indonesia. Sri Mulyani (2010) pada pengantar seminar
International Financial Reporting Standars (IFRS) di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2010
menyatakan bahwa, sebagian besar BUMN di Indonesia belum bisa menyediakan laporan
keuangan yang baik sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Hanya sedikit
saja BUMN yang dapat membuat laporan keuangan dengan baik dan bisa di hitung dengan
jari, seperti PT. Telkom Tbk. dan PT. Aneka Tambang Tbk.
Keterlambatan dalam pelaporan keuangan juga menjadi masalah serius pada BUMN
di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN
Nomor 23/PMK.01/2007 dan Nomor PER-04/MBU/2007 Tentang Penyampaian Ikhtisar
Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),
yang antara lain mengatur kewajiban BUMN untuk menyampaikan laporan keuangan kepada
Menteri Negara BUMN yang belum di audit (unaudited) paling lambat tanggal 15 Pebruari
tahun berikutnya, dan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (audited) paling
lambat tanggal 15 Mei tahun berikutnya. Untuk tahun buku 2008 sebagaimana dilaporkan
oleh Kantor Menteri Negara BUMN, terlihat sampai tanggal 15 April 2009 hanya 95 BUMN
(67,61%) yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2008 (unaudited), sisanya
sebanyak 47 BUMN (32,29%) terlambat menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2008
(unaudited) sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang.
Secara teori penerapan sistem informasi akuntansi dipengaruhi keberhasilannya oleh
faktor individu dan sistem (hardware, software, jaringan, prosedur, tugas, dan lain-lain).

3

Faktor individu adalah berhubungan dengan manusia yang menggunakan sistem informasi
akuntansi yang pada dirinya terkandung aspek kemanusiaan yang memiliki keinginan,
kemauan, motivasi, suka dan tidak suka, puas dan tidak puas, yang dalam prakteknya
mempengaruhi perilaku dalam penggunaan sistem informasi akuntansi. Menurut Igrabia
(1984) dan Thompson et.al. (1990), bahwa permasalahan yang muncul dalam penggunaan
sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer adalah berkaitan dengan permasalahan
ekonomi, teknologi, konsep sistem, dan aspek perilaku individu. Dari faktor-faktor tersebut
permasalahan yang berkaitan dengan aspek perilaku individu yang menggunakan sistem
informasi akuntansi adalah permasalahan yang dominan terjadi, hal ini karena sistem
informasi akuntansi dalam prakteknya memerlukan kecermatan, ketekunan, bahkan
kesabaran dalam melakukan proses klerikal mulai dari awal terjadinya transaksi sampai
dihasilkan laporan keuangan.
Tingkat komitmen organisasional yang di miliki manajer dan karyawan dapat
mendorong keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi di perusahaan, sebagaimana
yang dinyatakan oleh Larsen (2003), bahwa dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi
keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi, komitmen organisasional adalah faktor
utama dan sangat penting, karena inti dari komitmen organisasional adalah keterikatan dan
loyalitas seorang karyawan kepada perusahaan yang akan mendorong mereka untuk selalu
bekerja dalam berbagai situasi di perusahaan. Kemudian Sounders and Jones (1992),
mengatakan bahwa komitmen organisasional sebagai faktor organisasi yang sangat penting
untuk keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi disamping faktor lain seperti:
integrasi SIA dengan perencanaan perusahaan, kualitas output SIA, efisiensi operasi SIA,
sikap pemakai/manajemen, kompetensi staf pelaksana SIA, dan lain-lain.
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Disamping komitmen organisasional, keberhasilan penerapan sistem informasi
akuntansi

juga dipengaruhi

oleh faktor utama lain

yaitu

pengetahuan manajer

akuntansi/keuangan tentang sistem informasi akuntansi. Kompleknya sistem informasi
akuntansi, luasnya lingkup transaksi akuntansi yang mencakup semua bagian perusahaan, dan
adanya banyak prosedur dalam proses sistem informasi akuntansi mulai dari terjadinya
transaksi sampai dihasilkannya laporan keuangan, menuntut seorang manajer keuangan
memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan evaluasi atas trouble system dan
kemudian mengambil tindakan yang cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga
tidak berdampak terhadap siklus sistem informasi akuntansi secara keseluruhan. Menurut
Shaberwal et.al. (2006), kompleksnya proses sistem informasi akuntansi menuntut
pengalaman seorang manajer keuangan dalam SIA (experience with AIS) dan pelatihan SIA
(training in AIS), yang keduanya merupakan konstruk (user related construct) yang
menentukan keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi. Menurut Choe (1996),
pelatihan dan pendidikan pengembang, pengelola, dan pengguna sistem informasi akuntansi
(training and education developer, owners and user) merupakan faktor penentu keberhasilan
penerapan sistem informasi akuntansi di perusahan, karena dengan kompleknya SIA dan
beragamnya transaksi keuangan yang terjadi di seluruh bagian perusahaan memerlukan
pengelolaan cermat dan kontinyu, agar dihasilkan laporan keuangan yang valid.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
a) Seberapa besar pengaruh Komitmen Organisasional dan Pengetahuan Manajer
terhadap Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, baik secara simultan
maupun secara parsial.
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b) Seberapa besar dampak Komitmen Organisasional, Pengetahuan Manajer, dan
keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan
Perusahaan, baik secara simultan maupun secara parsial.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 KAJIAN PUSTAKA
Teori Ekspektasi
Teori ekspektasi dikembangkan secara khusus dalam praktek motivasi oleh Vroom
(1964). Menurut Vroom (1964), seseorang akan termotivasi bila ada keterkaitan yang kuat
antara usaha (effort), kinerja (performance) dan dampak hasil (outcome), dan untuk
mencapainya akan dipengaruhi oleh 3 faktor: (1) Ekspektasi (expectancy); (2)
Instrumentalitas (instrumentality); dan (3) Valensi (Valence). Gambar 2.1 berikut
menunjukkan model teori ekspektasi Vroom (1964).

Instrumentality

Expectancy
Effort

Performance

Outcome

Sumber: Vroom (1964)
Gambar 2.1
Bagan Teori Ekpektasi dari Vroom (1964)
Keterkaitan antara keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi dan teori
ekspektasi dijelaskan oleh Burton et.al. (1992). Menurut Burton et.al. (1992), secara intrinsik
berdasarkan teori ekspektasi seorang pengguna sistem informasi akuntansi akan selalu
mengevaluasi dampak dari penggunaan sistem informasi akuntansi, seperti peningkatan
efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan, frekwensi ketepatan dalam pengambilan
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keputusan, dan peningkatan pemahaman atas pekerjaan. Evaluasi intrinsik atas dampak
penggunaan sistem informasi akuntansi selanjutnya akan menjadi sumber motivasi bagi
pengguna sistem informasi akuntansi. Gambar 2.2 memberikan bagan hubungan teori
ekspektasi dan keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi menurut Burton et.al
(1992).

Sumber: Burton et.al (1992)
Gambar 2.2
Hubungan Teori Ekpektasi dengan Keberhasilan Penerapan SIA
Sudut Pandang Pengguna SIA
Komitmen Organisasional
Menurut Mathis and Jackson (2004),
“organizational commitment is the degree to which employees believe in and accept
organizational goals and desire to remain with the organizational”.
Kemudian Gibson, et.al (1994) dengan lebih rinci mengatakan bahwa komitmen
organisasional berkaitan dengan tiga sikap:
“commitment to organization to an organization involves three attitudes: (1) a sense
of identification with the organization’s goals; (2) a feeling of involvement in
organizational duties; and (3) a feeling of loyalty for the organization”.
Terdapat dua pandangan tentang dimensi komitmen organisasional, pertama
pandangan Mowday et.al. (1982), dan kedua adalah pandangan Meyer and Allen (1991).
Menurut Mowday, et.al. (1982), dimensi yang mendominasi operasionalisasi konsep
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komitmen organisasional meliputi tiga hal yaitu: (1) Identifikasi (identification); (2)
Keterlibatan (involvement); dan (3) Loyalitas (loyality).
Kemudian menurut Meyer and Allen (1991), komitmen organisasional adalah
perasaan akan kewajiban karyawan untuk berada pada organisasi, perasaan tersebut
dihasilkan dari internalisasi tekanan normatif individu pada saat masuk organisasi atau
selanjutnya. Model Meyer and Allen (1991) mengidentifikasi tiga dimensi komitmen
organisasional, yaitu: (1) Komitmen afektif (affective commitment); (2) Komitmen kontinyu
(continuance commitment); dan (3) Komitmen normatif (normative commitment).

Pengetahuan Manajer
Secara umum makna kata pengetahuan dikemukakan oleh Oxford English Dictionary:
“knowledge is defined as (i) expertise, and skills acquired by a person through
experience or education; the theoretical or practical understanding of a subject, (ii)
what is known in a particular field or in total; facts and information or (iii)
awareness or familiarity gained by experience of a fact or situation”.
Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan manajer ditujukan untuk bidang sistem
informasi akuntansi, sehingga pengetahuan manajer adalah keahlian seorang manajer tentang
sistem informasi akuntansi yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
Menurut Sabherwal et.al (2006), pengalaman seseorang dalam bidang sistem informasi
akuntansi (experience with accounting information system/AIS) dan pelatihan dibidang sistem
informasi akuntansi (training in accounting information system/AIS) adalah unsur pembentuk
pengetahuan di bidang SIA. Sementara itu Choe (1996), pelatihan dan pendidikan pengguna
SIA adalah faktor pembentuk pengetahuan seseorang dibidang sistem informasi akuntansi.
Menurut Polanyi (1976) dalam Ambrosini and Bowman (2001), secara umum ada dua
dimensi pengetahuan, yaitu: (1) Pengetahuan tacit (tacit knowledge); dan (2) Pengetahuan
explicit. Dalam konteks penelitian ini, dimensi pengetahuan manajer mengacu kepada
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pendapat Polanyi (1976) dimana pengetahuan manajer memiliki dua dimensi utama, yaitu
Tacit Knowledge dan explicit knowledge. Namun karena explicit knowledge merupakan
bentuk pengetahuan yang sudah terdokumentasi/terformalisasi seperti manual, buku, laporan,
dan dokumen, surat, file-file elektronik, dan lain-lain, merupakan dimensi pengetahuan yang
sulit diukur, maka dimensi pengetahuan manajer dalam penelitian ini hanya menggunakan
dimensi Tacit Knowledge. Tacit Knowledge merupakan pengetahuan yang ada dalam diri
seseorang yang berbentuk keahlian yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan
pengalaman. Dimensi Tacit Knowledge ini juga sesuai dengan pendapat Sabherwal et.al
(2006), bahwa pengalaman seseorang dalam bidang sistem informasi akuntansi (experience
with accounting information system/AIS) dan pelatihan dibidang sistem informasi akuntansi
(training in accounting information system/AIS) adalah unsur pembentuk pengetahuan di
bidang SIA.

Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi
Menurut Seddon and Kiew (1994), Torkzadeh and Doll (1998), keberhasilan
penerapan sistem informasi akuntansi adalah penggunaan sistem (system use), yaitu
penggunaan sistem informasi akuntansi untuk membantu penyelesaian pekerjaan sehari-hari.
Kemudian menurut Etezadi and Farhoomand (1996), Kettinger and Lee (1995), Shirani et.al
(1994), dan Thong and Yap (1996), keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi
adalah kepuasan pengguna (user satisfaction), yaitu tingkat kebermanfaatan yang diperoleh
seorang pengguna atas sistem informasi akuntansi. Sedangkan menurut Gelderman (1998),
keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi adalah intensitas penggunaan sistem
(intended use) sistem informasi akuntansi dalam pekerjaan sehari-hari dan kepuasan
pengguna (user satisfaction) atas pemakaian sistem informasi akuntansi. Kemudian and
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Straub et.al. (1995) mendefenisikan keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi
sebagai intention use dan user satisfaction.
Dalam penelitian ini defenisi keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi
merujuk kepada Straub, et.al. (1995) dan Gelderman (1998), dimana keberhasilan penerapan
sistem informasi akuntansi adalah intensitas penggunaan (intended use) sistem informasi
akuntansi dalam berbagai tugas manajerial dan kepuasan pengguna (user satisfaction) atas
informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi.
Secara teori ada dua model komprehensif yang dapat dirujuk untuk dimensi
keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi, yaitu: (1) Information Success Model dari
Delone and McLean (1992); dan (2) Hierarchical Structural Model dari Drury and
Farhoomand (1998). Disamping kedua model ini, Laudon and Laudon (2000) memberikan
lima dimensi untuk mengukur keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi, dimensidimensi tersebut adalah: (1) Tingkat penggunaan yang tinggi (high level of system use); (2)
Kepuasan pengguna terhadap sistem (user satisfaction on system); (3) Sikap yang positif
(favorable attitude) pengguna terhadap sistem tersebut; (4) Tercapainya tujuan sistem
informasi (achieved objectives ); dan (5) Imbal balik keuangan (financial payoff).

Kinerja Keuangan Perusahaan
Secara umum makna kata kinerja (performance) diartikan sebagai catatan hasil atau
prestasi yang telah dicapai, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bernardin and Russell (1993):
“performance is the record of outcome produced on a specified time period”. Kinerja adalah
catatan outcome yang dihasilkan dalam suatu periode. Kemudian Stolovitch and Keeps
(1992) menjelaskan bahwa kinerja adalah seperangkat hasil yang biasanya merujuk pada
pencapaian pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian Gomes (2003) menjelaskan
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bahwa kinerja merupakan tingkat prestasi atau keberhasilan yang dicapai oleh suatu
organisasi pada suatu periode tertentu.
Dalam penelitian ini pengertian kinerja keuangan perusahaan merujuk kepada Gomes
(2003), di mana kinerja keuangan perusahaan adalah tingkat prestasi atau keberhasilan
keuangan yang dicapai oleh suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Tingkat prestasi
atau keberhasilan keuangan biasanya dikaitkan dengan tingkat laba yang diperoleh oleh
perusahaan. Ukuran kinerja keuangan yang dipakai adalah profitabilitas, yang diartikan
sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Adapun alasan menggunakan
ukuran kinerja profitabilitas adalah: (1) Profitabilitas merupakan ukuran kinerja keuangan
penting dan sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan
(Barker and Cagwin, 2000; Salama, 2003; dan Cagwin and Bouman, 2000); (2) Profitabilitas
dapat mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan dapat mengukur tingkat efisiensi
dalam pengelolaan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan (Fraser and Ormiston, 1998); dan
(3) Pemegang saham lebih cenderung menggunakan profitabilitas, karena kestabilan harga
saham sangat tergantung pada tingkat keuntungan yang diperoleh dan penerimaan dividen
dimasa yang akan datang (Agus Sartono, 2001).

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Tidak berarti bahwa ketika sebuah sistem informasi akuntansi diterapkan dalam
sebuah perusahaan akan selalu menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan pengendalian yang
baik. Menurut Choe (1996), keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi di sebuah
perusahaan adalah masalah krusial karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1)
Keterlibatan pengguna; (2) Dukungan pimpinan; (3) Pelatihan dan pendidikan pengguna; (4)
Faktor kelompok kerja organisasi; dan (5) Faktor organisasi lainnya, seperti ukuran,
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kharakteristik tugas, dan lain-lain. Menurut Burton, et.al. (1992), disamping faktor organisasi
seperti kompleksitas tugas, ukuran organisasi, faktor kepemimpinan, dan lain-lain, faktor
individual seperti motivasi, kepuasan, kebermanfaatan dalam penggunaa sistem informasi
akuntansi sangat menentukan keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi.
Ketika faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem informasi
akuntansi dapat diatasi dengan baik, dinamisasi organisasi akan tercipta dan akan berdampak
terhadap perusahaan, yaitu menjadi lebih efisien, efektif, dan terkendali, atau disebut juga
memiliki kinerja yang baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Azhar Susanto (2007),
keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi tidak saja dapat meningkatkan kecepatan
dan kualitas informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan yang berkualitas, akan
tetapi juga akan meningkatkan kualitas hubungan antar individu-individu yang ada dalam
organisasi tersebut. Kualitas hubungan antar individu akan mendorong sebuah perusahaan
lebih dinamis sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Menurut Romney and Steinbart
(2009), penerapan sistem informasi akuntansi di perusahaan dapat memberi nilai tambah
(value added) bagi pengguna dalam bentuk penyediaan berbagai informasi keuangan untuk
kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan perusahaan, yang pada
akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan (kinerja
keuangan dan non keuangan).
Walaupun secara sederhana keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi
ditentukan oleh dua faktor saja yaitu teknikal dan non teknikal (keperilakuan), namun dalam
banyak literatur faktor keperilakuan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem
akuntansi sangatlah beragam. Menurut Larsen (2003), ada beberapa faktor penentu
(antecedent) keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi, salah satunya adalah
komitmen organisasional yang diartikan sebagai keterikatan seseorang untuk selalu bekerja
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pada sebuah perusahaan. Kemudian Sounders and Jones (1992), juga mengatakan bahwa
komitmen organisasional sebagai faktor organisasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan
penerapan sistem informasi akuntansi disamping faktor fungsi SIA tersebut, seperti: integrasi
SIA dengan perencanaan perusahaan, kualitas output, efisiensi operasi SIA, sikap
pengguna/manajemen, kompetensi staf pelaksana SIA, dan lain-lain.
Pengetahuan manajer keuangan tentang SIA juga merupakan faktor penentu
keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi, hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian,
antara lain: Choe (1996), Essex et.al (1998), dan Sabherwal et.al (2006). Choe (1996)
melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan
sistem informasi akuntansi. Dari hasil survei terhadap 78 pengguna (user) sistem informasi
akuntansi pada 100 perusahaan di Korea, Choe (1996) meyimpulkan bahwa kapabilitas
personal (pelatihan dan pendidikan) pengguna sistem informasi akuntansi berpengaruh
terhadap keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi. Essex et.al (1998) melakukan
penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan pusat informasi
(information center/IC). Dari hasil survei terhadap 151 eksekutif dari tiga organisasi yaitu
manufaktur, perguruan tinggi, dan perusahaan jasa keuangan, Essex et.al (1998) menemukan:
(1) Kualitas staf (kompetensi, pelatihan, dan pengetahuan) adalah faktor penentu keberhasilan
penerapan pusat informasi dalam organisasi; dan (2) Pengetahuan pengguna tentang
teknologi dan bisnis adalah faktor penentu keberhasilan penerapan pusat informasi dalam
organisasi.
Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat
digambarkan seperti Gambar 2.3 berikut ini.
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 ROA
 ROE
 Profit Margin

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

2.3 HIPOTESIS

Berdasarkan identifikasi masalah, kajian teoritis, dan kerangka pemikiran yang telah
dikemukakan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Komitmen Organisasional dan Pengetahuan Manajer berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi baik secara
parsial maupun simultan.
2. Komitmen Organisasional, Pengetahuan Manajer, dan Keberhasilan Penerapan Sistem
Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan
Perusahaan baik secara parsial maupun simultan.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian verifikatif (verificative research) dan bersifat
penjelas (explanatory research), karena penelitian ini bertujuan untuk melakukan verifikasi
dan menjelaskan hubungan kausalitas antara berbagai variabel melalui pengujian hipotesis
(Sekaran, 2003). Dari sisi pengumpulan data penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian
survei dan bersifat graunded research. Penelitian survei adalah metode pengumpulan data
primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, berupa penyebaran kuesioner yang
diambil dari suatu sampel dalam sebuah populasi. Sedangkan graunded research adalah
penelitian yang berdasarkan pada teori-teori yang sudah ada, kemudian dari teori-teori
tersebut dikembangkanlah sebuah model penelitian untuk kemudian diuji secara empiris
(Indriantoro dan Supomo, 1999).
Dari sisi konteks penelitian, unit analisis, dan horizon waktu penelitian ini termasuk
penelitian lapangan (field study) dengan unit analisis individu, dan studi antar waktu (crosssectional studies). Menurut Sekaran (2003), cross-sectional studies adalah penelitian yang
dilakukan dengan pengumpulan data hanya sekali dilakukan, bisa harian, mingguan, atau
bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.
Kemudian berdasarkan kondisi lingkungan penelitian dan tingkat keterlibatan peneliti,
penelitian ini merupakan studi lapangan dengan tingkat keterlibatan peneliti yang minimal.
Menurut Sekaran (2003), studi lapangan merupakan tipe penelitian yang menguji hubungan
korelasional antar variabel dengan kondisi lingkungan penelitian yang natural (alamiah) dan
tingkat keterlibatan peneliti yang minimal. Dengan demikian pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan melalui kuesioner yang diisi oleh responden.
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3.2 Operasionalisasi Variabel
Berikut ini diringkaskan variabel penelitian berikut dimensi, indikator dan skala
pengukuran yang akan digunakan, seperti dalam Tabel 3.1 berikut:
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Variabel

Dimensi

Indikator

Skala

No.
Kuesioner

Komitmen

Affective
Commitment

Organisasional
(X1)

Continuance
Affective

Referensi:
Meyer and
Allen (1991);

Normative

dan Gibson,

Commitment

 Tingkat sense of belonging
 Tingkat Emotional Attached
 Tingkat Personal Meaning
 Tingkat pertimbangan
pemilihan pekerjaan lain
 Tingkat motivasi mengejar
benefit
 Tingkat pertimbangan biaya
pindah pekerjaan
 Tingkat keyakinan untuk loyal
 Tingat keyakinan akan etika

Ordinal

1-12

Ordinal

13-18

Ordinal

19-23

Ordinal

24-27

Ordinal

28-31

Ordinal

32-35

Ordinal

36-47

et.al. (1994)

Pengetahuan
Manajer (X2)

Experience
with AIS

Training in AIS
Referensi:
Polanyi
(1976); Choe
(1996); dan

Education in
AIS

Sabherwal

 Lama bekerja di bidang SIA
 Pengalaman staf di bidang SIA
 Pentingnya pengalaman bidang
SIA
 Banyaknya training SIA yang
diikuti
 Training staf di bidang SIA
 Pentingnya training bidang
SIA.
 Pendidikan dibidang SIA
 Pendidikan staf di bidang SIA
 Pentingnya pendidikan bidang
SIA.

et.al. (2006).
Keberhasilan
Penerapan
Sistem
Informasi
Akuntansi (Y)
Referensi:

Kepuasan
Pengguna






Isi
Akurasi
Format
Kemudahan dalam
penggunaan
 Ketepatan waktu
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Delon and
McLean
(1992); Straub
et.al. (1995);
Gelderman
(1998)

Intensitas
Penggunaan

 Frekwensi penggunaan
 Acuan dalam tugas sehari-hari

Kinerja
Keuangan
Perusahaan
(Z)

ROA

 ROA= Laba Bersih setelah
pajak dibagi dengan total asset.

ROE
Referensi:
Barker and
Cagwin
(2000); dan
Gomes (2003)

Profit Margin

 ROE=Laba Bersih setelah pajak
dibagi dengan total modal
saham.
 Profit Margin=Laba Bersih
setelah pajak dibagi dengan
total penjualan bersih

Ordinal

48-49

Rasio

-

Rasio

-

Rasio

-

3.3 Populasi dan Teknik Penarikan Sampel
Populasi sasaran penelitian ini adalah seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Unit
observasi/pengamatan penelitian ini adalah seluruh BUMN yang ada di Indonesia yang
berjumlah 142 BUMN. Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan
sampling acak sederhana (simple random sampling), dengan alasan bahwa proses penentuan
sampel relatif lebih sederhana, dan unit analisis dalam penelitian merupakan satu kesatuan,
tidak berkelompok dan tidak berstratifikasi (Nirwana SK Sitepu, 1994). Ukuran sampel
minimal dalam penelitian ini menggunakan teknik iterasi (Nirwana SK Sitepu, 1994).
Berdasarkan perhitungan iterasi diperoleh nilai minimal n pada iterasi pertama sebesar
38,867 dan sebesar 38,019 pada iterasi kedua. Karena besarnya sampel minimal dalam
perhitungan iterasi pertama dan kedua telah mendapatkan nilai yang sama yaitu 38, maka
dalam penelitian ini akan digunakan sampel sebesar 38 BUMN di Indonesia.

3.4 Metode Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis
verifikatif. Analisis data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis
jalur (path analysis) dengan bantuan Software Amos 16. Analisis jalur adalah suatu metode
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yang digunakan untuk menguji korelasi bivariat dalam mengestimasi suatu sistem hubungan
persamaan struktural (Hair et.al., 2006).
Selanjutnya berdasarkan kerangka pemikiran yang dikembangkan, maka untuk tujuan
pengujian hipotesis dapat dibuat struktur lengkap yang menggambarkan hubungan kausalitas
antara variabel independen dan variabel dependen melalui diagram analisis jalur seperti
terlihat pada gambar 3.1 berikut.
ε1

X1
PYε1
PYX1
P X1X2

Y

ε2
Pzx1
PZY

X2

PYX2
PZX2
Gambar 3.1
Hubungan Struktural antar Variabel

Keterangan :
X1
X2
Y
Z
P
ε1
ε2

=
=
=
=
=
=
=

Komitmen Organisasional
Pengetahuan Manajer
Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi
Kinerja Keuangan Perusahaan
Koefisien korelasi
Faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel Y
Faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel Z

Pzε2

Z
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IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Hubungan Komitmen Organisasional dan Pengetahuan Manajer
Hasil pengujian hubungan antara komitmen organisasional dan pengetahuan manajer
menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 2,930. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai
thitung lebih besar dari nilai ttabel (ttabel = 2,028). Hasil uji berdasarkan data sampel yang
dilakukan menyimpulkan bahwa secara statistik terdapat hubungan positif dan signifikan
variabel Komitmen Organisasional dan Pengetahuan Manajer.
Dari hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa tingkat komitmen
organisasional berhubungan positif dengan pengetahuan manajer. Seorang manajer yang
memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang SIA maka komitmen organisasional
manajer tersebut juga akan tinggi, dan berlaku juga sebaliknya. Temuan ini sesuai dengan
pernyataan teori Mowday, et.al., 1982 dan Dessler (2003).

4.2 Pengaruh Komitmen Organisasional dan Pengetahuan Manajer Terhadap
Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi secara Simultan.
Hasil pengujian pengaruh Komitmen Organisasional dan Pengetahuan Manajer
terhadap Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi secara Simultan menunjukkan
bahwa nilai Fhitung = 9,674 > Ftabel = 3,267, dimana keputusan uji adalah menolak hipotesis nol.
Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara statistik variabel
Komitmen Organisasional dan Pengetahuan Manajer secara bersama-sama berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi.
Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa, keberhasilan penerapan sistem informasi
akuntansi di BUMN dapat dicapai bila karyawan dan manajer BUMN memiliki tingkat
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komitmen organisasional yang tinggi. Temuan ini sejalan dengan teori Larsen (2003),
Sounders and Jones (1992), dan Choe (1996).
Demikian juga dengan pengetahuan manajer, tingkat pengetahuan manajer juga
memiliki peran penting dalam keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi, temuan
penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Choe (1996) dan Saunders and Jones (1992).
Selanjutnya, dilihat dari total pengaruh secara bersama-sama variabel komitmen
organisasional dan pengetahuan manajer terhadap keberhasilan penerapan sistem informasi
akuntansi, menunjukkan hasil sebesar 35,6% sedangkan sisanya sebesar 64,4% dipengaruhi
oleh faktor lain di luar variabel penelitian ini. Dalam hal ini, penulis mengidentifikasi
kemungkinan faktor lain tersebut adalah: Kondisi fasilitas pemakai akhir, formalisasi
pengembangan SIA, peran komite pengarah, lokasi departemen SIA, dan ukuran organisasi
(Rainer and Watson, 1995; Choe, 1996; dan Essex, et.al., 1998). Kemudian

faktor

kompleksitas tugas, ukuran organisasi, dan faktor kepemimpinan (Burton, et.al., 1992).

4.3 Pengaruh Komitmen Organisasional Terhadap Keberhasilan Penerapan Sistem
Informasi Akuntansi secara Parsial.
Hasil pengujian pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Keberhasilan
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi secara Parsial, menunjukkan bahwa nilai thitung yang
diperoleh lebih besar dari ttabel (2,304 > 2,030). Hasil uji berdasarkan data sampel yang
dilakukan

menyatakan penolakan terhadap H0 atau dengan kata lain menerima H1. Jadi

dapat disimpulkan bahwa secara statistik terdapat pengaruh positif dan signifikan Komitmen
Organisasional terhadap Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi.

Hasil

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rainer and Watson
(1995), Essex et.al (1998), dan Sabherwal et.al (2006).
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4.4 Pengaruh Pengetahuan Manajer terhadap Keberhasilan Penerapan Sistem
Informasi Akuntansi secara Parsial.
Hasil pengujian pengaruh Pengetahuan Manajer terhadap Keberhasilan Penerapan
Sistem Informasi Akuntansi secara Parsial, menunjukkan bahwa nilai thitung yang diperoleh
lebih besar dari ttabel (2,767 > 2,030). Hasil uji berdasarkan data sampel yang dilakukan
menyatakan penolakan terhadap H0 atau dengan kata lain menerima H1. Jadi dapat
disimpulkan bahwa secara statistik terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengetahuan
Manajer terhadap Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi. Hasil penelitian ini
mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Choe (1996), Essex et.al (1998), dan
Sabherwal et.al (2006).

4.5 Pengaruh Komitmen Organisasional, Pengetahuan Manajer, dan Keberhasilan
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
secara Simultan.
Hasil pengujian pengaruh Komitmen Organisasional, Pengetahuan Manajer, dan
Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan, baik menggunakan dimensi ROA, ROE maupun Profit Margin
menunjukkan nilai Fhitung > Ftabel. Dalam pengujian menggunakan ROA diperoleh nilai Fhitung
= 11,702, pengujian menggunakan ROE diperoleh nilai Fhitung = 9,538, dan pengujian
menggunakan Profit Margin diperoleh nilai Fhitung = 15,651. Bila dibandingkan dengan nilai
Ftabel = 2,883 terlihat bahwa kesemua Fhitung menunjukkan nilai lebih besar dari Ftabel, maka
dapat

disimpulkan

bahwa

Komitmen

Organisasional,

Pengetahuan

Manajer,

dan

Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi secara bersama-sama berpengaruh
positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.
Hasil penelitian ini mendukung pendapat teori bahwa inti dari Komitmen
Organisasional adalah keterikatan dan keterlibatan seseorang dalam organisasi yang dapat
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mendorong seseorang untuk bekerja keras dan mengarahkan segala kemampuannya untuk
mencapai tujuan organisasi, yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan dan non
keuangan perusahaan secara keseluruhan (Chen, et.al., 2002; Clercq and Rius, 2007; dan
Keller, 1997). Demikian juga pendapat bahwa Pengetahuan Manajer adalah sumber daya
yang berguna untuk keunggulan kompetitif (competitive advantage) dan keberlangsungan
(sustainability) (West and Noel, 2009).
Selanjutnya

dilihat

dari

total

pengaruh

bersama-sama

variabel

Komitmen

Organisasional, Pengetahuan Manajer, dan Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi
Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, masing-masing menggunakan dimensi
ROA, ROE maupun Profit Margin diperoleh hasil berurut-turut sebagai berikut: 50,8% untuk
ROA, 45,6% untuk ROE, dan 44,1% untuk Profit Margin. Sedangkan sisanya yaitu sebesar
49,2% untuk ROA, 54,4% untuk ROE, dan 55,9% untuk Profit Margin adalah faktor-faktor
lain diluar variabel yang diuji pada penelitian. Dari nilai koefisien determinasi dapat
disimpulkan bahwa untuk ketiga dimensi baik ROA, ROE dan profit margin, terlihat bahwa
rata-rata nilai koefisien determinasi nilainya berkisar pada angka 50%, hal ini berarti bahwa
kinerja keuangan perusahaan merupakan aspek yang sangat kompleks. Variabel yang diuji
dalam penelitian ini yaitu komitmen organisasional, pengetahuan manajer, dan keberhasilan
penerapan sistem informasi akuntansi hanyalah sebagian kecil dari faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

4.6

Pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
secara Parsial.
Hasil pengujian pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Keuangan

Perusahaan dengan menggunakan dimensi ROA, ROE, dan Profit Margin menunjukkan nilai
thitung masing-masing sebesar 2,187 untuk ROA, 2,556 untuk ROE, dan 2,556 untuk Profit
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Margin. Bila dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 2,032, maka ketiga nilai thitung tersebut
menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai ttabel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh positif dan signifikan dari Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Keuangan
Perusahaan, baik menggunakan dimensi ROA, ROE, maupun Profit Margin.
Interpretasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Komitmen
Organisasional maka akan semakin tinggi pula tingkat Kinerja Keuangan Perusahaan.
Kesimpulan hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh (Keller, 1997),
bahwa inti dari Komitmen Organisasional adalah adanya kesamaan tujuan (goal congruence)
antara individu dalam organisasi dengan perusahaan. Kesamaan tujuan antara individu dan
perusahaan akan mendorong seorang individu untuk bekerja keras untuk mencapai
keberhasilan perusahaan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya
yang telah dilakukan oleh Keller (1997), Chen (2004), Clercq and Rius (2007), dan Etty
Murwaningsari (2008).

4.7

Pengaruh Pengetahuan Manajer terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan secara
Parsial.
Hasil pengujian pengaruh Pengetahuan Manajer terhadap Kinerja Keuangan

Perusahaan dengan dimensi ROA, ROE, dan Profit Margin menunjukkan nilai thitung masingmasing sebesar 2,134 untuk ROA, 2,275 untuk ROE, dan 1,139 untuk Profit Margin. Bila
dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 2,032, maka ketiga nilai thitung untuk dimensi ROA,
ROE, dan Profit Margin menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai ttabel. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Pengetahuan Manajer
terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, baik menggunakan dimensi ROA, ROE, maupun
Profit Margin.
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Interpretasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat
Pengetahuan Manajer tentang sistem informasi akuntansi maka akan semakin tinggi pula
tingkat Kinerja Keuangan Perusahaan. Kesimpulan hasil penelitian ini mendukung teori yang
dikemukakan oleh Clercq and Dimov (2008), dan West and Noel (2009). Clercq and Dimov
(2008) menyimpulkan bahwa pengembangan pengetahuan internal dan akses atas
pengetahuan eksternal berpengaruh terhadap kinerja investasi perusahaan pembiayaan.
Kemudian West and Noel (2009) menemukan: (1) Ada tiga knowledge procedural yang harus
dimiliki oleh seorang manajer perusahaan new venture, yaitu pengetahuan atas industri yang
akan dimasuki, pengetahuan atas bisnis, dan creating, building, and harvesting new ventures;
dan (2) Tingkat pengetahuan seorang manajer new venture sangat berguna dalam
pengembangan bisnis new venture.

4.8 Pengaruh Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan secara Parsial.
Hasil pengujian pengaruh Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap
Kinerja Keuangan Perusahaan dengan dimensi ROA, ROE, dan Profit Margin menunjukkan
nilai thitung masing-masing sebesar 2,168 untuk ROA, 1,076 untuk ROE, dan 2,793 untuk
Profit Margin. Bila dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 2,032, maka nilai thitung tersebut
menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai ttabel untuk dimensi ROA dan Profit Margin dan
nilai yang lebih rendah untuk ROE. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh
positif dan signifikan Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan untuk dimensi ROA dan Profit Margin, dan tidak terdapat pengaruh
positif dan signifikan Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan untuk dimensi ROE.
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Interpretasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat
Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi akan semakin tinggi pula tingkat
Kinerja Keuangan Perusahaan untuk dimensi ROA dan Profit Margin. Kesimpulan hasil
penelitian ini sesuai dengan pernyataan teori sebagaimana yang disampaikan oleh Gelinas, et.
al. (1993), bahwa keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi dapat mendorong
perbaikan dalam operasi bisnis sehari-hari dan juga meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan perusahaan, yang keduanya merupakan komponen utama kinerja keuangan
perusahaan. Hasil penelitian ini (hasil pengujian untuk dimensi ROA dan Profit margin) juga
relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chang and King (2005), Michael J
Zhang (2007a), dan Michael J. Zhang (2007b).
Hasil pengujian parsial pengaruh Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi
terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan untuk dimensi ROE tidaklah menunjukkan nilai
yang signifikan, hal ini berarti bahwa Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi
tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dalam dimensi ROE.
Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan hasil yang berlawanan dengan teori-teori yang
dikembangkan sebelumnya dalam penelitian ini. Penulis menduga tidak signifikannya
pengaruh secara parsial antara keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi dan kinerja
keuangan dalam dimensi ROE, disebabkan oleh: (1) Sangat kompleksnya faktor yang
mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan (ROE); dan (2) Sistem informasi akuntansi
sebagai alat bantu untuk menghasilkan informasi keuangan mempengaruhi Kinerja Keuangan
(ROE) melalui faktor-faktor lain seperti proses pengambilan keputusan, kualitas keputusan,
dinamisasi individu dalam organisasi, efisiensi dan efektivitas, dan lain-lain. Karena
banyaknya faktor yang menjadi perantara (intervening) antara Keberhasilan Penerapan SIA
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dan Kinerja Keuangan Perusahaan ROE, maka secara langsung Keberhasilan Penerapan SIA
tidaklah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (ROE).

V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan
Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Komitmen Organisasional dan Pengetahuan Manajer berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi baik secara
parsial maupun simultan. Secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dapat dicapai dengan
optimalisasi peningkatan Komitmen Organisasional dan Pengetahuan Manajer.
2. Komitmen Organisasional, Pengetahuan Manajer dan Keberhasilan Penerapan Sistem
Informasi Akuntansi secara simultan berdampak positif dan signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Perusahaan (dimensi ROA, ROE, dan Profit Margin). Sedangkan
secara parsial, Komitmen Organisasional, Pengetahuan Manajer dan Keberhasilan
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi hanya berdampak positif dan signifikan
terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan untuk dimensi ROA, dan Profit.

5.2 Keterbatasan
Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa keterbatasan yang mengurangi
kesempurnaannya, antara lain:
a. Ada kemungkinan bias persepsi dari responden khususnya untuk pengukuran variabel
Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi. Variabel Keberhasilan
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi menggunakan responden Manajer SIA yang
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merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap Keberhasilan Penerapan SIA dan
bukan pengguna SIA.
b. Ada kelemahan dalam penarikan sampel dalam penelitian ini yang menggunakan
menggunakan metode acak sederhana. BUMN di Indonesia tidaklah kumpulan
populasi yang homogen satu sama lain, sehingga metode penarikan sampel yang
sebaiknya dilakukan adalah metode cluster sampling.

5.3 Implikasi
Hasil ini diharapkan mempunyai implikasi antara lain:
a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan
ilmu akuntansi khususnya tentang pengembangan dan penerapan sistem informasi
akuntansi di perusahaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampak
keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi tersebut pada kinerja keuangan
perusahaan.
b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi
mereka yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai keterkaitan variabel
komitmen organisasional, pengetahuan manajer, keberhasilan penerapan sistem
informasi akuntansi, dan kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat dijadikan
acuan dalam pengembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
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