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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh latar belakang 
pendidikan, jenis usaha, pengalaman usaha, skala usaha, pelatihan akuntansi 
terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah 
di Kota Malang. Dalam penelitian ini, sampel yang dituju adalah pemilik/manajer 
usaha kecil dan menengah yang telah terdaftar Diskop dan UMKM Kota Malang. 
Data yang dapat diolah sebesar 84 responden pengusaha kecil dan menengah. 
Teknik yang dipakai untuk menguji data penelitian adalah model struktural 
dengan software smart PLS. Konstruk yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
latar belakang pendidikan, jenis usaha, pengalaman usaha, skala usaha, pelatihan 
akuntansi. Hasil analisis untuk model ini menunjukkan bahwa secara simultan, 
konstruk latar belakang pendidikan, jenis usaha, pengalaman usaha, skala usaha, 
pelatihan akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan 
sistem informasi akuntansi. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa 
konstruk latar belakang pendidikan manajer/pemilik, jenis usaha, pengalaman 
usaha, skala usaha, pelatihan akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap 
penggunaan sistem informasi akuntansi.  

 

 

Kata kunci : Usaha kecil dan menengah, Penggunaan sistem informasi akuntansi, 
latar belakang pendidikan, jenis usaha, pengalaman usaha, skala 
usaha, pelatihan akuntansi 

   



ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE USE OF INFORMATION 
SYSTEMS IN ACCOUNTING SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN 

MALANG CITY 
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Abstract 

This research aims to know the influence of educational background, type 
of business, the business experience, business scale, accounting training against 
the use of accounting information systems in small and medium enterprises in the 
city of Malang. In this study, a sample of the intended recipients are the 
owners/managers of small and medium enterprises which have registered Diskop 
and UMKM in Malang City. The Data can be processed by 84 respondents of 
small and medium entrepreneurs. The techniques used to test the research data is 
testing a structural model with smart PLS software. Constructs used in this study 
is background education, type of business, the business experience, business 
scale, accounting training,and use of accounting information systems . Analytical 
results of the analysis for this model shows that the construct of background 
education, type of business, the business experience, business scale, accounting 
training simultaneously influence significantly to the use of accounting 
information systems. While partially variable indicates that the educational 
background of managers/owners, type of business, the business experience, 
business scale and accounting training effect significantly against the use of 
accounting information systems.  

 

 

Kewords: Small and medium enterprises, the use of accounting information 
systems, educational background, type of business, the business 
experience, business scale, accounting training 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Usaha kecil dan menengah merupakan unit usaha yang dikelola oleh 

kelompok masyarakat maupun keluarga. Usaha kecil dan menengah mempunyai 

peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sebab selain memberi 

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga dapat menyerap tenaga 

kerja dalam jumlah yang besar. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita 

sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang 

mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor usaha kecil dan 

menengah  terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.  

Perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia tidak lepas dari 

berbagai macam masalah. Masalah umum yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan 

menengah seperti keterbatasan modal kerja, kesulitan bahan baku, keterbatasan 

teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik, informasi,dan 

pemasaran (Astuti dan Widiatmo, 2003). Lebih lanjut dijelaskan bahwa lemahnya 

usaha kecil di Indonesia disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, antara lain; 

keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, modal dan informasi, tetapi juga 

karena kurangnya dukungan dari pemerintah dan kurangnya kemauan pengusaha - 

pengusaha kecil dan menengah nasional untuk berorientasi global. 

Pada dasarnya UMKM memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan 

kredit sebagai suntikan modal. Hingga saat ini banyak program pembiayaan bagi 



UMKM yang baik dijalankan oleh pemerintahan maupun oleh perbankan. Salah 

satu program pemerintah Indonesia terkait pembiayaan UMKM adalah Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) yang pada tahun 2009 ditargetkan sekitar Rp 20 Triliun. 

Namun pada prakteknya realisasinya jauh dari target Rp20 triliun yakni hanya 

sebesar 14,8 triliun. Penyebab rendahnya penyaluran KUR tersebut karena bank 

yang ditunjuk sebagai penyalur KUR masih terlalu berhati-hati dalam penyaluran 

kredit, karena tidak memiliki akses informasi yang memadai terkait kondisi 

UMKM (Kementrian Koeperasi dan UMKM, 2013). Pemberian kredit atau 

pembiyaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan UMKM dalam 

memberikan kredit atau pembiayaan UMKM, yang menjadi salah satu persyaratan 

adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan yang harus disediakan 

oleh UMKM. 

 Ketidakmampuan menyediakan dan menggunakan informasi akuntansi 

merupakan faktor utama yang menimbulkan permasalahan dan mengakibatkan 

kegagalan perusahaan kecil dan menengah dalam pengembangan usaha (Astuti, 

2007). Ketidakmampuan menyediakan dan menggunakan informasi akuntansi 

merupakan salah satu kelemahan dari sisi manajemen. Kelemahan ini                

merupakan faktor utama yang mengakibatkan kegagalan UMKM dalam 

mengembangkan usaha. Kemampuan untuk menyediakan dan menggunakan 

informasi akuntansi sangat tergantung pada kemampuan pemilik untuk 

menjalankan teknis akuntansi (Theng dan Jasmine 1996). Informasi akuntansi 

sangat bermanfaat bagi UMKM, karena merupakan alat yang digunakan oleh 

pengguna informasi untuk pengambilan keputusan,. Informasi akuntansi dapat 



digunakan untuk mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan 

perusahaan yang sangat diperlukan oleh pihak manajemen dalam merumuskan 

berbagai keputusan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi (Nicholls 

dan Holmes, 1989) 

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengungkapkan permasalahan 

perusahaan kecil dan menengah yaitu dilakukan penelitian-penelitian akuntansi 

tentang penyediaan dan penggunaan informasi akuntansi; antara lain dilakukan 

oleh Budhijono dan Kristyowati (2005). Hasil penelitian mereka mengungkapkan 

penggunaan sistem informasi akuntansi pada perusahaan kecil di Salatiga, dapat 

ditingkatkan dengan cara lebih memperhatikan faktor pendidikan. Karena dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang 

pemilik usaha dalam hal ini pendidikan formal, maka proporsi penggunaan sistem 

informasi akuntansi semakin tinggi. Pihak - pihak yang terkait dengan usaha kecil                    

seperti pemerintah daerah dapat meningkatkan penggunaan informasi akuntansi 

pada usaha kecil dengan meningkatkan pendidikan melalui pendidikan non formal 

yaitu dengan mengadakan pelatihan tentang kemampuan kewirausahaan dan 

ketrampilan teknis sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja 

sama dengan instansi terkait dan Perguruan Tinggi untuk mengadakan pelatihan 

yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha kecil. 

Penelitian Budhijono dan Kristyowati (2005) mengungkapkan faktor-

faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem informasi akuntansi pada 

perusahaan kecil di kota Salatiga, menyatakan bahwa variable yang signifikan 

dapat mempengaruhi penggunaan sistem informasi akuntasi antara lain, latar 



belakang pendidikan manajer/pemilik, skala usaha, pengalaman usaha dan jenis 

usaha. Penelitian Holmes dan Nicholls (1989) mengungkapkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan 

kecil di Australia. Variabel yang signifikan berpengaruh antara lain, ukuran 

bisnis, masa manajemen memimpin operasional usaha, sektor industri, dan 

pendidikan pemilik atau manajer usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan 

informasi akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah. Penelitian Fitriyah (2006) 

mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi 

akuntansi pada perusahaan menengah di Kabupaten Sidoarjo, lebih lanjut 

menyatakan bahwa variable yang signifikan berpengaruh antara lain pengetahuan, 

skala usaha, pengalaman usaha, jenis usaha dan ketidakpastian lingkungan 

memoderasi pengaruh pengalaman usaha terhadap penggunaan informasi 

akuntansi. Dalam penelitian Muniarti (2002) menambahkan variabel pelatihan 

akuntansi dari variable-variabel yang telah disebutkan diatas, dalam penelitiannya 

yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan 

menengah adalah pelatihan akuntansi, yang berpengaruh positif terhadap 

penggunaan informasi akuntansi. 

Penelitian ini dilakukan mengacu pada hasil penelitian Budhijono dan 

Kristyowati (2005), Holmes dan Nicholls (1989), Fitriyah (2006), dan Muniarti 

(2002). Dari penelitian di atas, penulis ingin membandingkan hasil penelitian 

tersebut dengan membandingkan hasil penelitian tersebut dengan periode yang 

berbeda serta ruang lingkup yang berbeda pula. Penelitian ini mereplikasi 

variabel-variabel penelitian, latar belakang pendidikan pemilik atau manajer, jenis 



usaha, pengalaman usaha, skala usaha dan pelatihan akuntansi pemilik atau 

manajer terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi pada usaha kecil dan 

menengah di Kota Malang maka penulis tertarik mengambil judul penelitian 

”ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA KECIL DAN 

MENENGAH  DI KOTA MALANG”. 

 

1.2 Motivasi Penelitian 

Usaha kecil dan menengah banyak mengalami kesulitan dalam memahami 

sistem informasi akuntansi dengan baik. Padahal dengan semakin ketatnya 

persaingan bisnis dalam era globalisasi ekonomi, hanya perusahaan yang memiliki 

keunggulan kompetitif yang akan mampu memenangkan persaingan. Keunggulan 

tersebut diantaranya adalah kemampuan dalam mengelola berbagai informasi, 

sumber daya manusia, alokasi dana, penerapan teknologi, sistem pemasaran dan 

pelayanan. Sehingga manajemen perusahaan yang profesional merupakan tuntutan 

yang harus segera dipenuhi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan 

perusahaan secara baik. Ketidakmampuan menyediakan dan menggunakan 

informasi akuntansi merupakan faktor utama yang menimbulkan permasalahan 

dan mengakibatkan kegagalan perusahaan kecil dan menengah dalam 

pengembangan usaha (Astuti, 2007). 

Melihat begitu banyak peranan dan manfaat informasi akuntansi dalam 

menciptakan arus informasi keuangan guna menunjang kelangsungan hidup 

(going concern) usaha kecil dan menengah, maka melalui penelitian ini ingin 



mengetahui latar belakang pendidikan pemilik atau manajer, jenis usaha, 

pengalaman usaha, skala usaha dan pelatihan akuntansi pemilik atau manajer 

terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah.  

 

1.3 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah latar belakang pendidikan pemilik atau manajer berpengaruh 

terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi pada usaha kecil dan 

menengah di Kota Malang? 

2. Apakah jenis usaha berpengaruh terhadap penggunaan sistem 

informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah di Kota Malang? 

3. Apakah pengalaman usaha berpengaruh terhadap penggunaan sistem 

informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah di Kota Malang? 

4. Apakah skala usaha berpengaruh terhadap penggunaan sistem 

informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah di Kota Malang? 

5. Apakah pelatihan akuntansi pemilik atau manajer berpengaruh 

terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi pada usaha kecil dan 

menengah di Kota Malang? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Dengan mengacu pada perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 



1. Untuk menguji pengaruh antara latar belakang pendidikan pemilik 

atau manajer terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. 

2. Untuk menguji pengaruh antara jenis usaha terhadap penggunaan 

sistem informasi akuntansi. 

3. Untuk menguji pengaruh antara pengalaman usaha terhadap 

penggunaan sistem informasi akuntansi. 

4. Untuk menguji pengaruh antara skala usaha terhadap penggunaan 

sistem informasi akuntansi. 

5. Untuk menguji pengaruh antara pelatihan akuntansi pemilik atau 

manajer terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. 

  

1.5 Kontribusi Penelitian  

Kontribusi penelitian ini didefinisikan sebagai manfaat yang diteliti, 

berupa:  

a. Kontribusi Teori 

Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris 

tambahan mengenai pengaruh latar belakang pendidikan pemilik atau 

manajer, jenis usaha, pengalaman usaha, skala usaha dan pelatihan 

akuntansi pemilik atau manajer terhadap penggunaan sistem informasi 

akuntansi. Penelitian ini mengacu pada penelitian Budhijono dan 

Kristyowati (2005) yang mengungkapkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan sistem informasi akuntansi pada 

perusahaan kecil di kota Salatiga. 



b. Kontribusi Praktik 

Penelitian ini menjadi bahan referensi bagi para pengusaha 

dalam mempertimbangkan desain sistem informasi akuntansi 

usahanya, khususnya terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi 

yang sesuai dengan kondisi usahanya. 

  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
2.1 Sistem Informasi Akuntansi  

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang 

untuk merubah data ekonomi menjadi informasi yang berguna. Informasi ini 

kemudian dikomunikasikan kepada beragam pengambilan keputusan. (Bodnar dan 

Hopwood; 2001:1).  

Sedangkan sistem informasi akuntansi menurut Tunggal (1993:10) adalah 

“Kumpulan manusia-manusia dan sumber-sumber modal didalam suatu organisasi 

yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi dan juga informasi yang 

diperoleh dari pengumpulan dan pengelolaan data transaksi. Informasi ini berguna 

untuk semua tingkat manajemen untuk perencanaan dan pengendalian aktivitas 

organisasi”.  

Menurut Bodnar dan Hopwood (2001:11) adalah sebagai berikut: ”Sistem 

akuntansi adalah suatu organisasi terdiri dari metode dan catatan–catatan yang 

dibuat untuk mengidentifikasikan, mengumpulkan, menganalisis, mencatat, dan 

melaporkan transaksi–transaksi organisasi dan menyelenggarakan 

pertanggungjawaban bagi aktiva dan kewajiban yang berkaitan”. Maksudnya 

adalah bahwa sistem akuntansi dalam suatu organisasi dapat berbentuk sederhana, 

dapat pula komplek. Sistem-sistem informasi dirancang dan dipasang bukan 

hanya untuk menghasilkan saldo-saldo buku besar untuk menghasilkan laporan 

keuangan tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen dan informasi 



operasional yang tidak berkaitan dengan akuntansi. Jadi sistem akuntansi dan 

pnegendalian operasional berkaitan erat dalam organisasi.  

Menurut Bastian dan Soepriyanto (2002:3) mendefinisikan sistem 

akuntansi sebagai berikut: “Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan 

dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

akuntansi”. Sedangkan Mulyadi (2001:3) mendefinisikan sistem akuntansi sebagai 

berikut: ”Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang 

dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”.  

Dengan demikian, kesimpulannya sistem akuntansi merupakan organisasi 

yang terdiri dari formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan 

dalam hal ini manajemen. Dari definisi sistem akuntansi ada unsur suatu sistem 

akuntansi yang pokok yaitu formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar 

dan buku pembantu, serta laporan. Mulyadi (2001:3) menguraikan pengertian dari 

masing-masing unsur sistem akuntansi adalah sebagai berikut :  

1. Formulir 

 Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat terjadinya 

transaksi dan biasa disebut dengan dokumen, karena dengan formulir ini 

peristiwa yang terjadi dalam organisasi dicatat atau didokumentasikan.  

2. Jurnal 

 Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data 

lainnya.  



3. Buku Besar 

 Buku besar ( general ledger ) terdiri dari rekening-rekening yang 

digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya 

dalam jurnal, rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai 

dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan 

keuangan.  

4. Buku Pembantu 

 Apabila data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu ( subsidiary 

ledger ). Buku ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci 

data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar.  

5. Laporan 

 Laporan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang biasanya disebut 

dengan laporan keuangan, dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan laba yang ditahan dan lainnya.  

Menyusun sistem akuntansi dalam suatu organisasi, ada beberapa faktor 

yang perlu dipertimbangkan, menurut Bastian dan Soepriyanto (2002:12) faktor-

faktor tersebut antara lain:  

1. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip cepat yaitu 

bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang 

diperlukan dengan tepat waktu dan dapat memenuhi kebutuhan dan 

dengan kualitas yang sesuai.  



2. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip aman, yang 

berarti sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan 

harta milik organisasi. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik 

organisasi, maka sistem akuntansi harus disusun dengan 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal  

3. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip murah, yang 

berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi harus 

dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal, dengan kata lain, 

dipertimbangkan cost dan benefit dalam menghasilkan suatu informasi.  

Ketiga faktor diatas harus dipertimbangkan bersama-sama pada waktu 

menyusun sistem akuntansi dalam suatu organisasi sehingga tidak sampai terjadi 

adanya salah satu faktor yang ditinggalkan. Kesimpulannya penyusunan sistem 

akuntansi juga perlu mempertimbangkan bahwa kebutuhan akan informasi dalam 

suatu entitas akan berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan informasi 

pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak eksternal maupun internal, 

disamping itu kemajuan tehnologi, terutama alat untuk memproses data dapat 

mengakibatkan sistem akuntansi yang ada sekarang sudah tidak efisien lagi 

sehingga perlu adanya peninjauan ulang terhadap sistem akuntansi yang saat ini 

berlaku.  sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah 

bagian dari organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, 

menganalisis dan mengkomunikasikan data – data keuangan guna menghasilkan 

informasi bagi pihak luar maupun dalam perusahaan sebagai dasar dalam 

perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Jadi penekanannya pada 



informasi-informasi yang dihasilkan untuk digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

2.1.2 Informasi Akuntansi 

Belkaoui (2000) mendifinisikan informasi akuntansi sebagai informasi 

kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif 

tindakan. Haswell dan Holmes (1989) menyatakan bahwa kekurangan informasi 

akuntansi dalam manajemen perusahaan dapat membahayakan perusahaan kecil. 

Kondisi keuangan yang memburuk dan kekurangan catatan akuntansi akan 

membatasi akses untuk memperoleh informasi yang diperlukan, sehingga akan 

menyebabkan kegagalan perusahaan. Holmes dan Nicholls (1988,1989) 

mengklasifikasi informasi akuntansi dalam tiga jenis yang berbeda menurut 

manfaatnya bagi para pemakai, yaitu : 

1. Statutory accounting information, merupakan informasi yang harus 

disiapkan sesuai dengan peraturan yang ada. 

2. Budgetary information, yaitu informasi akuntansi yang disajikan dalam 

bentuk anggaran yang berguna bagi pihak internal dalam perencanaan, 

penilaian dan pengambilan keputusan 

3. Additional accounting information, yaitu informasi akuntansi lain yang 

disiapkan perusahaan guna meningkatkan efektivitas pengambilan 

keputusan. 

 

 



2.1.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Tujuan umum sistem informasi akuntansi (Mulyadi; 2001) adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang diberikan oleh sistem dalam kualitas, 

ketepatan waktu atau struktur dari informasi tersebut. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yang  

berarti memperbaiki daya andal informasi akuntansi dan menyediakan 

catatan yang lengkap sebagai pertanggungjawaban dalam melindungi harta 

perusahaan. 

4. Untuk menurunkan biaya dalam menyelenggarakan catatan akuntansi. 

2.1.4 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi 

 Secara garis besar, elemen pembentukan system informasi akuntansi 

terdiri dari struktur dan proses. Dimana karakteristik dari sistem informasi 

akuntansi menurut Wilkinson (1993) adalah; 

1. Sasaran 

Sasaran merupakan kekuatan pemotivasian yang mengarahkan suatu 

system. Setiap system memiliki suatu sampai lebih dari satu sasaran. 

System informasi akuntansi memiliki sasaran, yaitu menyediakan 

informasi yang dibutuhkan oleh manajemen maupun pihak luar. 

2. Masukan-proses-keluaran 

Sebuah sistem akan memiliki yang namanya input atau masukan. 

Kemudian input ini akan mendapatkan proses pengolah agar dapat 



digunakan yang mana hasil dari proses input ini yang dinamakan output 

atau keluaran. 

3. Lingkungan 

Lingkungan merupakan tempat dimana sistem tersebut berada dan 

pelaksanaannya. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari sistem 

informasi perusahaan, sistem informasi akuntansi juga berinteraksi dengan 

sistem-sistem di luar perusahaan.Dalam merancang suatu sistem informasi 

akuntansi yang tanggap terhadap lingkungan, maka diperlukan 

mengidentifikasikan pengaruh kelayakan. 

4. Subsistem 

Setiap sistem terdiri dari subsistem-subsistem penyusunan berapapun 

kecilnya sistem tersebut. Dan tiap-tiap subsistem tersebut mengandung 

semua karakteristik dari suatu sistem yang lengkap. 

5. Saling ketergantungan 

Setiap sistem mempunyai saling ketergantungan dengan sistem yang 

lainnya. Disamping sistem itu mempunyai subsitem-subsistem yang saling 

erat berkaitan, sistem juga memiliki hubungan integral dari sistem lain 

yang lebih besar. 

6. Kendala  

Tidak ada sistem yang tidak memiliki kendala, baik kendala itu berasal 

dari dalam maupun di luar. Kendala sistem informasi akuntansi dapat 

berasal dari dalam perusahaan berasal dari pemasok, pelanggan, 

pelanggan, pesaing dan lainnya yang berkaitan dengan sistem informasi 

akuntansi. 

 



7. Pengendalian 

Pengendalian adalah proses yang dilakukan sistem untuk mengeroksi 

setiap penyimpangan dari rangkaian langkah-langkah menuju sasaran yang 

diinginkan. Pengendalian yang efektif tergantung pada umpan balik. 

Umapan ini diukur berdasarkan standar yang telah diterapkan sebelumnya 

untuk menentukan penyimpangan yang kemudian dikoreksi dengan 

mengubah masukan atau proses. 

8. Pengguna 

Setiap sistem akan menghasilkan keluaran yang berguna bagi pemakainya. 

Sistem informasi akuntansi ini menghasilkan informasi yang digunakan 

oleh pemakai internal (manajer dan karyawan) maupun pemakai eksternal. 

 

2.2 Pengertian Perusahaan Kecil dan Menengah 

Adanya perbedaan pandangan pengkajian usaha kecil atau perbedaan 

pemakaian kriteria menyebabkan belum ada keseragaman definisi usaha kecil. 

Kriteria yang dipakai untuk membedakan kelompok usaha kecil ada bermacam-

macam diantaranya jumlah modal yang digunakan, jumlah tenaga kerja, jumlah 

produksi, omzet penjualan, besarnya investasi dan metode administrasi. Kriteria 

yang umum digunakan adalah jumlah tenaga kerja, besarnya modal atau investasi, 

kapasitas produksi dan jumlah penjualan per periode. 

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk 

mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai 

berikut  : 



1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah 

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha 

Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. 

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan 

usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar 

dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, 

usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

Undang-undang tersebut lebih lanjut mengemukakan kriteria Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah berikut : 

 



1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah). 

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah). 

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

Melalui Instruksi Presiden RI No. 10 tahun 1999, tentang Pemberdayaan 

Usaha Menengah, pemerintah berusaha meningkatkan kemampuan usaha 

menengah menjadi usaha yang tangguh, mandiri, dan unggul. Inpres itu 

memberikan kriteria dalam menetapkan usaha yang masuk kelas menengah jika 



pengusaha memiliki kekayaan bersih minimal Rp. 200.000.000,- sampai Rp. 10 

miliar maka masuk golongan pengusaha kelas menengah.  

Penelitian yang akan dilakukan selanjutnya menetapkan usaha yang masuk 

kelas kecil dan menengah, kisaran ini dipilih karena dianggap representatif dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Tambunan (2002) mengungkapkan di Indonesia, 

terdapat sejumlah departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang 

terlibat langsung dalam perumusan kebijaksanaan pengembangan UKM dan 

implementasinya (pelaksanaan program-program pembinaan), termasuk 

Menegkop & UKM, Menkeu, BAPPENAS dan Depperindag. Walaupun dalam 

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 telah ditetapkan apa yang dimaksud dengan 

UK, dan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 1999 mengenai definisi 

UM, namun dalam parktiknya, banyak diantara departemen dan badan pemerintah 

tersebut punya kriteria sendiri-sendiri yang berbeda dalam mendifinisikan UKM. 

Di dalam Undang-Undang No. 19/1999 tersebut ditetapkan bahwa;  

1) Usaha kecil adalah suatu unit usaha yang memiliki nilai aset neto (tidak 

termasuk tanah dan bangunan) yang tidak melebihi Rp. 200 juta, atau 

penjualan per tahun tidak lebih besar dari Rp. 1 miliar.  

2) Usaha Menengah adalah suatu unit usaha dengan nilai aset neto (di luar 

tanah dan gedung) antara Rp. 200 juta hingga Rp. 10 miliar;  

3) di atas itu adalah UB (Usaha Besar).  

Keberhasilan usaha kecil dan menengah dapat ditinjau dari dua sudut 

pandang, yaitu sudut pandang ekonomi dan sudut pandang sosial. Dari segi 

ekonomi, keberhasilan perusahaan ditinjau dari adanya peningkatan kekayaan 



perusahaan diluar pinjaman, misalnya : kenaikan laba, tambahan modal dan rasio-

rasio yang lain. Sedangkan segi sosial, keberhasilan perusahaan ditinjau dari 

adanya kelangsungan hidup perusahaan (going concern) dengan kaitannya 

keberadaan karyawan perusahaan. 

 
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan dimuka maka diajukan 

model penelitian yang ditunjukkan dalam gambar 1, yang menjelaskan kerangka 

pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh antara latar belakang 

pendidikan pemilik/manajer, jenis usaha, pengalaman usaha, skala usaha dan 

pelatihan akuntansi pemilik/manajer ( variable independen ) terhadap terhadap 

penggunaan sistem informasi akuntansi ( variable dependen ). 

Gambar  2.1 Kerangka Pemikirian Teoritis 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Pemilik/manajer terhadap 

Penggunaan Sistem Informasi Informasi Akuntansi  

Penelitian Murniati (2002) menyebutkan bahwa pendidikan pemilik atau 

manajer mempengaruhi secara signifikan terhadap penggunaan sistem informasi 

akuntansi pada perusahaan kecil. Kemampuan dan keahlian pemilik atau manajer 

perusahaan kecil sangat ditentukan dari pendidikan formal yang pernah ditempuh. 

‐ Latar belakang pendidikan 
pemilik/manajer 

‐ Jenis usaha 
‐ Pengalaman usaha 
‐ Skala usaha 
‐ Pelatihan akuntansi pemilik/manajer 

Penggunaan sistem 
informasi akuntansi 



Tingkatan pendidikan formal yang rendah (SD sampai SMU) dari manajer 

perusahaan, penggunaan sistem informasi akuntansi akan lebih rendah 

dibandingkan dengan pemilik atau manajer dengan pendidikan yang tinggi 

(Perguruan Tinggi). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Budhijono dan Kristyowati (2005),  

pada usaha kecil dan menengah di kota Salatiga menunjukkan bahwa latar 

belakang pendidikan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

penggunaan sistem informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah. Hasil ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan Astuti (2007). Hasil penelitiannya 

menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan) tidak berpengaruh terhadap 

penggunaan informasi akuntansi. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk meneliti pengaruh 

latar belakang pendidikan pemilik atau manajer terhadap penggunaan sistem 

informasi akuntansi. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  

H1 = Latar Belakang Pendidikan Pemilik/manajer berpengaruh terhadap 

Penggunaan Sistem Informasi Informasi Akuntansi 

2.3.2 Pengaruh Jenis usaha terhadap Penggunaan Sistem Informasi 

Akuntansi 

Jenis usaha mempunyai efek terhadap persiapan dan penggunaan 

informasi akuntansi. Sehingga hal ini memperlihatkan bahwa sektor usaha 

mempengaruhi jumlah informasi akuntansi yang dibutuhkan dalam operasional 

perusahaan. Holmes dan Nicholls (1988) mengelompokkan tujuh jenis usaha dan 



memperlihatkan bahwa informasi akuntansi tambahan relatif  besar digunakan 

oleh sektor industri, dibandingkan dengan sektor yang lain.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Fitriyah (2006) pada usaha kecil 

dan menengah di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa jenis usaha 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Budhijono dan Kristyowati 

(2005). Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa jenis usaha tidak berpengaruh 

terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk meneliti 

pengaruh jenis usaha terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. Dengan 

demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 = Jenis usaha berpengaruh terhadap Penggunaan Sistem Informasi 

Informasi Akuntansi 

2.3.3 Pengaruh Pengalaman Usaha terhadap Penggunaan Sistem Informasi 

Akuntansi 

Pengalaman berusaha memperoleh banyak pembelajaran tentang informasi 

apa yang dibutuhkan dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Manajemen 

perusahaan akan membutuhkan informasi yang lebih banyak akan disiapkan dan 

digunakan dalam pengambilan keputusan apabila tingkat kompleksitas usaha serta 

persaingan semakin ketat. Pengalaman dalam operasional berusaha atau lamanya 

perusahaan beroperasi berdasarkan pada bisnis yang sudah dijalankan akan 

mengindikasikan kebutuhan akan informasi akuntansi sangat diperlukan (Nicholls 

dan Holmes, 1988), semakin lama perusahaan beroperasi informasi akuntansi 

semakin dibutuhkan karena kompleksitas usaha juga semakin tinggi. 



Penelitian sebelumnya yang dilakukan Fitriyah (2006) pada usaha kecil 

dan menengah di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pengalaman usaha 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Budhijono dan Kristyowati 

(2005), dan penelitian menurut Astuti (2007). Hasil penelitiannya menjelaskan 

bahwa jenis usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk meneliti 

pengaruh pengalaman usaha terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. 

Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 = Pengalaman Usaha berpengaruh terhadap Penggunaan Sistem 

Informasi Informasi Akuntansi 

2.3.4  Pengaruh Skala Usaha terhadap Penggunaan Sistem Informasi 

Informasi Akuntansi  

Jumlah pendapatan atau penjualan yang dihasilkan perusahaan dapat 

menunjukkan perputaran asset atau modal yang dimiliki oleh perusahaan, 

sehingga semakin besar pendapatan atau penjualan yang diperoleh perusahaan 

semakin besar pula tingkat kompleksitas perusahaan dalam menggunakan 

informasi akuntansi. Jumlah karyawan dapat menunjukkan berapa kapasitas 

perusahaan dalam mengoperasionalkan usahanya, semakin besar jumlah karyawan 

semakin besar tingkat kompleksitas perusahaan, sehingga informasi akuntansi 

sangat dibutuhkan.  

Skala usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola 

usahanya dengan melihat berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan berapa 



besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi 

(Nicholls dan Holmes, 1988). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk meneliti 

pengaruh skala usaha terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. Dengan 

demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4 = Skala Usaha berpengaruh terhadap Penggunaan Sistem Informasi 

Informasi Akuntansi 

2.3.5  Pengaruh Pelatihan Akuntansi Pemilik/manajer terhadap 

Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 

Pelatihan dapat dilakukan di dalam maupun di luar pekerjaan. Pelatihan 

yang dilakukan di luar pekerjaan umumnya bersifat formal. Latihan yang 

dilakukan di luar pekerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan. Bila 

latihan formal seperti itu betul-betul dikaitkan dengan penggunaannya dalam 

pekerjaan sehari-hari maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja akan 

meningkat.  

Jain (1999) menyatakan bahwa pelatihan akan menghasilkan peningkatan 

profesional yang lebih jauh dalam manajemen. Penelitian Holmes dan Nicholls 

(1988) menunjukkan bahwa pelatihan berhubungan positif terhadap penyediaan 

informasi akuntansi untuk membuat keputusan dalam perusahaan kecil.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk meneliti 

pengaruh pelatihan akuntansi terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. 

Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 



H5 = Pelatihan akuntansi pemilik/manajer berpengaruh terhadap 

Penggunaan Sistem Informasi Informasi Akuntansi 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor latar belakang pendidikan 

pemilik/manajer, skala usaha, pengalaman usaha, jenis usaha, pelatihan akuntansi 

pemilik/manajer secara signifikan terhadap penggunaan sistem informasi 

akuntansi pada usaha kecil dan menengah. Ketertarikan peneliti melakukan 

penelitian pada usaha kecil dan menengah di Kota malang dikarenakan,  

1. Kota Malang merupakan daerah sentra industri yang banyak 

jumlahnya dan cukup berpotensi.  

2. Perkembangan usaha kecil dan menengah di kota Malang sangat pesat 

karena didukung oleh masyarakatnya yang konsumtif.  

3.2 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

explanatory reseach (penelitian penjelasan). Penelitian penjelasan merupakan 

penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Singarimbun dan Effendi, 

1989). Oleh karenanya penelitian ini juga dinamakan penelitian pengujian 

hipotesis / testing research.  

 Adapun alasan utama pemilihan jenis penelitian ini adalah untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Melalui uji hipotesis yang telah 

diajukan, diharapkan dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel 



bebas dan variabel terikat yang ada dalam hipotesis tersebut. Dalam penelitian 

jenis ini, hipotesis ini sendiri menggambarkan hubungan dan pengaruh antar 

variabel-variabel bebas terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu 

serta dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti (Supardi, 2005:101). 

Menurut Isgiyanto (2009:4), populasi adalah semua nilai yang mungkin, baik hasil 

menghitung ataupun mengukur, kualitatif atau kuantitatif mengenai karakteristik 

tertentu dari semua elemen himpunan data yang ingin diteliti sifat-sifatnya. 

 Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah 

yang terdaftar pada Dinas koperasi dan UMKM Kota Malang. Dipilihnya usaha 

kecil dan menengah yang terdaftar pada Dinas koperasi dan UMKM Kota Malang 

sebagai populasi  karena pertumbuhan usaha kecil dan menengah di kota Malang 

sangat pesat dan berkembang. 

3.3.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota 

yang dipilih dari populasi. Jadi sampel merupakan sub kelompok atau sebagian 

dari populasi (Sekaran, 2006:123). Dengan peneliti mempelajari sampel, maka 

peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap 



populasi penelitian. Dalam penelitian ini, sampel yang dituju adalah pemilik atau 

manajer usaha kecil dan menengah. 

 Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan non-probability sampling dengan kriteria Judgment sampling.  Hartono 

(2007:79) menjelaskan bahwa non-probability sampling yaitu metode 

pengambilan sampel secara non probabilitas atau pemilihan non random, 

sedangkan judgment sampling adalah purposive sampling dengan kriteria berupa 

suatu pertimbangan tertentu. Kriteria populasi yang digunakan adalah usaha kecil 

dan menengah menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah: 

1. Usaha Kecil dan Menengah yang terdaftar di Diskop dan UMKM kota 

Malang. 

2. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

3. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima 

puluh milyar rupiah). 

 Penentuan jumlah sampel didasarkan pada pendapat Sekaran (2006:160), 

yaitu ukuran sampel untuk penelitian adalah lebih dari 30 dan kurang dari 500. 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 84 unit usaha yang aktif 

didalam paguyuban UMKM yang dinaungi oleh Diskop dan UMKM kota 

Malang. 



 3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian (Supardi, 

2005:117). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey.  Metode survey adalah metode pengumpulan data primer dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu (Hartono, 

2007:115). Metode survey yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu melakukan 

pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 

data. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan 

sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang 

didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2006:82). Kuesioner didesain sedemikian 

rupa dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, singkat, 

jelas, serta tidak menyinggung perasaan responden (Sujiyanto, 2007:87). 

 Dari kuesioner ini akan dihasilkan data yang disebut dengan data primer. 

Data primer merupakan informasi yang diperoleh peneliti dari tangan pertama 

(Sekaran, 2006:60). Data primer di dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

menyebar kuesioner yang telah disusun sebelumnya untuk diisi oleh responden. 

 Peneliti menyebarkan kuesioner yang dibuat sebelumnya secara langsung. 

Penyebaran kuesioner secara langsung, peneliti menjelaskan penelitian secara 

ringkas, serta menjelaskan cara pengisian kuesioner.  

 

 



3.5 Definisi Konstruk, Indikator, dan Pengukuran 

Penelitian ini menggunakan variabel konstruk. Hartono dan Abdillah (2007:3) 

menjelaskan bahwa variabel konstruk merupakan variabel yang dibentuk atau 

direfleksikan oleh hubungan antar indikator atau parameter yang diestimasi. 

Terdapat enam konstruk yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Latar belakang pendidikan 

2. Jenis usaha 

3. Pengalaman usaha 

4. Skala usaha 

5. Pelatihan akuntansi 

6. Penggunaan sistem informasi akuntansi 

Konstruk pertama, yaitu latar belakang pendidikan Pendidikan formal yang 

dimaksud adalah pendidikan yang diperoleh dibangku sekolah formal. Penelitian 

ini menggunakan variabel latar belakang pendidikan berdasarkan konsep 

Budhijono dan Kristyowati (2005). Pengukuran variabel memakai skala ordinal 

sebagai berikut; Sekolah Dasar (SD) bernilai 0, Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) bernilai 1, Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat bernilai 

2, Diploma (DIII) bernilai 3, Sarjana (SI) bernilai 4,  dan Pascasarjana (S2) 

bernilai 5.  

Konstruk kedua, yaitu jenis usaha,  yang dimaksud adalah mengelompokkan 

tujuh jenis usaha dan memperlihatkan bahwa informasi akuntansi tambahan 

merupakan informasi yang relatif besar digunakan pada jenis usaha, dibandingkan 

dengan sektor yang lain. Penelitian ini menggunakan jenis usaha berdasarkan 



konsep Holmes dan Nicholls (1988). Pengukuran jenis usaha bersifat kategorikal 

sesuai dengan jenis usaha yang diteliti, yaitu berdasarkan skala nominal.  

Konstruk ketiga, yaitu pengalaman usaha. Pengalaman berusaha memperoleh 

banyak pembelajaran tentang informasi apa yang dibutuhkan dan disiapkan serta 

digunakan dalam pengambilan keputusan. Manajemen perusahaan akan 

membutuhkan informasi yang lebih banyak akan disiapkan dan digunakan dalam 

pengambilan keputusan apabila tingkat kompleksitas usaha serta persaingan 

semakin ketat. Penelitian ini menggunakan variabel pengalaman usaha 

berdasarkan konsep Budhijono dan Kristyowati (2005). Masa mengelola 

perusahaan diukur mulai dari manajer atau pemilik usaha mengelola atau 

memimpin perusahaan sampai penelitian ini dilakukan yang diukur menggunakan 

skala rasio. 

Konstruk keempat, yaitu skala usaha. Perkembangan perusahaan selalu 

diharapkan oleh pemilik yang berakibat pada skala perusahaan. Perubahan 

perkembangan perusahaan ini juga dapat dilihat dari perubahan asset yang 

dimilikinya dari tahun ke tahun, antara lain dari jumlah karyawan yang terus 

meningkat jumlahnya. Hal ini tentunya disebabkan dari kemajuan yang diperoleh 

perusahaan yang sangat membutuhkan jumlah karyawan yang lebih besar, 

terutama bagi perusahaan skala menengah seiring dengan bertambahnya aktivitas 

perusahaan dan semakin besarnya tingkat kompleksitas perusahaan, sehingga 

informasi akuntansi sangat dibutuhkan (Holmes dan Nicholls, 1988). Instrumen 

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio. 

Konstruk kelima, yaitu pelatihan akuntansi. Pelatihan dapat dilakukan di 

dalam maupun di luar pekerjaan. Pelatihan yang dilakukan di luar pekerjaan 



umumnya bersifat formal. Latihan yang dilakukan di luar pekerjaan dimaksudkan 

untuk meningkatkan ketrampilan. Bila latihan formal seperti itu betul-betul 

dikaitkan dengan penggunaannya dalam pekerjaan sehari-hari maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kinerja akan meningkat. Penelitian ini menggunakan 

variabel pengalaman usaha berdasarkan konsep Astuti (2005) dengan indikator 

sebagai berikut: 

1. Keikutsertaan responden dalam kegiatan pelatihan 

2. Perlunya pelatihan sesuai bidang usaha untuk meningkatkan kinerja 

3. Kesediaan mengikuti pelatihan 

4. Pelatihan penting untuk memperbaiki kinerja 

Pengukuran indikator konstruk menggunakan skala likert lima poin mulai dari 

sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), Cukup Setuju (CS), setuju (S), 

sampai dengan sangat setuju (SS). Berdasarkan indikator pengukuran tersebut, 

maka diuraikan statement dalam kuesioner sebagai berikut: 

1. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, saya pernah mengikuti 

pelatihan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan saya 

2. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan akuntansi 

diperlukan pelatihan yang berkaitan dengan bidang usaha saya 

3. Apabila diadakan kegiatan pelatihan saya bersedia mengikuti pelatihan 

tersebut 

4. Kegiatan pelatihan sangat perlu untuk memperbaiki kinerja usaha bisnis 

saya 



Konstruk keenam, yaitu penggunaan sistem informasi akuntansi. Informasi 

akuntansi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai informasi statutori, informasi 

anggaran dan informasi tambahan yang dihasilkan dari proses akuntansi yang 

digunakan sebagai dasar di dalam membuat keputusan. Penelitian ini 

menggunakan variabel penggunaan sistem informasi akuntansi berdasarkan 

konsep Fitriyah (2006) dengan indikator sebagi berikut : 

1. Pengetahuan deklaratif 

2. Pengetahuan prosedural 

3. Informasi statutory 

4. Informasi anggaran 

5. Informasi tambahan 

Pengukuran indikator konstruk menggunakan skala likert lima poin mulai 

dari sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), Cukup Setuju (CS), setuju (S), 

sampai dengan sangat setuju (SS). Berdasarkan indikator pengukuran tersebut, 

maka diuraikan statement dalam kuesioner sebagai berikut: 

1. Penggunaan informasi akuntansi mampu meningkatkan pengetahuan 

saya 

2. Saya membutuhkan pengetahuan tentang aturan-aturan dalam 

menggunakan informasi akuntansi 

3. Penggunaan informasi akuntansi dapat menyelesaikan pekerjaan saya 

dalam pembukuan atau pencatatan 

4. Informasi anggaran dapat mempermudah saya untuk mendukung usaha 

5. Informasi tambahan sangat mempengaruhi kinerja saya dalam 

penggunaan informasi akuntansi 



3.6 Uji Instrumen Penelitian 

 Pengujian hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan Partial Least Squares (PLS) yang merupakan statistika multivariate yang 

melakukan pembandingan antara variabel dependen berganda dan variabel 

independen berganda (Hartono dan Abdillah, 2009:11). Partial Least Squares 

(PLS) merupakan salah satu metode statistika SEM (Structural Equation 

Modeling) berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda 

ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian 

kecil, adanya data yang hilang, dan multikolinearitas. Digunakannya PLS dalam 

penelitian ini karena PLS mempunyai keunggulan-keunggulan yang telah 

diuraikan oleh Hartono dan Abdillah (2009:16), yaitu: 

1. Mampu memodelkan banyak variabel dependen dan variabel independen 

(model komplek). 

2. Mampu mengelola masalah multikolinearitas antar variabel independen. 

3. Hasil tetap kokoh (robust) walaupun terdapat data yang tidak normal dan 

hilang (missing value). 

4. Menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis cross-

product yang melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan 

prediksi. 

5. Dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif. 

6. Dapat digunakan pada sampel kecil. 

7. Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. 



8. Dapat digunakan pada data dengan tipe skala berbeda, yaitu: normal, 

ordinal, dan kontinus. 

 Penelitian ini menggunakan pengujian model pengukuran berdasarkan 

konstruk unidimensional reflektif. Hartono dan Abdillah (2009:43) menjelaskan 

bahwa konstruk unidimensional adalah konstruk yang dibentuk dari indikator-

indikator baik secra reflektif maupun secara formatif. Untuk menganalisis 

penelitian ini, digunakan beberapa pengujian hipotesis dengan PLS, yaitu: 

1. Evaluasi outer model (Model Pengukuran) 

Suatu konsep dan model penelitian tidak dapat diuji dalam suatu model 

prediksi hubungan relasional dan kausal jika belum melewati tahap 

purifikasi dalam model pengukuran. Model pengukuran sendiri digunakan 

untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrumen. Uji validitas 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Cooper dan Schindler, 2006 dalam Hartono 

Abdillah, 2009:58). Sebaliknya, uji reliabilitas digunakan untuk mengukur 

konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga 

digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item 

pertanyaan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Konsep uji validitas 

dan reliabilitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Validitas menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari 

penggunaan suatu pengukuran sesuai teori-teori yang digunakan untuk 

mendefinisikan suatu variabel. Validitas ini terdiri dari: 



1) Validitas Konvergen: validitas yang terjadi jika skor yang 

diperoleh dari dua instrumen yang berbeda yang mengukur 

variabel yang sama mempunyai korelasi tinggi. 

2) Validitas Diskriminan: validitas yang terjadi jika dua instrumen 

yang berbeda yang mengukur dua variabel yang diprediksi tidak 

berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi. 

(Hartono dan Abdillah, 2009:60). 

 Metode lain yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan adalah 

dengan membandingkan akar AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antar 

konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Model mempunyai validitas 

diskriminan yang cukup jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada 

korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model (Chin, 1997 dalam 

Hartono dan Abdillah, 2009:61). Berikut adalah tabulasi parameter uji validitas 

dalam PLS: 

  



Tabel 3.1 

Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS  

Uji 
Validitas 

Parameter Rule of Thumbs 

Konvergen 

Faktor Loading Lebih dari 0,7 

Average Variance Extracted (AVE) Lebih dari 0,5 

communality Lebih dari 0,5 

Diskriminan 

Akar AVE dan Korelasi Variabel 
Laten 

Akar AVE > Korelasi 
Variabel Laten 

Cross Loading 
Lebih dari 0,7 dalam satu 
variabel 

 Sumber: Hartono dan Abdillah (2009:61) 

b. Uji Reliabilitas 

Uji ini untuk menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan suatu 

alat ukur dalam melakukan pengukuran (Hartono dan Abdillah, 

2009:61). Dalam PLS uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

dua metode, yaitu: 

1) Cronbachs alpha 

Cronbachs alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu 

variabel dan dikatakan reliable apabila nilainya harus > 0,6. 

2) Composite reliability 

Composite reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas 

suatu variabel dan metode ini diyakini lebih baik dalam 



melakukan pengestimasian konsistensi internal suatu variabel 

dan dikatakan reliable apabila nilainya harus > 0,7. 

2. Evaluasi inner model (Model Struktural) 

Model struktural dalam PLS dievaluasi menggunakan R2 untuk konstruk 

dependen, nilai koefisien path atau t-values tiap path untuk uji signifikansi 

antar konstruk dalam model struktural. Evaluasi lebih rinci dalam penelitian 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Menggunakan R2 

Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan 

variabel independen terhadap variabel dependen. semakin tinggi nilai 

R2 mengartikan bahwa semakin baik model prediksi dari model 

penelitian yang diajukan. Namun, model ini bukanlah parameter 

absolute dalam mengukur ketepatan model prediksi (Hartono dan 

Abdillah, 2009:62) 

b. Menggunakan nilai koefisien path atau t-values tiap path untuk uji 

signifikansi antar variabel dalam model stuktural 

Pada model ini digunakan untuk menunjukkan tingkat signifikansi 

dalam pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis pada alpha 5 

persen dan power 80 persen jika nilai koefisien path yang 

ditunjukkan oleh nilai statistik T (T-statistic) ≥ 1,96, hipotesis 

alternatif dapat dinyatakan didukung (Hartono dan Abdillah, 

2009:63) 



3.7 Metode Analisis Data 

 Pengujian hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini menggunakan 

konstruk unidimensional reflektif. Model ini mengasumsikan bahwa kovarian di 

antara pengukuran dijelaskan oleh varian yang merupakan manifestasi dari 

konstruk latennya. Model spesifikasi PLS dalam analisis jalur terdiri atas dua tipe 

hubungan, yaitu: 

1. Inner Model 

Inner model atau model struktural menggambarkan hubungan kausalitas 

antar variabel laten yang dibangun berdasarkan pada substansi teori. 

Model persamaan inner model dapat disusun sebagai berikut: 

 PS = β1 LBP + β2 JU + β3 PG + β4 SU + β5 PA + e 

Keterangan :  

PS: penggunaan sistem informasi akuntansi, LBP: latar belakang 
pendidikan, JU: jenis usaha, PG: pengalaman usaha, SU: skala usaha, PA: 
pelatihan akuntansi 

β1: koefisien latar belakang pendidikan, β2: koefisien jenis usaha, β3: 
koefisien pengalaman usaha, β4: koefisien skala usaha, β5: koefisien 
pelatihan akuntansi, e: eror 

2. Outer Model 

Outer model atau model pengukuran menggambarkan hubungan antara 

blok indikator dengan variabel latennya. Gambar diagram jalur yang 

menggabungkan hubungan antar konstruk dapat dilihat pada gambar 3.1 

sebagi berikut : 



Gambar 3.1 

Model Struktural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Data diolah 

Keterangan: 

PS: penggunaan sistem informasi akuntansi, LBP: latar belakang 
pendidikan, JU: jenis usaha, PG: pengalaman usaha, SU: skala usaha, PA: 
pelatihan akuntansi 

β1: koefisien latar belakang pendidikan, β2: koefisien jenis usaha, β3: 
koefisien pengalaman usaha, β4: koefisien skala usaha, β5: koefisien 
pelatihan akuntansi 

Berdasarkan konstruksi diagram jalur maka persamaan Outer model dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut : 

X11  LBP

X21 
JU

X22 

X31 
PG

X32 

X41 
SU

X42 

X52 
PA

X53 

X51 

X54 

Y4 

PS

Y2 

Y5 

Y1 

Y3 

β2

β4

β5

β3

β1



Tabel 3.2 

Persamaan Outer Model  

Jenis variabel Konstruk Persamaan Outer model

Variabel laten  

eksogen 

Latar belakang pendidikan 
(LBP) 

X11 = � LBP + σ1 

Variabel laten  

eksogen 

Jenis Usaha (JU) X21 =  � JU + σ2 
X22 =  � JU + σ3 
 

Variabel laten  

eksogen 

Pengalaman Usaha (PG) X31 =  � PG + σ4 
X32 =  � PG + σ5 
 

Variabel laten  

eksogen 

Skala Usaha (SU) X41 =  � SU + σ6 
X42 =  � SU + σ7 
 

Variabel laten  

eksogen 

Pelatihan Akuntansi (PA) X51 =  � x51 PA + σ8
X52 =  � x52 PA + σ9
X53 =  � x53 PA + 
σ10 
X54 =  � x54 PA + 
σ11 

Variabel laten 

 endogen 

Penggunaan sistem 
informasi akuntansi (PS) 

Y1 =  � y1 PS + ε1 
Y2 =  � y2 PS + ε2 
Y3 =  � y3 PS + ε3 
Y4 =  � y4 PS + ε4 
Y5 =  � y5 PS + ε5 
 

Sumber: data diolah 
 
Keterangan:  
Xn = indikator dalam variabel laten eksogen ke n 
Yn = indikator dalam variabel laten endogen ke n 
� Xn = faktor loading pada indikator variabel laten eksogen 
� Yn = faktor loading pada indikator variabel laten endogen 
σn = tingkat kesalahan pengukuran (eror) pada variabel laten eksogen 
εn = tingkat kesalahan pengukuran (eror) pada variabel laten endogen 

  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Ukm Di Kota Malang 

Kondisi UKM di Kota Malang, umumnya tidak jauh berbeda dengan 

kondisi UKM di kota-kota lain. Yaitu suatu usaha yang sebagian besar tidak 

dikelola secara profesional, tanpa manajemen yang jelas dan hanya sekedar untuk 

menghidupi keluarga. Sebenarnya UKM ini dapat berkembang pesat apabila 

dikelola secara profesional. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Kota 

Malang tersebar di 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan, dengan jumlah UKM yang 

terdata saat ini di Dinas Koperasi dan UMKM adalah 500 UKM. Seperti terlihat 

pada tabel 4.1 di bawah ini. 

Tabel 4.1 
Penyebaran UKM di Lima Kecamatan di Kota Malang 

No Kecamatan Jumlah UKM 

1. Sukun 108 

2. Klojen 75 

3. Lowokwaru 111 

4. Blimbing 136 

5. Kedungkandang 70 

 Jumlah 500 
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang 

 

Tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Blimbing memiliki jumlah 

UKM paling banyak yaitu 136 UKM, Kecamatan Sukun 108 UKM, Kecamatan 



Klojen 75 UKM, Kecamatan Lowokwaru 111 UKM, dan Kecamatan dengan 

jumlah paling sedikit adalah Kecamatan Kedungkandang yaitu 106 UKM. 

 

4.2 Hasil Pilot Test 

Sebelum penyebaran data sesungguhnya di lapangan, peneliti melakukan 

pilot test dengan tujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrument. 

Pilot test berfungsi untuk meyakinkan peneliti bahwa item-item kuesioner telah 

mencukupi, benar, dan dapat dipahami oleh responden. Pilot test dalam penelitian 

ini dilakukan pada 84 responden. 

Dalam pilot test ini peneliti menggunakan SmartPLS untuk menguji 

validitas dan reliabilitas instrument. Uji validitas adalah suatu pengukuran yang 

menunjukkan seberapa baik suatu instrument yang dibuat mengukur konsep 

tertentu yang ingin diukur, sedangkan uji reliabilitas adalah suatu pengukuran 

menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias. Parameter-parameter 

yang digunakan untuk uji validitas di dalam SmartPLS, antara lain faktor loading, 

AVE, communality, akar AVE, korelasi variabel laten, serta cross loading. 

Sebaliknya, parameter yang digunakan untuk menilai reliabilitas dengan 

menggunakan smartPLS, antara lain cronbach alpha dan Composite Reliability. 

4.2.1 Hasil Uji Validitas Pilot Test 

Uji validitas dengan menggunakan smartPLS ada dua macam, yaitu 

validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen berhubungan 

dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya 

berkorelasi tinggi, sedangkan validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip 

bahwa pengukur-pengukur validitas konvergen diketahui berdasarkan hasil output 



algoritma smartPLS berupa outer loading, AVE, dan communality, sedangkan 

parameter validitas diskriminan dapat diketahui dari hasil output algoritma berupa 

cross loading atau akar AVE dan korelasi variabel laten. 

4.2.1.1 Hasil Uji Validitas Konvergen Pilot Test 

Suatu instrument dikatakan memenuhi pengujian validitas konvergen 

apabila memiliki faktor loading diatas 0.7, kemudian AVE diatas 0.5, dan 

communality diatas 0.5. di bawah ini akan disajikan hasil nilai AVE, 

communality, dan factor loading. Hasil AVE dan communality pilot test disajikan 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.2 

AVE dan Communality Pilot Test 

Konstruk AVE Communality 

Pelatihan akuntansi 0.871 0.871 

Penggunaan Sistem informasi  akuntansi 0.843 0.843 

 Sumber : Data diolah  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai AVE dan 

communality untuk semua variabel yaitu pelatihan akuntansi dan penggunaan 

sistem informasi akuntansi lebih besar dari 0.5. Dengan demikian ke dua variabel 

tersebut dinyatakan valid.  

  



Sedangkan hasil factor loading disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.3 

Factor Loading Pilot Test 

Konstruk 
Original 

Sample (O) 
T Statistics 

(|O/STERR|) 
PA1 <- Pelatihan akuntansi 0.932 115.615 
PA2 <- Pelatihan akuntansi 0.926 61.384 
PA3 <- Pelatihan akuntansi 0.941 154.266 
PA4 <- Pelatihan akuntansi 0.935 125.644 
PS1 <- Penggunaan Sistem informasi  akuntansi 0.913 60.189 
PS2 <- Penggunaan Sistem informasi  akuntansi 0.918 78.637 
PS3 <- Penggunaan Sistem informasi  akuntansi 0.933 127.89 
PS4 <- Penggunaan Sistem informasi  akuntansi 0.896 50.62 
PS5 <- Penggunaan Sistem informasi  akuntansi 0.931 144.792 

Sumber : Data diolah 
Keterangan :  
PA : Pelatihan Akuntansi 
PS  : Penggunaan Sistem informasi  akuntansi 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat semua indicator 

dari variabel pelatihan akuntansi dan penggunaan sistem bernilai lebih besar dari 

0.7. Dengan demikian indikator tersebut dinyatakan valid. 

4.2.1.2 Hasil Uji Validitas Diskriminan Pilot Test 

Pengujian yang digunakan untuk validitas diskriminan adalah cross 

loading atau dengan membandingkan nilai akar AVE dengan korelasi antar 

variabel laten. kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila akar AVE lebih besar 

dari korelasi antar variabel laten maka dapat dinyatakan bahwa indikator tersebut 

dinyatakan valid dalam mengukur variabel yang bersangkutan Ghozali (2006:25). 

Selain itu, kriteria pengujian validitas diskriminan dengan cross loading 

menyatakan bahwa apabila nilai korelasi suatu indikator dalam suatu variabel 

yang bersangkutan lebih besar dari nilai korelasi indikator pada variabel lainnya 



maka indikator tersebut dinyatakan valid dalam mengukur variabel yang 

bersangkutan. Hasil pengujian akar AVE dan korelasi antar variabel laten 

disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil Akar AVE dan Korelasi Variabel laten Pilot Test 

Konstruk 
Akar 
AVE 

Pelatihan 
akuntansi 

Penggunaan 
Sistem Informasi 

Akuntansi 

Pelatihan akuntansi 0.933 1.000 
Penggunaan Sistem informasi 
akuntansi 0.918 0.849 1.000 
Sumber : Data diolah 

Berdasarkan hasil dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa akar AVE 

bernilai lebih besar dari nilai korelasi antar variabel laten. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa indikator-indikator dari masing-masing variabel mampu 

mengukur variabel-variebel tersebut yang bersangkutan. Sedangkan nilai cross 

loading disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.5 

Cross Loading Pilot Test 

Konstruk Pelatihan Akuntansi 
Penggunaan Sistem 

Informasi Akuntansi 
PA1 0.932 0.834 
PA2 0.926 0.800 
PA3 0.941 0.833 
PA4 0.935 0.856 
PS1 0.853 0.913 
PS2 0.766 0.918 
PS3 0.832 0.933 
PS4 0.841 0.896 
PS5 0.798 0.931 

Sumber : Data diolah 
Keterangan :  PA : Pelatihan Akuntansi , PS : Penggunaan Sistem informasi  
akuntansi 
 



Berdasarkan pengukuran cross loading pada tabel di atas, dapat diketahui 

bahwa secara keseluruhan indikator-indikator dari variabel Penggunaan sistem 

informasi akuntansi, latar belakang pendidikan pemilik/manajer, jenis usaha, 

pengalaman usaha, skala usaha dan pelatihan akuntansi pemilik/manajer 

menghasilkan cross loading yang lebih besar dibandingkan dengan cross loading 

pada variabel lainnya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masing-masing 

indikator mampu mengukur variabel laten yang bersesuaian dengan indikatornya.  

4.2.2 Hasil Reliabilitas Pilot Test 

Perhitungan yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas konstruk 

adalah cronbach alpha dan Composite Reliability. Kriteria pengujian menyatakan 

bahwa apabila cronbach alpha dan Composite Reliability bernilai lebih besar dari 

0.7 maka konstruk tersebut dinyatakan reliabel (Hartono dan Abdillah (2009:61). 

Hasil perhitungan Composite Reliability dan cronbachs alpha dapat dilihat 

melalui ringkasan yang disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Composite Reliability dan Cronbachs Alpha Pilot Test  

Konstruk 
Composite 
Reliability 

Cronbachs 
Alpha 

Pelatihan akuntansi 0.964 0.951 
Penggunaan Sistem  informasi akuntansi 0.964 0.954 
Sumber : Data diolah  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki 

Composite Reliability dan Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0.7. Dengan 

demikian, berdasarkan perhitungan Composite Reliability dan Cronbach Alpha 

semua variabel dinyatakan reliabel.  

 



4.3 Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum mengenai responden yang menjadi data pada penelitian 

ini dijelaskan dalam bentuk tabel. Tabel ini akan memberikan penjelasan secara 

menyeluruh berdasarkan beberapa komposisi tertentu. Komposisi responden pada 

penelitian ini terdiri dari komposisi berdasarkan latar belakang pendidikan 

pemilik/manajer, jenis usaha, pengalaman usaha, skala usaha dan pelatihan 

akuntansi pemilik/manajer, serta jawaban tentang penggunaan sistem informasi 

akuntansi. 

Tabel 4.7 berikut ini menunjukkan komposisi responden berdasarkan latar 

belakang pendidikan pemilik/manajer. 

Tabel 4.7 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan terakhir Jumlah Responden Persentase (%) 

SD 0 0 % 

SMP 5 6 % 

SMA/Sederajat 26 31 % 

Diploma 5 6 % 

Sarjana 46 55 % 

Pasca Sarjana 2 2 % 

Total 84 100 % 

Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa responden dengan 

pendidikan terakhir SMP adalah sebanyak 6% dari total responden. Responden 



dengan pendidikan terakhir SMA/Sederajat adalah sebanyak 31% dari total 

responden. Responden dengan pendidikan terakhir Diploma adalah sebanyak 6% 

dari total responden. Responden dengan pendidikan terakhir Sarjana adalah 

sebanyak  55% dari total responden. Responden dengan pendidikan terakhir  

Pasca sarjana adalah sebanyak  2% dari total responden. Responden dengan 

pendidikan terakhir SD sebanyak 0%. Berdasarkan komposisi tersebut yang 

merupakan komposisi tertinggi adalah responden dengan latar belakang 

pendidikan sarjana (S1). 

Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan jenis 

usaha dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha 

Jenis Usaha  Jumlah Responden Persentase (%) 

Jasa 4 5 % 

Dagang 29 35 % 

Manufaktur 34 40 % 

Lainnya 17 20 % 

Total 84 100 % 

 Sumber : Data diolah 

Berdasarkan data pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa responden dengan 

jenis usahanya di bidang jasa adalah adalah sebanyak 5% dari total responden. 

Responden dengan jenis usahanya di bidang dagang adalah sebanyak 35% dari 

total responden. Responden dengan jenis usahanya di bidang manufaktur adalah 

sebanyak 40% dari total responden. Responden dengan jenis usaha lainnya adalah 



sebanyak  20% dari total responden. Berdasarkan komposisi tersebut yang 

merupakan komposisi tertinggi adalah responden dengan latar belakang 

pendidikan sarjana (S1).  

Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan jenis 

usaha dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini. 

Tabel 4.9 

Karakteristik Responden Berdasarkan Badan Hukum 

Jenis Usaha  Jumlah Responden Persentase (%) 

PT 1 1 % 

CV 11 13 % 

Firma 0 0 % 

PO (perseorangan) 61 61 % 

BUL (Badan Usaha Lainnya) 25 25 % 

Total 84 100 % 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan data pada Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa responden 

memilih berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) untuk menjalankan usahanya 

adalah sebanyak 1% dari total responden. Responden memilih berbadan hukum 

CV (Perserikatan Komanditer) untuk menjalankan usahanya adalah sebanyak 13% 

dari total responden. Responden memilih berbadan hukum Firman untuk 

menjalankan usahanya adalah sebanyak 0% dari total responden. Responden 

memilih berbadan hukum PO (Perseorangan) untuk menjalankan usahanya adalah 

sebanyak 61% dari total responden. Sedangkan Responden memilih berbadan 

hukum usaha lainnya untuk menjalankan usahanya adalah sebanyak 25% dari 



total responden. Berdasarkan komposisi tersebut yang merupakan komposisi 

tertinggi adalah responden yang memilih berbadan hukum PO (perseorangan) 

untuk menjalankan usahanya. 

Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan 

pengalaman usaha dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini. 

Tabel 4.10 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Usaha  

Pengalaman Usaha  Jumlah Responden Persentase (%) 

< 1 tahun 4 5 % 

1 – 2 tahun 24 29 % 

3 – 4 tahun 28 33 % 

4 – 5 tahun 10 12 % 

 > 5 tahun 18 21 % 

Total 84 100 % 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan data pada Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa responden 

dengan pengalaman usaha < 1 tahun adalah sebanyak 5% dari total responden. 

Responden dengan pengalaman usaha 1 – 2 tahun adalah sebanyak 29% dari total 

responden. Responden dengan pengalaman usaha 3 – 4 tahun adalah sebanyak 

33% dari total responden. Responden dengan pengalaman usaha 4 – 5 tahun  

adalah sebanyak 12% dari total responden. Sedangkan Responden dengan 

pengalaman usaha lebih dari 5 tahun adalah sebanyak 21% dari total responden. 

Berdasarkan komposisi tersebut yang merupakan komposisi tertinggi adalah 

responden dengan pengalaman 3 – 4 tahun dalam menjalankan usahanya. 



Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan 

pengalaman usaha dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Usaha  

Umur Usaha  Jumlah Responden Persentase (%) 

< 5 tahun 56 67 % 

6 – 10 tahun 19 23 % 

11 – 15 tahun 9 10 % 

15 – 20 tahun  0 0 % 

 > 20 tahun 0 0 % 

Total 84 100 % 

 Sumber : Data diolah 

Berdasarkan data pada Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa responden 

dengan umur usaha < 5 tahun adalah sebanyak 67% dari total responden.                

Responden dengan umur usaha 6 – 10 tahun adalah sebanyak 23% dari total 

responden. Responden dengan umur usaha 11 – 15 tahun adalah sebanyak 10% 

dari total responden. Responden dengan umur usaha 15 – 20 tahun                       

adalah sebanyak 0% dari total responden. Responden dengan umur usaha lebih 

dari 20 tahun adalah sebanyak 0 % dari total responden. Berdasarkan komposisi 

tersebut yang merupakan komposisi tertinggi adalah responden dengan umur 

usaha kurang dari 5 tahun. 

Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan 

pengalaman usaha dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini. 

 



Tabel 4.12 

Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet per tahun  

Umur Usaha  Jumlah Responden Persentase (%) 

< 250 juta 54 64 % 

250 juta – 500 juta 16 19 % 

500 juta – 750 juta 14 17 % 

750 juta – 1 Milyar 0 0 % 

 > 1 Milyar 0 0 % 

Total 84 100 % 

 Sumber : Data diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.12 dapat diketahui bahwa responden dengan 

omzet per tahun < 250 juta adalah sebanyak 64% dari total responden. Responden 

dengan omzet per tahun 250 juta – 500 juta adalah sebanyak 19% dari total 

responden. Responden dengan omzet per tahun 500 juta – 750 juta adalah 

sebanyak 17% dari total responden.  Responden dengan omzet per tahun 750 juta 

– 1 Milyar adalah sebanyak 0% dari total responden. Responden dengan omzet > 

1 Milyar adalah sebanyak 0% dari total responden. Berdasarkan komposisi 

tersebut yang merupakan komposisi tertinggi adalah responden dengan omzet per 

tahun < 250 juta. 

Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan jumlah 

karyawan dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini. 

  



Tabel 4.13 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan  

Jumlah Karyawan  Jumlah Responden Persentase (%) 

1 – 10 orang 66 79 % 

11 – 20 orang 13 15 % 

21 – 30 orang 5 6 % 

31 – 40 orang  0 0 % 

 > 41 orang 0 0 % 

Total 84 100 % 

     Sumber : Data diolah 

Berdasarkan data pada Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa responden 

dengan jumlah karyawan 1 – 10 orang adalah sebanyak 79% dari total responden. 

Responden dengan jumlah karyawan 11 – 20 orang adalah sebanyak 15% dari 

total responden. Responden dengan jumlah karyawan 21 – 30 orang adalah 

sebanyak 6% dari total responden. Sedangkan Responden dengan jumlah 

karyawan 31 – 40 orang dan lebih dari 41 orang adalah masing-masing sebanyak 

0 % adari total responden. Responden dengan umur usaha lebih dari 20 tahun 

adalah sebanyak 0 % dari total responden. Berdasarkan komposisi tersebut yang 

merupakan komposisi tertinggi adalah responden dengan umur usaha kurang dari 

5 tahun. 

 

4.4 Deskriptif Jawaban Responden 

Analisis deskriptif jawaban responden bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana tanggapan responden terhadap indikator-indikator yang ada pada 



kuesioner. Analisis deskriptif jawaban responden dilakukan dengan 

mengumpulkan jawaban responden berdasarkan skala dan indikator kemudian 

mengolahnya secara statistik untuk mengetahui rata-rata jawaban responden, 

distribusi data, nilai maksimum, dan nilai minimum  data. 

4.4.1 Tanggapan Responden Terhadap Konstruk Pelatihan Akuntansi 

Deskriptif jawaban responden terhadap konstruk pelatihan akuntansi 

disajikan dalam tabel  berikut.   

Tabel 4.14 

Deskriptif Jawaban Responden Terhadap Konstruk  

Pelatihan Akuntansi 

Indikator Minimum Maksimum Rata-Rata Std. Deviasi 

PA1 1 5 2.76 1.23 
PA2 1 5 2.74 1.42 
PA3 1 5 2.67 1.43 
PA4 1 5 2.85 1.32 
Sumber : Data diolah 

Berdasarkan deskriptif jawaban responden ini dapat diketahui skala 

maksimum dan minimum yang dipilih responden, rata-rata jawaban responden, 

dan nilai yang paling banyak dipilih oleh responden. Berdasarkan tabel tersebut 

diketahui bahwa skala minimum yang dipilih responden untuk indikator PA1, 

PA2, PA3, dan PA4 adalah 1. Skala maksimum yang dipilih responden untuk 

semua indikator adalah 5. Responden cenderung memilih skala 3 untuk semua 

indikator. Hal ini diinterpretasikan bahwa responden cenderung biasa saja 

pelatihan akuntansi akan meningkatkan penggunaan sistem informasi akuntansi. 

 



4.4.2 Tanggapan Responden Terhadap Konstruk Penggunaan Sistem 

informasi akuntansi 

Deskriptif jawaban responden terhadap konstruk penggunaan sistem 

disajikan dalam tabel  berikut.   

Tabel 4.15 
Deskriptif Jawaban Responden Terhadap Penggunaan Sistem 

Informasi Akuntansi 
Indikator Minimum Maksimum Rata-Rata Std. Deviasi 
PS1 1 5 2.69 1.40 
PS2 1 5 2.60 1.41 
PS3 1 5 2.67 1.45 
PS4 1 5 2.77 1.54 
PS5 1 5 2.79 1.37 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan deskriptif jawaban responden ini dapat diketahui skala 

maksimum dan minimum yang dipilih responden, rata-rata jawaban responden, 

dan nilai yang paling banyak dipilih oleh responden. Berdasarkan tabel tersebut 

diketahui bahwa skala minimum yang dipilih responden untuk indikator PS1, PS2, 

PS3, PS4 dan PS5 adalah 1. Skala maksimum yang dipilih responden untuk semua 

indikator adalah 5. Responden cenderung memilih skala 3 untuk semua indikator. 

Hal ini diinterpretasikan bahwa responden setuju telah menggunakan sistem 

informasi akuntansi. 

 

4.5 Evaluasi Model Hipotesis Penelitian 

Model penelitian ini terdiri dari enam konstruk diantaranya penggunaan 

sistem informasi akuntansi, latar belakang pendidikan, jenis usaha, pengalaman 

usaha, skala usaha dan pelatihan akuntansi. Evaluasi model dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mengevaluasi outer model dan inner model. Evaluasi outer 



model merupakan tahapan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas suatu 

konstruk, sedangkan inner model merupakan tahapan untuk mengevaluasi 

hubungan antara konstruk. 

4.5.1 Evaluasi Validitas Konstruk 

Evaluasi validitas konstruk dilakukan dengan menghitung validitas 

konver-gen dan validitas diskriminan. 

4.5.1.1 Validitas Konvergen 

Evaluasi validitas konstruk dilakukan dengan menghitung validitas 

konver-gen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen berhubungan dengan 

prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi 

tinggi. Validitas konvergen diketahui berdmelalui loading factor, AVE, dan 

communality. 

Suatu instrument dikatakan memenuhi pengujian validitas konvergen 

apabila memiliki faktor loading diatas 0.7, kemudian AVE diatas 0.5, dan 

communality diatas 0.5. di bawah ini akan disajikan hasil nilai AVE, 

communality, dan factor loading. Hasil AVE dan communality disajikan pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.16 

AVE dan Communality  

Konstruk AVE Communality 
Pelatihan akuntansi 0.871 0.871 
Penggunaan Sistem informasi akuntansi  0.843 0.843 

         Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai AVE dan 

communality untuk semua variabel yaitu kepelatihan akuntansi dan penggunaan 



sistem informasi akuntansilebih besar dari 0.5. Dengan demikian ke dua variabel 

tersebut dinyatakan valid.  

Sedangkan hasil factor loading disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.17 

Hasil Factor Loading 

Konstruk 
Original 

Sample (O) 
T Statistics 

(|O/STERR|) 

PA1 <- Pelatihan akuntansi 0.932 115.615 
PA2 <- Pelatihan akuntansi 0.926 61.384 
PA3 <- Pelatihan akuntansi 0.941 154.266 
PA4 <- Pelatihan akuntansi 0.935 125.644 
PS1 <- Penggunaan Sistem informasi  akuntansi 0.913 60.189 
PS2 <- Penggunaan Sistem informasi  akuntansi 0.918 78.637 
PS3 <- Penggunaan Sistem informasi  akuntansi 0.933 127.89 
PS4 <- Penggunaan Sistem informasi  akuntansi 0.896 50.62 
PS5 <- Penggunaan Sistem informasi  akuntansi 0.931 144.792 

Sumber : Data diolah 
Keterangan :  
PA : Pelatihan Akuntansi 
PS : Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat semua indicator 

dari variabel pelatihan akuntansi dan penggunaan sistem informasi 

akuntansibernilai lebih besar dari 0.7. Dengan demikian indikator tersebut 

dinyatakan valid. 

4.5.1.2 Validitas Diskriminan 

Pengujian yang digunakan untuk validitas diskriminan adalah cross 

loading atau dengan membandingkan nilai akar AVE dengan korelasi antar 

variabel laten. kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila akar AVE lebih besar 

dari korelasi antar variabel laten maka dapat dinyatakan bahwa indikator tersebut 

dinyatakan valid dalam mengukur variabel yang bersangkutan. 



Selain itu, kriteria pengujian validitas diskriminan dengan cross loading 

menyatakan bahwa apabila nilai korelasi suatu indikator dalam suatu variabel 

yang bersangkutan lebih besar dari nilai korelasi indikator pada variabel lainnya 

maka indikator tersebut dinyatakan valid dalam mengukur variabel yang 

bersangkutan.  

Hasil pengujian akar AVE dan korelasi antar variabel laten disajikan 

dalam tabel berikut : 

Tabel 4.18 

Hasil Akar AVE dan Korelasi Variabel laten  

Konstruk 
Akar 
AVE 

Pelatihan 
akuntansi 

Penggunaan 
Sistem Informasi 

Akuntansi 
Pelatihan akuntansi 0.933 1.000 
Penggunaan Sistem informasi 
akuntansi 0.918 0.849 1.000 
Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan  hasil dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa akar AVE 

bernilai lebih besar dari nilai korelasi antar variabel laten. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa indikator-indikator dari masing-masing variabel mampu 

mengukur variabel-variebel tersebut yang bersangkutan. 

Sedangkan nilai cross loading disajikan dalam tabel berikut : 

  



 

Tabel 4.18 

Cross Loading  

PA PS 
PA1 0.932 0.834 
PA2 0.926 0.800 
PA3 0.941 0.833 
PA4 0.935 0.856 
PS1 0.853 0.913 
PS2 0.766 0.918 
PS3 0.832 0.933 
PS4 0.841 0.896 
PS5 0.798 0.931 

Sumber : Data diolah 
Keterangan :  
PA : Pelatihan Akuntansi 
PS : Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 

 
Berdasarkan pengukuran cross loading pada tabel di atas, dapat diketahui 

bahwa secara keseluruhan indikator-indikator dari variabel Penggunaan sistem 

informasi akuntansi, latar belakang pendidikan, jenis usaha, pengalaman usaha, 

skala usaha dan pelatihan akuntansi menghasilkan cross loading yang lebih besar 

dibandingkan dengan cross loading pada variabel lainnya. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa masing-masing indikator mampu mengukur variabel laten yang 

bersesuaian dengan indikatornya.  

4.5.2 Hasil Evaluasi Reliabilitas  

Perhitungan yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas konstruk 

adalah cronbach alpha dan Composite Reliability. Kriteria pengujian menyatakan 

bahwa apabila cronbach alpha dan Composite Reliability bernilai lebih besar dari 

0.6 maka konstruk tersebut dinyatakan reliabel. 



Hasil perhitungan Composite Reliability dan cronbachs alpha dapat dilihat 

melalui ringkasan yang disajikan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 4.19 

Composite Reliability dan Cronbachs Alpha  

Composite Reliability Cronbachs Alpha 
Pelatihan akuntansi 0.964 0.951 
Penggunaan Sistem 
informasi akuntansi 0.964 0.954 
Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki 

Composite Reliability dan Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0.7. Dengan 

demikian, berdasarkan perhitungan Composite Reliability dan Cronbach Alpha 

semua variabel dinyatakan reliabel.  

4.5.3 Evaluasi Inner Model 

Evaluasi inner model dilakukan dengan menguji koefisien determinasi dan 

koefisien masing-masing variabel bebas (koefisien path). Koefisien determinasi 

menggambarkan seberapa besar variabel laten independen berkontribusi terhadap 

variabel laten dependen. Koefisien determinasi variabel penggunaan sistem 

informasi akuntansiinformasi akuntansi sebesar 0.910 (91.0%), artinya kontribusi 

latar belakang pendidikan pemilik/manajer, jenis usaha, pengalaman usaha, skala 

usaha, pelatihan akuntansi pemilik/manajer  terhadap variabel penggunaan sistem 

informasi akuntansi informasi akuntansi sebesar 91%, sedangkan sisanya sebesar 

9% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Koefisien path adalah koefisien yang menunjukkan tingkat signifikansi 

dalam pengujian hipotesis. Kriteria pengujian menyebutkan bahwa apabila nilai t 



statistics lebih besar 1.96 maka hipotesis penelitian diterima. Hasil koefisien path 

disajikan dalam tabel berikut ini,  

Tabel 4.20 

Hasil Path Coefficients 

Original 
Sample (O) 

T Statistics 
(|O/STERR|) Keputusan 

LB Pendidikan -> Penggunaan 
Sistem informasi akuntansi 0.151 3.280 Diterima (H1) 

Jenis Usaha -> Penggunaan 
Sistem informasi akuntansi 0.117 2.127 Diterima (H2) 

Pengalaman -> Penggunaan 
Sistem informasi akuntansi 0.065 2.180 Diterima (H4) 

Skala usaha -> Penggunaan 
Sistem informasi akuntansi 0.247 3.947 Diterima (H5) 

Pelatihan akuntansi -> 
Penggunaan Sistem informasi 
akuntansi 

0.461 6.217 Diterima (H3) 

Sumber : Data diolah 
Keterangan :  
JU = Jenis Usaha 
LBP = Latar Belakang Pendidikan 
PG = Pengalaman 
SU = Skala Usaha 
PA = Pelatihan Akuntansi 
PS = Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi  
 

  



Gambar 4.1 

Model Struktural 

 

Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat disimpulkan bahwan 

1. Hipotesis H1. Hasil di atas menunjukkan bahwa pengaruh latar belakang 

pendidikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi menghasilkan 

nilai statistik uji t sebesar 3.280. Hal ini berarti statistik uji t lebih besar dari 

nilai t tabel sebesar 1.96. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa latar 

belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem 

informasi akuntansi. Sehingga Hipotesis 1 terima. Koefisien path latar 

belakang pendidikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi sebesar 

0.151. Hal ini dapat diartikan bahwa kontribusi latar belakang pendidikan 



terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi sebesar 15.1%, sehingga 

tingginya latar belakang pendidikan berdampak pada meningkatnya 

penggunaan sistem informasi akuntansi. 

2. Hipotesis H2. Hasil di atas menunjukkan bahwa pengaruh jenis usaha 

terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi menghasilkan nilai statistik 

uji t sebesar 2.127. Hal ini berarti statistik uji t lebih besar dari nilai t tabel 

sebesar 1.96. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa jenis usaha 

berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. 

Sehingga Hipotesis 2 terima. Koefisien path jenis usaha terhadap penggunaan 

sistem informasi akuntansi sebesar 0.117. Hal ini dapat diartikan bahwa 

kontribusi jenis usaha terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi 

sebesar 11.7%, sehingga tingginya jenis usaha berdampak pada meningkatnya 

penggunaan sistem informasi akuntansi. 

3. Hipotesis H3. Hasil di atas menunjukkan bahwa pengaruh pengalaman usaha 

terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi menghasilkan nilai statistik 

uji t sebesar 2.180. Hal ini berarti statistik uji t lebih besar dari nilai t tabel 

sebesar 1.96. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengalaman usaha 

berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. 

Sehingga Hipotesis 3 terima. Koefisien path pengalaman usaha terhadap 

penggunaan sistem informasi akuntansi sebesar 0.065. Hal ini dapat diartikan 

bahwa kontribusi pengalaman usaha terhadap penggunaan sistem informasi 

akuntansi sebesar 6.5%, sehingga tingginya pengalaman usaha berdampak 

pada meningkatnya penggunaan sistem informasi akuntansi. 



4. Hipotesis H4. Hasil di atas menunjukkan bahwa pengaruh skala usaha 

terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi menghasilkan nilai statistik 

uji t sebesar 3.947. Hal ini berarti statistik uji t lebih besar dari nilai t tabel 

sebesar 1.96. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa skala usaha 

berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. 

Sehingga Hipotesis 4 terima. Koefisien path skala usaha terhadap penggunaan 

sistem informasi akuntansi sebesar 0.247. Hal ini dapat diartikan bahwa 

kontribusi skala usaha terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi 

sebesar 24.7%, sehingga tingginya skala usaha berdampak pada 

meningkatnya penggunaan sistem informasi akuntansi. 

5. Hipotesis H5. Hasil di atas menunjukkan bahwa pengaruh pelatihan akuntansi 

terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi menghasilkan nilai statistik 

uji t sebesar 6.217. Hal ini berarti statistik uji t lebih besar dari nilai t tabel 

sebesar 1.96. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pelatihan akuntansi 

berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. 

Sehingga Hipotesis 5 terima. Koefisien path pelatihan akuntansi terhadap 

penggunaan sistem informasi akuntansi sebesar 0.461. Hal ini dapat diartikan 

bahwa kontribusi pelatihan akuntansi terhadap penggunaan sistem informasi 

akuntansi sebesar 46.1%, sehingga tingginya pelatihan akuntansi berdampak 

pada meningkatnya penggunaan sistem informasi akuntansi. 

 

 

 



4.6 Diskusi Hasil Penelitian 

Berdasarkan uji hipotesis di atas dapat diketahui bahwa dari lima hipotesis 

semua hipotesis diterima. Konstruk latar belakang pendidikan berpengaruh 

terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi, konstruk jenis usaha 

berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi, konstruk pengalaman usaha 

berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi, konstruk skala usaha 

berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi, dan konstruk pelatihan 

akuntansi berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi. Berdasarkan pada 

hasil tersebut, peneliti melakukan validitas penemuan (finding) untuk mencari 

penjelasan terhadap hasil hipotesis yang telah diuji. Validitas penemuan dilakukan 

dengan mencari jurnal-jurnal yang terkait dengan model penelitian yang sama 

untuk mendukung pernyataan yang telah diungkapkan sebelumnya. 

4.6.1 Latar belakang Pendidikan (H1) 

Berdasakan hasil pengujian hipotesis 1, peneliti berhasil membuktikan 

adanya pengaruh jenis usaha berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi 

akuntansi. Koefisien path latar belakang pendidikan terhadap penggunaan sistem 

informasi akuntansi sebesar 0.151. Hal ini dapat diartikan bahwa kontribusi latar 

belakang pendidikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi sebesar 

15.1%, sehingga tingginya latar belakang pendidikan berdampak pada 

meningkatnya penggunaan sistem informasi akuntansi.  Hasil ini konsisten dengan 

penelitian Holmes dan Nicholls (1988) Murniati (2002), Astuti (2007), Budhijono 

dan Kristyowati (2005), Murniati (2002). 

Budhijono dan Kristyowati (2005) menyatakan penggunaan sistem 

informasi akuntansi di perusahaan keeil dan menengah  dapat ditingkatkan dengan 



eara lebih memperhatikan faktor pendidikan. Adanya pengaruh nyata dan positif 

ini berarti latar belakang pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam pengembangan sumber daya manusia, karena tidak hanya menambah 

pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan ketrampilan bekerja. 

Karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan seorang pemilik usaha dalam hal ini pendidikan formal, maka proporsi 

penggunaan sistem informasi akuntansi semakin tinggi. Pihak-pihak yang terkait 

dengan usaha kecil seperti pemerintah daerah dapat meningkatkan penggunaan 

sistem informasi akuntansi pada usaha kecil dengan meningkatkan pendidikan 

melalui pendidikan non formal yaitu dengan mengadakan pelatihan tentang 

kemampuan kewirausahaan dan ketrampilan teknis sumber daya man usia. Hal ini 

dapat dilakukan dengan bekerja  sama dengan instansi terkait dan Perguruan 

Tinggi untuk mengadakan pelatihan yang materinya disesuaikan dengan 

kebutuhan pengusaha kecil. 

4.6.2 Jenis Usaha (H2) 

Berdasakan hasil pengujian hipotesis 2, peneliti berhasil membuktikan 

adanya pengaruh latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penggunaan 

sistem informasi akuntansi. Koefisien path jenis usaha terhadap penggunaan 

sistem informasi akuntansi sebesar 0.117. Hal ini dapat diartikan bahwa kontribusi 

jenis usaha terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi sebesar 11.7%, 

sehingga tingginya jenis usaha berdampak pada meningkatnya penggunaan sistem 

informasi akuntansi. Hasil ini konsisten dengan penelitian Holmes dan Nicholls 

(1988), dan Murniati (2002). 



Jenis usaha suatu perusahaan akan memberikan variasi informasi 

akuntansi yang perlu disiapkan dan digunakan. Penelitian Holmes dan Nicholls 

(1989) memperlihatkan bahwa kelompok atau sektor industri mempengaruhi 

jumlah informasi akuntansi yang disiapkan dan digunakan perusahaan kecil. Hasil 

penelitian tersebut memperlihatkan bahwa informasi akuntansi statutory, budget, 

additional lebih banyak disiapkan dan digunakan dalam sektor manufaktur 

dibandingkan dengan sektor lain, sedangkan informasi akuntansi statutory dan 

budget lebih banyak disiapkan dan digunakan sektor transportasi.  

Hal ini menunjukkan bahwa jenis semakin berkembangnya UMKM akan 

memerlukan penggunaan sistem informasi akuntansi yang lebih kompleks. Jenis 

usaha mempunyai efek terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. 

Sehingga hal ini memperlihatkan bahwa sektor usaha mempengaruhi jumlah 

informasi akuntansi yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan. 

4.6.3 Pengalaman Usaha (H3) 

Berdasakan hasil pengujian hipotesis 3, peneliti berhasil membuktikan 

adanya pengaruh pengalaman usaha berpengaruh terhadap penggunaan sistem 

informasi akuntansi. Koefisien path pengalaman usaha terhadap penggunaan 

sistem informasi akuntansi sebesar 0.065. Hal ini dapat diartikan bahwa kontribusi 

pengalaman usaha terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi sebesar 6.5%, 

sehingga tingginya pengalaman usaha berdampak pada meningkatnya penggunaan 

sistem informasi akuntansi. Hasil ini konsisten dengan penelitian Holmes dan 

Nicholls (1988), Murniati (2002), Astuti (2007), Fitriyah (2006). 

Hasil penelitian Fitriyah (2006) menyatakan bahwa semakin lama usaha 

beroperasi, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh pimpinan atau 



pemilik usaha, sehingga semakin membutukan informasi yang diperlukan dalam 

operasional usaha, yaitu informasi akuntansi, karena pimpinan atau pemilik usaha 

akan membutuhkan informasi akuntansi tersebut untuk pengambilan keputusan 

usaha yang semakin kompleks dalam menghadapi persaingan usaha. 

Semakin lama usaha berjalan maka akan mengakibatkan adanya 

perkembangan usaha yang signifikan kearah yang positif atau negatif. 

Perkembangan dari usaha tersebut tergantung dari iklim perdagangan dan 

persaingan yang terjadi. Dan biasanya usaha yang lebih lama berdiri cenderung 

lebih berkembang karena sudah memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan 

usahanya. Dan juga usaha yang memiliki umur usaha yang lebih lama dapat 

bersaing dengan usaha atau pelaku usaha kecil dan menengah. 

4.6.4 Skala Usaha (H4) 

Berdasakan hasil pengujian hipotesis 4, peneliti berhasil membuktikan 

adanya pengaruh skala usaha berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi 

akuntansi. Koefisien path skala usaha terhadap penggunaan sistem informasi 

akuntansi sebesar 0.247. Hal ini dapat diartikan bahwa kontribusi skala usaha 

terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi sebesar 24.7%, sehingga 

tingginya skala usaha berdampak pada meningkatnya penggunaan sistem 

informasi akuntansi. Hasil ini konsisten dengan penelitian Holmes dan Nicholls 

(1988), Murniati (2002), Astuti (2007), Fitriyah (2006). 

Muniarti (2002) menemukan bahwa skala usaha merupakan faktor yang 

sulit dipisahkan dengan lingkungan pengusaha kecil dan menengah. Skala usaha 

dapat dipengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin 

tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga diharapkan dengan makin 



besarnya ukuran usaha maka dapat mendorong seseorang untuk berpikir dan 

belajar terkait solusi untuk mengahdapinya.  

Skala usaha sangat berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi 

akuntansi di usaha kecil dan menengah. Semakin besar ukuran usaha yang 

dijalankan serta lebih kompleksnya proses bisnis dari sebuah UMKM membuat 

kebutuhan akuntansi sangat diperlukan untuk kelangsungan sebuah UMKM. Serta 

dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajerial bagi UMKM untuk 

kelangsungan dan berkembangannya sebuah UMKM di masa mendatang. 

4.6.5 Pelatihan Akuntansi (H5) 

Berdasakan hasil pengujian hipotesis 4, peneliti berhasil membuktikan 

adanya pengaruh skala usaha berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi 

akuntansi. Koefisien path pelatihan akuntansi terhadap penggunaan sistem 

informasi akuntansi sebesar 0.461. Hal ini dapat diartikan bahwa kontribusi 

pelatihan akuntansi terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi sebesar 

46.1%, sehingga tingginya pelatihan akuntansi berdampak pada meningkatnya 

penggunaan sistem informasi akuntansi. Hasil ini konsisten dengan penelitian 

Holmes dan Nicholls (1988), Murniati (2002), Astuti (2007), Grece (2003), 

Wahyudi (2009).  

Penelitian Holmes dan Nicholls (1988) pelatihan berhubungan positif 

terhadap penyediaan informasi akuntansi untuk membuat keputusan dalam 

perusahaan kecil. Murniati (2002) yang menunjukkan bahwa manajemen yang 

dipakai dalam kursuspelatihan cenderung menghasilkan lebih banyak informasi 

akuntansi dibandingkan dengan yang kurang pelatihan. 



Pelatihan dapat dilakukan di dalam maupun di luar pekerjaan. Pelatihan 

yang dilakukan di luar pekerjaan umumnya bersifat formal. Latihan yang 

dilakukan di luar pekerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan. Bila 

latihan formal seperti itu betul-betul dikaitkan dengan penggunaannya dalam 

pekerjaan sehari-hari maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja akan 

meningkat. Semakin banyak pelatihan-pelatihan yang diikuti tentu akan berhasil 

dalam menggunakan sistem informasi akuntansinya. Hal ini disebabkan karena 

para pemilik atau manajer berfokus untuk mengembangkan usahanya yang lebih  

besar sehingga sumber daya manusianya sangat diperhatikan melalui pelatihan 

akuntansi dapat meningkatkan kemampuan penggunaan sistem informasi 

akuntansinya. 

 
 

  



BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

 Dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh beberapa 

variabel terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi yaitu latar belakang 

pendidikan pendidikan, jenis usaha, pengalaman usaha, skala usaha dan pelatihan 

akuntansi  memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa :  

1. Berdasarkan hasil penelitian berhasil menemukan bukti adanya pengaruh 

positif antara latar belakang pendidikan pemilik/manajer dengan penggunaan 

sistem informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah di Kota Malang.  

2. Hasil penelitian berhasil menemukan bukti adanya pengaruh positif antara 

jenis usaha dengan penggunaan sistem informasi akuntansi pada usaha kecil 

dan menengah di Kota Malang.  

3. Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh positif antara 

pengalaman usaha dengan penggunaan sistem informasi akuntansi pada usaha 

kecil dan menengah di Kota Malang.  

4. Hasil penelitian berhasil menemukan bukti adanya pengaruh positif antara 

skala usaha dengan penggunaan sistem informasi akuntansi pada usaha kecil 

dan menengah di Kota Malang.  

5. Hasil penelitian berhasil menemukan bukti adanya pengaruh positif antara 

pelatihan akuntansi dengan penggunaan sistem informasi akuntansi pada 

usaha kecil dan menengah di Kota Malang.  



5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain : 

1. Responden yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada UMKM                      

di Kota Malang. Oleh karena itu, jika dimungkinkan untuk penelitian 

selanjutnya responden dapat diperluas ke kota lainnya tidak hanya                  

di Kota Malang saja. 

2. Beberapa instrumen penelitian dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan 

keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, penelti selanjutnya diharapkan 

dapat mengembangkan instrumen penelitian yang lebih baik lagi dan jika 

dimungkinkan penambahan variabel penelitian. 

 
5.3 Implikasi Hasil Penelitian   

Penelitian ini dapat memberikan pengaruh yang besar dan bermanfaat tentang 

penggunaan sistem informasi akuntansi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

faktor yang memengaruhi penggunaan sistem informasi akuntansi yaitu latar 

belakang pendidikan pemilik atau manajer, jenis usaha, pengalaman usaha, skala 

usaha, pelatihan usaha. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kebaikan latar belakang pendidikan pemilik atau manajer, jenis usaha, 

pengalaman usaha, skala usaha, pelatihan usaha harus diperhatikan dengan baik. 

Peningkatan kualitas latar belakang pendidikan pemilik atau manajer, jenis usaha, 

pengalaman usaha, skala usaha, pelatihan usaha pada UMKM berpengaruh pada 

berkembangannya suatu usaha pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 

meningkatnya pengguna sistem informasi akuntansi.  



Peningkatan pengetahuan akuntansi pemilik atau manajer terhadap sistem 

informasi akuntansi sangat diperlukan dalam mengelola usaha. Oleh karena itu, 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan UKM di Kota Malang 

harus memberikan pelatihan-pelatihan dan pengarahan tentang pengetahuan 

akuntansi. 
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LAMPIRAN 
 
Overview  

AVE 

Composit
e 
Reliability 

R 
Square

Cronbach
s Alpha Communality 

Redundanc
y 

Jenis Usaha 0.889 

LB 
Pendidikan 1 

Pelatihan 
akuntansi 0.871 0.964 0.951 0.871 

Pengalaman 0.516 

Penggunaan 
Sistem 
Informasi 
Akuntansi  0.843 0.964 0.910 0.954 0.843 0.156

Skala usaha 0.504 

 
 
Redundancy 

redundancy 
Jenis Usaha 
LB Pendidikan 
Pelatihan akuntansi 
Pengalaman 
Penggunaan Sistem 
Informasi Akuntansi  

0.156

Skala usaha 
 
 
 
Cronbachs Alpha 

Cronbachs Alpha 
Jenis Usaha 
LB Pendidikan 

Pelatihan akuntansi 
0.951

Pengalaman 
Penggunaan Sistem 
Informasi Akuntansi  

0.954

Skala usaha 
 



Latent Variable Correlations 

Jenis 
Usaha 

LB 
Pendidikan

Pelatihan 
akuntansi Pengalaman

Penggunaan 
Sistem 
Informasi 
Akuntansi  

Skala 
usaha

Jenis Usaha 
1.000 

LB 
Pendidikan 

0.863 1.000

Pelatihan 
akuntansi 

0.723 0.702 1.000

Pengalaman 
0.858 0.848 0.745 1.000

Penggunaan 
Sistem 
Informasi 
Akuntansi  

0.849 0.837 0.891 0.849 1.000 

Skala usaha 
0.857 0.834 0.770 0.859 0.885 1.000

 
R Square 

R Square 
Jenis Usaha 
LB Pendidikan 
Pelatihan akuntansi 
Pengalaman 
Penggunaan Sistem 
Informasi Akuntansi  

0.910

Skala usaha 
 
 
 
 
 
  



Cross Loadings 

Jenis 
Usaha 

LB 
Pendidikan

Pelatihan 
akuntansi Pengalaman

Penggunaan 
Sistem 
Informasi 
Akuntansi  

Skala 
usaha 

PA1 0.680 0.661 0.932 0.709 0.834 0.715
PA2 0.644 0.594 0.926 0.654 0.800 0.678
PA3 0.719 0.669 0.941 0.717 0.833 0.725
PA4 0.655 0.696 0.935 0.699 0.856 0.755
PS1 0.719 0.732 0.853 0.716 0.913 0.729
PS2 0.797 0.772 0.766 0.741 0.918 0.816
PS3 0.759 0.760 0.832 0.767 0.933 0.830
PS4 0.732 0.701 0.841 0.752 0.896 0.769
PS5 0.882 0.872 0.798 0.915 0.931 0.910
Pendidikan 0.863 1.000 0.702 0.848 0.837 0.834
badan_hukum 0.970 0.809 0.721 0.844 0.823 0.847
jenis_usaha 0.915 0.836 0.629 0.767 0.777 0.759
jumlah 
karyawan 0.091 0.054 0.040 0.029 0.079 0.090
omzet 0.857 0.833 0.770 0.858 0.884 1.000
pengalaman 0.858 0.847 0.745 1.000 0.849 0.859
umur_usaha 0.115 0.113 0.158 0.180 0.153 0.123
 
 
 
 
 
AVE 

AVE 
Jenis Usaha 
LB Pendidikan 

Pelatihan akuntansi 
0.871387

Pengalaman 
Penggunaan Sistem 
Informasi Akuntansi  

0.843429

Skala usaha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Communality 
Communality 

Jenis Usaha 
0.889

LB Pendidikan 
1.000

Pelatihan akuntansi 
0.871

Pengalaman 
0.516

Penggunaan Sistem 
Informasi Akuntansi  

0.843

Skala usaha 
0.504

 
 
 
Composite Reliability 

Composite 
Reliability 

Jenis Usaha 
LB Pendidikan 

Pelatihan akuntansi 
0.964

Pengalaman 
Penggunaan Sistem 
Informasi Akuntansi  

0.964

Skala usaha 
 
  



 
Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values) 

Original 
Sample (O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 
(STERR) 

T 
Statistics 
(|O/STER
R|) 

PA1 <- Pelatihan akuntansi 0.932 0.932 0.008 0.008 115.615

PA2 <- Pelatihan akuntansi 0.926 0.925 0.015 0.015 61.384

PA3 <- Pelatihan akuntansi 0.941 0.940 0.006 0.006 154.266

PA4 <- Pelatihan akuntansi 0.935 0.935 0.007 0.007 125.644

PS1 <- Penggunaan Sistem 
Informasi Akuntansi 0.913 0.914 0.015 0.015 60.189

PS2 <- Penggunaan Sistem  
Informasi Akuntansi 0.918 0.919 0.012 0.012 78.637

PS3 <- Penggunaan Sistem 
Informasi Akuntansi 
Informasi Akuntansi 0.933 0.934 0.007 0.007 127.890

PS4 <- Penggunaan Sistem 
Informasi Akuntansi 0.896 0.898 0.018 0.018 50.620

PS5 <- Penggunaan Sistem 
Informasi Akuntansi 0.931 0.930 0.006 0.006 144.792

Pendidikan -> LB 
Pendidikan 1.000 1.000 0.000

badan_hukum -> Jenis 
Usaha 0.970 0.967 0.012 0.012 81.605

jenis_usaha -> Jenis Usaha 0.915 0.917 0.018 0.018 51.875

jumlah karyawan -> Skala 
usaha 0.090 0.087 0.058 0.058 1.549

omzet -> Skala usaha 1.000 0.999 0.002 0.002 560.721

pengalaman -> Pengalaman 1.000 0.996 0.006 0.006 180.416

umur_usaha -> Pengalaman 0.180 0.189 0.074 0.074 2.426

 



Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values) 

Original 
Sample 
(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 
(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

PA1 <- Pelatihan akuntansi 0.2689 0.2691 0.0042 0.0042 63.6197

PA2 <- Pelatihan akuntansi 0.2578 0.2581 0.0041 0.0041 62.8241

PA3 <- Pelatihan akuntansi 0.2686 0.2686 0.0046 0.0046 58.4834

PA4 <- Pelatihan akuntansi 0.2760 0.2759 0.0049 0.0049 56.6811

PS1 <- Penggunaan Sistem 
Informasi Akuntansi 0.2124 0.2126 0.0032 0.0032 66.3400

PS2 <- Penggunaan Sistem 
Informasi Akuntansi 0.2120 0.2118 0.0035 0.0035 61.3869

PS3 <- Penggunaan Sistem 
Informasi Akuntansi 0.2196 0.2193 0.0033 0.0033 66.6224

PS4 <- Penggunaan Sistem 
Informasi Akuntansi 0.2133 0.2138 0.0048 0.0048 44.6242

PS5 <- Penggunaan Sistem 
Informasi Akuntansi 0.2313 0.2306 0.0041 0.0041 56.7298

Pendidikan -> LB 
Pendidikan 1.0000 1.0000 0.0000

badan_hukum -> Jenis 
Usaha 0.6577 0.6472 0.0646 0.0646 10.1856

jenis_usaha -> Jenis Usaha 0.3955 0.4058 0.0690 0.0690 5.7324

jumlah karyawan -> Skala 
usaha -0.0161 -0.0404 0.0308 0.0308 0.5241

omzet -> Skala usaha 1.0016 1.0010 0.0051 0.0051 195.6340

pengalaman -> Pengalaman 1.0009 0.9992 0.0183 0.0183 54.7940

umur_usaha -> Pengalaman -0.0049 -0.0753 0.0521 0.0521 0.0943

 
  



MODEL STRUKTURAL 
 
 

  



 
Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) 

Original 
Sample (O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 
(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|)

Jenis Usaha -> 
Penggunaan Sistem 
Informasi 
Akuntansi 0.117 0.120 0.055 0.055 2.127

LB Pendidikan -> 
Penggunaan Sistem 
Informasi 
Akuntansi 0.151 0.144 0.046 0.046 3.280

Pelatihan akuntansi 
-> Penggunaan 
Sistem Informasi 
Akuntansi 0.461 0.470 0.074 0.074 6.217

Pengalaman -> 
Penggunaan Sistem 
Informasi 
Akuntansi 0.065 0.064 0.030 0.030 2.180

Skala usaha -> 
Penggunaan Sistem 
Informasi 
Akuntansi 0.247 0.244 0.063 0.063 3.947

 
 
 
 
 


