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MOTTO 
 
“ Bekerjalah Di Usia Mudahmu Jangan Berfikir Masa Muda Hanya Di gunakan 
Untuk Bersenanng-senang tapi di gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat 
perbanyak pengalaman perluas wawasan agar di usia tua Hanya sisa menikmati 
hasil kerja kerasmu di masa muda 
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                                      ABSTRAK 

SUNARI, 2022. Analisis sistem informasi akuntasi keuangan daerah 
menggunaka technolohy acceptance model pada pemerinth kabupaten 
bantaeng, Skripsi Program studi Akuntansi Fakultas ekonomi dan bisnis 
Universitas Muhammadiyah Makassar Di bimbing oleh pembimbing Ibu 
Muchriani Muchran dan Pembimbing Ibu Idrawahyuni 
          Tujuan Penelitian Untuk Mengetahui Bagaimana sistem informasi 
akuntansi keuanga daerah menggunakan technology aaceptance model pada 
pemeribtah kabupaten bantaeng penelitian ini dapat di jadikan informasi untuk 
memahami bagai mana sikap perilaku serta pendapat seseorang dalam 
menerima suatu informasi atau menjalankan suatu sistem, Suatu sistem dapat 
berajalan atau berfungsi seacara baik jika pengguna itu sendiri menggunakannya 
dengan baik  
           Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sistem informasi 
manajemen anggaran dan akuntansi keungan daerah pada badan pengelolaan 
keuangan dan aset daerah kabupaten bantaeng sudah berada dala kategoti baik 
di lihat dari indikatir kemudahan, kegunaan,sikap perilaku, niat, serta 
penggunaannya itu sendiri 
 
Kata Kunci : Technology Acceptnce Model 
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ABSTRACT 
 
SUNARI, 2022. Analysis of regional financial accounting information systems 
using the technology acceptance model in the Bantaeng district government, 
Thesis of Accounting Study Program Faculty of Economics and Business, 
University of Muhammadiyah Makassar Supervised by Ms. Muchriani Muchran 
and Ms. Idrawahyuni supervisor 
          The purpose of this research is to find out how the regional financial 
accounting information system uses technology acceptance models in the 
Bantaeng district government. if the user himself uses it well 
           The results showed that the implementation of the regional financial 
accounting and budget management information system at the regional financial 
and asset management agency in Bantaeng Regency was in a good category in 
terms of ease, usefulness, behavioral attitudes, intentions, and the use itself. 
 
Keywords: Technology Acceptance Model 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi pada dekade terakhir ini 

meningkat dengan pesat.Pemanfaatannya dalam kehidupan masyarakat 

secara luas juga mengalami peningkatan yang sangat besar.Berbagai 

kepentingan menjadi dasar pertimbangan, dari mulai hanya sebagai 

pelengkap sampai dengan menjadi perangkat dan sarana yang 

menempati posisi yang vital.Hal ini bukan saja terjadi pada masing - 

masing individu masyarakat tetapi juga terjadi pada organisasi secara 

luas. 

Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara 

teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti 

perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan 

peralatan telekomunikasi lainnya(Gefen, D, 2016). Selanjutnya, teknologi 

informasi dipakai dalam sistem informasi organisasi untuk menyediakan 

informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. 

Teknologi informasi dan komunikasi  yang perkembangannya begitu 

cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk 

menggunakannya dalam segala aktivitasnya. Penerapan dari teknologi 

informasi dan komunikasi salah satunya terjadi pada sektor kesehatan. 

Teknologi informasi sudah menjadi alat dalam proses bisnis perusahan 
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yang dapat membuat aliran informasi berjalan secara cepat secara 

internal maupun eskternal. Teknologiinformasi memiliki banyak peranan 

dalam membantu manusia dan memecahkan masalah, diantaranya 

membantu manusia dalam meningkatkan produktivitas, meningkatkan 

efektivitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan mutu, meningkatkan 

kreativitas(Lederer, A,l. Mauoin, D.J., Sena, M,.P, 2015). 

Teknologi informasi banyak membantu manusia dalam mengenali 

dan memecahkan masalah.Kegunaan utama teknologi infrormasi adalah 

membantu dalam pemecahan masalah dengan kreativitas tinggi dan 

membuat manusia semakin efektif dalam memanfaatkannya. Tanggung 

jawab pemakai teknologi informasi akan memberikan peran yang penting 

dalam memaksimalkan kinerja teknologi informasi(Nugraha, Amadeus 

Vincent Reziario dan, 2016). Perkembangan teknologi informasi 

mempunyai dampak yang sangat besar terhadap sistem informasi 

akuntansi dalam suatu organisasi bisnis.Dampak yang nyata dirasakan 

pada pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual 

digantikan oleh komputer.Pemanfaatan teknologi informasi oleh para 

pemakai makin memudahkan dalam melakukan pekerjaannya. 

Pemerintah daerah sebagai perumus dan pelaksana kebijakan 

APBD berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap 

seluruh hasil pelaksana pembangunan.Salah satu bentuk tanggungjawab 

terebut yaitu menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada 

masyarakat luas, termasuk didalamnya informasi keuangan daerah 
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(IKD).Pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan 

kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola 

keuangan daerah dan menyampaikan IKD kepada stakeholder. Hal ini 

dilakukan agar proses pembangunan sejalan dengan prinsip tata kelola 

pemerintah yang baik (good governance)(Fuad Budiman, 2015). 

Untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik tersebut 

melalui Peraturan Pemeritah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah direvisi dengan 

PP Nomor 65 Tahun 2010, telah diatur mengenai penyelenggaraan SIKD. 

Dalam PP tersebut diamanatkan bahwa pemerintah daerah 

menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan 

menggunakan system informasi pengelolaan keuangan daerah(Putu 

Yudha Asteria Putri, 2019). 

Pemerintah daerah kabupaten bantaeng merupakan salah satu 

instansi pemerintahan yang menyelenggarakan peraturan Menteri Dalam 

Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan 

permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan 

Keuangan Daerah disyaratkan bahwa kepada tiap-tiap SKPD (Satuan 

Kerja Perangkat Daerah) untuk menyususn RKA (Rencana Kerja dan 

Anggaran) untuk keperluan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah) dan PKD (Pengelolaan Keuangan Daerah). Oleh karena 

itu, pemerintah daerah kabupaten bantaeng diharapkan mampu untuk 

mengimplementasikan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). 
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Pemerintah Kabupaten bantaengsebagai pusat pemerintahan 

Kabupaten tentunya banyak melaksanakan kegiatan program kerja 

sebagai bentuk penyaluran anggaran dan pembangunan dimana dalam 

kegiatan tersebut akan mengeluarkan anggaran operasional. Dalam 

pelaporan program kerja seringterdapat masalah perbedaan pemasukan 

danpengeluaran diakibatkan pelaporan secaramanual dari anggota 

terhadap transaksi yangsering terjadi, sehingga mengakibatkanterjadinya 

ketidakjelasan pada penggunaan anggaran program kerja. 

Salah satupenyebab utama dari masalah tersebut 

adalahketerlambatan pelaporan masalah sehingga tidaklanjut dari 

masalah yang dihadapi menjaditerlambat. Jadwal pelaksanaan program 

kerja di Kab Kabupaten bantaengtersebut tidak memungkinkan adanya 

pertemuansecara berkala untuk membicarakan transaksiyang terjadi 

permasalah yang pernag terjadi Maka dari itu permasalah tersebut 

menjadi salah satu faktor mengapa teori tam menjadi rujukan penelitian 

saya agar ingin mengetahui lebih dalam lagi apa saja faktor yang 

mempengaruhi penerimaan suatu teknologi pada suatu organisasi dan 

ingin tau apakah TAM dapat di jadikan tolak ukur. 

Berdasarkan permasalahan ini denganmenganalisa gejala-gejala 

tersebut, makadigunakan suatu sistem informasi program kerja di Kab 

Kabupaten bantaeng yakni TAM. Dimana sistem ini akanmemudahkan 

pelaporan kepada pelaksana,untuk lebih cepat ditindak lanjuti jika 

terjadikendala. Namun, karena sistem informasi inipertama kali dilakukan 
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di Kab Kabupaten bantaeng,perlu dilakukan analisa sejauh mana 

penerimaanpengguna terhadap Sistem Informasi tersebut.Hal ini penting 

untuk mengetahuibagaimana tanggapan pengguna terhadap 

sisteminformasi tersebut dan kedepannya dapatdikembangkan suatu 

sistem informasi yang lebihbisa diterima oleh penggunanya. 

Analisis tentang penggunaan systeminformasi merupakan satu 

bentuk evaluasiterhadap sistem informasiEvaluasi menjadipenting agar 

calon pengguna sistem informasisemangkin yakin bahwa Sistem Informasi 

program kerja di Kab Kabupaten bantaengmampu memenuhi kebutuhan 

individu dandalam meningkatkan kinerjanya. Analisispenggunaan sistem 

ini juga penting agar dapatdiketahui bagaimana sebenarnya sikap 

penggunasistem terhadap Sistem Informasi program kerja di Kab 

Kabupaten bantaengyang digunakan dalam proses pengolahan 

dataprogram kerja kabupaten. 

Tingkat penerimaan sistem informasiprogram kerja di Kab 

Kabupaten bantaengdapat diukur dengan menggunakansalah satu 

pendekatan teori yang dapatmenggambarkan tingkat penerimaan 

terhadapteknologi yaitu Technology Acceptance Model(TAM). Melalui 

TAM, dapat dipahami bahwa reaksidan persepsi dari pengguna terhadap 

teknologidapat mempengaruhi sikapnya dalam penerimaanteknologi. 

Menurut Muhammad (Samira Ulfah, 2020), penerapan teknologi 

informasi dalam jajaran pemerintahan akan berpengaruh pada 

keseluruhan organisasi terutama pada sumber daya manusianya. Faktor 
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sumber daya manusia sebagai pengguna dan pemakai sistem informasi 

sangat penting untuk diperhatikan dalam penerapan sistem baru, karena 

tingkat kesiapan penggunaan untuk menerima sistem baru mempunyai 

pengaruh besar dalam menetukan sukses tidaknya pengembangan sistem 

tersebut(Yuadi, I, 2018). Keberadaan sistem Informasi keuangan daerah 

(SIKD) di pemereintah daerah Kabupaten bantaeng belum tentu dirasakan 

manfaatnya oleh pegawai/pemakai sistem, karena penggunaanya untuk 

pengolahan data akuntansi dan kegiatan lain kemungkinan tidak selalu 

mendatangkan kemudahan bagi pegawai. Bahkan sebalikya, keberadaan 

teknologi informasi tersebut dapat mendatangkan kesulitan bagi 

pegawainya. 

Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh atas 

penerimaan pegawai (pemakai) terhadap SIKD di pemerintah Kabupaten 

bantaeng, maka diperlukan suatu model yang menggambarkan tingkat 

penerimaan terhadap teknologi yaitu Technology Acceptance Model 

(TAM). TAM merupakan suatu model penerimaan system teknologi 

informasi yang akan digunakan oleh pemakai (Jogiyanto, 2016:111). 

Model penerimaan teknologi atau tehnology acceptance model (TAM) ini 

pertama kali diperkenalkan oleh Davis (Ni Luh Nyoman Sherina Devi, 

2016). Tujuan utama TAM adalah untuk memberikan penjelasan tentang 

penentuan penerimaan computer secara umum dan memberikan 

penejlasan tentang perilaku/sikap pengguna dalam suatu 

populasi(Wijayanti, Ratih, Fitriansyah Hambali, 2016). Penelitian ini 
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mengacuh pada peneliti terdahulu di antaranya peneliti yang di lakukan 

oleh Syamsia Andriani (2019)  yang penelitiannya menunjukkan  bahwa 

dengan adanya aplikasi sistem informasi akuntansi yang digunakan pada 

pemerintah daerah kabupaten Bantaeng  khususnya TAM dapat 

meningkatkan kinerja pada pemerintah daerah kabupaten Bantaeng. 

Berdasarakan uraian di atas, pada penelitian ini penulis tertarik untuk 

menganalisis lebih lanjut mengenai penerimaan individu terhadap system 

teknologi informasi di pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten 

bantaeng.Adapun penelitian ini berjudul “Analisis Sistem Informasi 

Akuntansi Keuangan Daerah dengan Menggunakan Technology 

Acceptance Model pada Pemerintah Daerah Kabupaten bantaeng”  

Alasan penulis meneliti judul tebut karna ingin mengetahui lebih dalam 

kenapa badan pengelolaan aset dan keuangan daerah kabupaten 

bantaeng menggunakan sistem informasi manajemen anggaran dan 

akuntansi keuangan daerah (SIMAKDA) apa kelebihan  sistem tersebut 

padahal banyak sistem akuntansi keuangan lainnya  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi keuangan 

daerah dengan menggunakan Technology Acceptance Model pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten bantaeng?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi Keuangan Daerah dengan menggunakanTechnology 

Acceptance Model (TAM) pada Pemerintah Daerah Kabupaten bantaeng. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk memberikan bukti empiris 

atau masukan bagi perkembangan sistem informasi khususnya sistem 

informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan 

menggunkan sistem yang dikembangkan berdasarkan model 

penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model), sehingga 

dapat memberikan pengetahuan mengenai model penerimaan 

teknologi untuk mengimplementasikan sistem informasi akuntansi 

keuangan daerah 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkandapat memberikan kontribusi kepada pihak pemerintahan 

untuk melihat peran sistem informasi terutama untuk system informasi 

keuangan daerah agar lebih relevan dan sesuai dengan sistem yang 

digunakan yang digunakan oleh pegawai dalam pengelolaan 

keuangan daerah 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

A. Model Penerimaan Tekhnologi atauTechnology AcceptanceModel 

(TAM) 

Salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang 

dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk 

menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunan sistem teknologi 

informasi adalah model penerimaan tekhnologi (technology acceptance 

model) (TAM) (Jogiyanto, 2016: 111). Model penerimaan teknologi (TAM) 

merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan 

digunakan oleh pemakai. 

Model TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA (Theory of 

Reasoned Action) yaitu teori  yang pertama kali di perkenalkan oleh Martin 

Fishbein pada tahun 1980. yaitu tindakan yang beralasan dengan satu 

premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap suatu hal, akan 

menentukan sikap dan perilaku orangtersebut. Reaksi dan persepsi 

pengguna teknologi informasi akan mempengaruhi sikapnya dalam 

penerimaan terhadap teknologi tersebut. Salah satu factor yang dapat 

mempengaruhi adalah persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan 

sistem informasi sebagai salah satu tindakan yang beralasan dalam 

konteks pengguna teknologi, sehingga alasan seseorang dalam melihat 

manfaat dan kemudahan penggunaan sistem informasi menjadikan 
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tindakan/perilaku orang tersebut sebagai tolok ukur dalam penerimaan 

sebuah sistem. 

Kartika E.S. (2009) TAM telah banyak digunakan untuk memprediksi 

penerimaan user dan penggunaannya didasarkan pada persepsi 

kegunaan (perceived usefilnesss) dan persepsi kemudahan penggunaan 

(perceived ease of use).Davis (1989) mengembangkan TAM dengan 

mengadaptasi dari TRA untuk memahami hubungan sebab akibat dengan 

mengaitkan variabel-variabel eksternal untuk intensitas penggunaan 

teknologi informasi dan penggunaan actual. TAM dikembangkan di bawah 

kontrak dengan IBM kanada Ltd, pada pertengahan tahun 1980-an yang 

digunakan untuk mengevaluasi potensial pasar untuk berbagai macam 

aplikasi PC dalam area multimedia, image processing, dan pen-based 

computing sebagai pedoman bagi investor dalam pengembangan produk 

baru. Banyak peneliti mereplikasi TAM atau menggunakan instrument 

TAM ( yang secara empiris mempunyai tingkat validitas tinggi) secara 

ekstensif untuk mencari range isu-isu dalam area penerimaan user. Para 

peneliti sistem informasi manajemen menggunakan TAM dan TRA 

sebagai dasar teoritis untuk penelitian mereka terhadap factor- faktor yang 

mempengaruhi penerimaan user tentang teknologi informasi tetapi dengan 

modifikasi TAM yang disesuaikan dengan kondisi penelitiannya. 

Penelitian ini didasarkan pada TAM yang dikembangkan oleh Davis 

(1986) dalam Jogiyanto (2016:113) menjelaskan bahwa tingkat 
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penerimaan pengguna teknologi informasi (information technology 

acceptance) ditentukan oleh 5 konstruk, yaitu : 

a. Persepsi kemudahan (perceived ease of use) didefiniskan sebagai 

sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi 

akan bebas dari usaha. 

b. Persepsi kegunaan (perceived usefilnesss) didefinisikan sebagai sejauh 

mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan 

meningkatkan kinerja pekerjaannya 

c. Sikap menggunakan teknologi (attitude toward using technology) 

didefinisikan sebagi persaaan positif atau negative dari seseorang jika 

harus melakukan perilaku yang ditentukan. 

d. Niat perilaku menggunakan teknologi (behavioral intention to use 

technology) merupakan kecenderungan perilaku untuk tetap 

menggunakan suatu teknologi 

e. Penggunaan teknologi sesungguhnya (actual technology use) 

merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang menggunakan 

sistem. 

1. Kelebihan dan kelemahan TAM 

a. Kelebihan TAM 

Technology Acceptance Model (TAM) mempunyai beberapa 

kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan-kelebihan TAM menurut 

Jogiyanto (2016:134-135) adalah sebagai berikut : 
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1) TAM merupakan model perilaku (behavior) yang bermanfaat untk 

menjawab pertanyaan mengapa banyak sistem teknologi 

informasi gagal diterapkan karena pemakainya tidak mempunyai 

niat (intention) untuk menggunakannya. 

2) TAM dibangun dengan dasar teori yang kuat. 

3) TAM telah diuji dengan banyak penelitian dan hasilnya sebagian 

besar mendukung dan menyimpulkan bahwa TAM merupakan 

model yang baik. 

4) Kelebihan TAM yang paling penting adalah model ini merupakan 

model yang parsimoni yaitu model yang paling sederhana tetapi 

valid. 

b. Kelemahan-kelemahan TAM 

Di samping kelebihan-kelebihan TAM tersebut, TAM juga 

mempunyai beberapa kekurangan yaitu sebagai berikut Jogiyanto 

(2016:134-135) : 

1) TAM hanya memberikan informasi atau hasil yang sangat umum 

saja tentang niat dan perilaku pemakaian sistem dalam menerima 

sistem teknologi informasi. 

2) Perilaku pemakai sistem teknologi informasi di TAM tidak dikontrol 

dengan perilaku (behavior control) yang membatasi niat perilaku 

seseorang. Control perilaku seseornag ini menjelaskan mengapa 

seseorang mempunyai niat perilaku yang berbeda pada situasi 

yang sama. 
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3) Perilaku (behavior) yang diukur di TAM seharusnya adalah 

pemakai atau penggunaan teknologi sesungguhnya (actual usage) 

4) TAM umumnya hanya menggunakan sistem nformasi saja. 

5) Beberapa penelitian TAM menggunakan subyek mahasiswa. 

6) TAM kebanyakan menggunakan hanya subjek tunggal sejenis 

saja, misalnya hanya menggunakan sebuah organisasi saja 

sebuah departemen saja, atau sebuah kelompok mahasiswa 

tertentu saja. 

7) Penelitian ini umumnya adalah penelitian cross sectional yang 

hanya melibatkan waktu satu periode saja tetapi dengan banyak 

sampel individu. 

8) Umumnya dalam model penelitian TAM kurang dapat menjelaskan 

sepenuhnya antara hubungan (causation) variabel-variabel di 

dalam model. 

Persepsi kemudahan (perceived ease of use) dan persepsi 

kegunaan (perceived usefilnesss) merupakan dua konstruk utama yang 

ditambahkan.TAM menjelaskan bahwa dua konstruk utama tersebut 

menentukan penerimaan pengguna terhadap sistem teknologi informasi. 

Konstruk-konstruk dari TAM yang belum dimodifikasi terdiri dari lima 

konstruk utama, diantaranya: persepsi kemudahan (perceived ease of 

use), persepsi kegunaan (perceived usefilnesss), sikap penggunaan (attitude 

towards using), niat perilaku penggunaan (behavioral intention to use), 
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dan penggunaan sistem sesungguhnya (actual system usage). Secara 

skematik, teori TAM dapat terlihat pada Gambar berikut. 

 

Gambar 2.1. Technology Acceptance Model (TAM) 

a. Perceived Ease of Use 

Definisi persepsi kemudahan (perceivedease of use) adalah suatu 

tingkatan dimanaseseorang percaya bahwa penggunaan sistemtertentu 

dapat mengurangi usaha seseorangdalam mengerjakan 

sesuatu.Kemudahan (ease)bermakna tanpa kesulitan atau tidak perlu 

usahakeras.Persepsi kemudahan (perceived ease ofuse) ini merujuk 

pada keyakinan pengguna bahwasistem teknologi yang digunakan 

tidakmembutuhkan usaha yang besar saat digunakan. 

Davis (1989) dalam bukunya juga menyatakan bahwa perspektif 

kemudahan pengaplikasian (perceived ease of use) merupakan sebuah 

tingkatan dimana seseorang percaya bahwasanya penggunaan sistem 

tertentu, mamapu mengurangi usaha seseorang dalam mengerjakan 

sesuatu. Frekuensi pengguna dan interaksi  antar pengguna (user) 
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dengan sistem juga menunjukan kemudahan pengguna. Sistem yang 

lebih sering di gunakan menunjukan bahwa sistem tersebut lebih di 

kenal, lebih muda di oprasikan, dan lebih mudah di gunakan oleh 

penggunanya. 

b. Perceived Usefulness 

Davis et al.,(1989) Sudahmelakukan pengujian kemudahan pengguna  

yang di mana hasil penelitian tersebut memeperlihatkan bahwa  faktor 

ini terbukti secara empiris , dapat menjelaskan alasan pengguna akhir 

dalam menggunaan sistem informsi serta menjelaskan bahwa sistem 

baru yang sedang di lakukan pengembangan, di terima oleh para 

pengguna akhir serta mendefinisikan persepsi kegunaan(perceived 

usefilnesss) yaitu suatu tingkatandimana seseorang percaya bahwa 

suatu sistemtertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerjaatau 

kinerja pengguna sistem tersebut 

Dalam perspektif pengguna (perceived usefilnesss) terdapat 6 indikator 

untukmengukur kontruk kegunaan yaitu pekerjaan lebih cepat selsai 

(work more quickly), meningktkan kinerja (job performance), 

memingkatkan produktifitas (increase produktivity), menngkatan 

evektifitas kinerja (effectyvenees), memudahkan pekerjaan (makes job 

easier), dan berguna (useful) (Davis, 1989 dalam Jogiyanto, 152) 

Thomas et. Al (Thompson) kemudian mengumumkan kesimpulan 

bahwa manfaat teknologi informasi merupakan dampak yang di 

harapkan oleh pengguna teknoligi informasi dalam menjalankan tugas 
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mereka. Thompson (1999) juga menyatakan bahwa individu akan 

meggunakan teknlogi informasi jika orang tersebut memilik pemahaman 

mengenai manfaat atau kegunaan (usefulness) yang baik atas 

kegunaannya. 

c. Attitude Toward Using 

Ada banyak definisi mengenai sikap,berdasarkan karya Ajzen dan 

Fishbein, skalasikap telah dikembangkan mengenai 

penggunaanspreadsheet.Sikap penggunaan disini mengacupada 

perasaan umum orang tersebutmenguntungkan atau tidak 

menguntungkan.Definisi sikap penggunaan (attitude towardbehavior) 

menurut Davis yaitu perasaan penggunabaik positif maupun negatif 

untuk melakukanperilaku yang sudah ditentukan. 

d. Behavioral Intention to Use 

Behavioral intention to use adalah kecenderungan perilaku untuk tetap 

mengaplikasikan sebuah teknilogi (Davis. 1989). Tingkat pengunaan 

sebuah teknologi komputer pada seseorang dapat diprediksi dari sikap 

serta perhatian sag pengguna terhadap teknologi tersebut, contohnya 

adalah adanya keinginan untuk menambah periperal pendukung, 

keinginan untuk tetap menggunakan , serta keiginan untuk 

mempengrusi pengguna lain. 

Niat perilaku penggunaan merupakan suatutingkatan seseorang 

mengenai rencananya secarasadar untuk melakukan atau tidak 

melakukansuatu perilaku di waktu yang akan datang yangtelah 
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ditentukan sebelumnya. Sikap danperilaku pengguna terhadap suatu 

sistemteknologi dapat memprediksi tingkat penggunaansuatu sistem 

teknologi. Suatu sistem teknologiyang dapat memenuhi keandalan 

danmengoptimalkan kinerja akan dapat memuaskanpengguna sistem 

tersebut, hal ini dapat ditunjukandari perilaku pengguna yang akan 

mendukungsistem tesebut. 

e. Actual System Usage 

Pemakain atual (actual system usage) adalah kondisi nyata 

pengaplikasian sistem (Davis, 1989). Seseorang akan merasa senang 

untuk menggunakan sistem jika mereka yakin bahwa sistem tersebut 

tidak sulit untuk di gunakan dan terbukti meningkatkan produktifitas 

mereka, yang tercermin dari kondisin nyata penggunaan, bentuk 

pengukuran pemakaina aktual (actual sysrem usage) adalah seberapa 

kerap dan durasi waktu pemakaian terhadap TIK. Penggunak teknologi 

sesungguhnya (actual technology use), di ukr melalui jumlah akumulasi 

waktu yang habiskan untuk berinteraksi dengan teknilogi dan sebarapa 

kali seringnya teknologi di menggunakan teknologi tersebut 

Penggunaan sistem sesungguhnyamerupakan kondisi nyata 

penggunaan sistem. 

Seseorang akan puas menggunakan sistem jikaorang tersebut 

meyakini bahwa sistem tersebutmudah digunakan dan akan 

meningkatkanproduktivitas kinerja mereka, yang tercermin darikondisi 

nyata pengguna. 
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B. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) 

1. Pengertian Sistem Informasi AkuntansiKeuangan Daerah 

(SIAKD) 

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling 

berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, 

dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan 

dan pengawasan dalam organisasi (Laudon dan Laudon, 2000). 

Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005, Sistem Informasi 

Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang 

mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data 

pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi 

yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan 

keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah. 

2. Komponen dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan 

Daerah 

Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan 

dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaran 

Sistem Informasi Keuangan Daerah”. Informasi keuangan daerah yang 

disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup : 

a. APBD dan realisasi APBD provinsi, kabupaten ,dan kota,  

b. Neraca daerah, 

c. Laporan arus kas,  
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d. Catatan atas laporan keuangan daerah, 

e. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, 

f. Laporan keuangan perusahaan daerah,  

Penyelenggaraan SIKD mempunyai fungsi:  

a. Penyusunan standar informasi keuangan daerah, 

b. Penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat,  

c. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi,  

d. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi 

pengembangan SIKD, 

e. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD 

f. Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan 

aplikasi dan pertukaran informasi, dan 

g. Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi 

antar instansi pemerintah. 

Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-

masing dengan tujuan:  

a. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan 

laporan pengelolaan keuangan daerah,  

b. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan 

daerah,  

c. Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam 

melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah,  

d. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah, 
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e. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada 

masyarakat, dan 

f. Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan 

dalam SIKD secara nasional. 

Pemanfataan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah 

penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD 

dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 

Kemanfaatan suatu teknologi sistem informasi yang dirasakan oleh 

pengguna dapat diukur dari beberapa faktor berikut (Gusforni 2011: 8) 

a. Penggunaan teknologi dapat menimbulkan produktivitas pengguna 

b. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna 

c. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efesiensi proses yang 

dilakukan pengguna 

 
3. Siklus Transaksi dan Sistem Informasi Akuntansi 

Siklus transaksi (transaction cycles) mengelompokkan kejadian-

kejadian terkait yang pada umumnya terjadi dalam suatu urutan 

tertentu.Kejadian (event) adalah aktivitas yang terjadi pada suatu waktu 

tertentu (Dasaratha, 2014).Siklus transaksi keungan yang ada pada 

lembaga pengelola Zakat seperti BAZ maupun LAZ sangatlah berbeda 

dengan lembaga perusahaan yang mencari laba.Untuk perusahaan ada 

tiga siklus transaksi utama yakni siklus pembelian, pendapatan, serta 

siklus konversi. Namun, pada organisasi pengelola zakat hanya terdapat 2 
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siklus transaksi utama yakni siklus penerimaan dan siklus 

pendistribusian(Sudirman dan Franki Mopoliu. 2017). 

 
4. Karakteristik Kualitatif Informasi Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia(2017)ada 4 karakteristik kualitatif 

laporan keuangan, yaitu:  

a. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

harus mudah dipahami oleh pemakai.   

b. Relevan  

Informasi harus relevan agar berguna dalam pengambilan 

keputusan.Initerkait dengan prediksi dan penegasan.Masa lalu juga 

dapat menjadi informasi yang berguna. 

1) Materialitas  

Kesalahan dapat memengaruhi relevansi dalam mengambil 

keputusan. 

c. Keandalan  

1) Penyajian jujur  

Penyajian informasi akuntansi harus sesuai dengan keadaan 

sebenarnya.Sehingga faktor kejujuran merupakan hal yang penting. 

2) Substansi mengungguli bentuk  

Subtansi dalam traksaksi lebih diutamalan dari formalitas akad. 

3) Netralitas 

Tidak memihak pada salah satu pihak. 

4) Pertimbangan sehat  
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Perlu digunakan pertimbangan yang sehat misalnya dalam hal 

adanya utang atau piutang yang macet.Prinsip kehati-hatian harus 

digunakan. 

5) Kelengkapan  

Informasi perlu disajikan lengkap tanpa batasan material dan biaya. 

d. Dapat Dibandingkan  

Secara tren tahunan harus dapat dibandingkan dan dengan 

Lembagazakat lain juga harus dapat dibandingkan agar memudahkan 

dalam penilaian (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).  

Perlu diperhatikan bahwa Lembaga zakat merupakan lembaga 

nirlaba yang tidak fokus pada optimalisasi laba, namun pada 

pelayanan.Rerangka akuntansi yang terdapat pada KDPPLKS dapat 

digunakan karena bersifat umum, namun harus didasari pada basis 

nirlaba (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). 

 

C. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah didefinisikan bahwa SIKD adalah 

suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta 

mengolah data keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi 

informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan 

pengambilan keputusan dalam rangka perencanaa, pelaksanaan dan 

pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.(Peraturan pemerintah 



23 
 

  

No 56 Tahun 2005). Efektifitas sistem infrmas merupakan suatu 

pertibangan nilai yang di buat berdasarkan titik pandan stakehlder, 

mengenai net benefits yang di peroleh dalam menggunakan suatu sistem 

informasi.(Greaser dan Willcocks, 2002). 

Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD 

adalah suatu fasilitas yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan untuk 

mengumpulkan, melakukan validasi, mengolah, menganalisis data, dan 

menyediakan informasi keuangan daerah dalam rangka merumuskan 

kebijakan dalam pembagian Dana Perimbangan, evaluasi kinerja 

keuangan daerah, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (RAPBN) serta memenuhi kebutuhan lain, seperti statistik 

keuangan negara. 

Selain itu informasi keuangan daerah (IKD) berdasarkan PP tersebut 

didefinisikan sebagai segala informasi yang berkaitan dengan keuangan 

daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan SIKD. 

Penyelenggaraan SIKD di pemerintah telah diatur dalam PP Nomor 

65 Tahun 2010.Dalam PP tersebut diamanatkan bahwa penyelenggaraan 

SIKD secara nasional adalah Menteri Keuangan, sedangkan pemerintah 

daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan 

menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. 
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UU Nomor 25  Tahun 1999  dan  No 11 Tahun  2000 Pasal   2  memutuskan 

bahwa tujuan penyelenggaraan SIKD adalah untuk: 

a. MembantuMenteri Keuangan dalam merumuskan kebijakan keuangan 

daerah; 

b. membantumenyediakan data dan informasi kepada Sekretariat Bidang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) pada Dewan 

Pertimbangan Otonomi Daerah; 

c. membantuMenteri Keuangan dan instansi terkait lainnya dalam 

melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan RAPBN, 

dan kebutuhan lain seperti statistik keuangan negara; dan 

d. membantuPemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan 

dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD), pemerintahan, dan pembangunan di Daerah. 

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan 

keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(PKD) melaksanakan keuangan sesuai dengan kewenangannya. 

Berdasarkan hal di atas, pemerintah daerah kabupaten bantaeng 

selaku penyelenggara SIKD di daerahnya menerapkan SIKD dengan 

menggunakan aplikasi SIMAKDA (Sistem Informasi Manajemen Anggaran 

dan Akuntansi Keuangan Daerah). 
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1. SIMAKDA 

Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi 

Keuangan Daerah (SIMAKDA) SIMAKDA adalah program aplikasi yang 

mampu memfasilitasi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah 

(SKPKD) dalam hal ini mendokumentasikan, mengadministrasikan, 

serta mengolah data-data terkait lainnya menjadi informasi yang dapat 

disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan 

keputusan dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

daerah.  

Sistem informasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan 

pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, baik ditingkat 

provinsi, kabupaten, maupun kota dengan mengikuti kaidah undang-

undang dan peraturan. 

Pramono Hariadi (2010) sebagai selaku pengguna 

anggaran/barang wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi 

keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dibawah 

tanggung jawabnya. Mekanisme dan prosedur penyelegaraan 

akuntansi tersebut ditetapka dengan Keputusan Kepala Daerah serta 

mengacu pada Standar Akuntansi dan Laporan Keuangan Pusat.Dalam 

pelaksanaannya, sistem akuntansi keuangan daerah menerapkan 

kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk 

menjamin konsistensi laporan keuangan daerah.SIMAKDA merupakan 

software yang dibangun dengan mengadaptasi sistem perundang-
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undangan terbaru yang berlaku dalam keuangan pemerintah.Melalui 

perencanaan yang matang dalam pembuatan sistem, aplikasi ini 

memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya karena mudah 

dipahami.Selain itu, keamanan dan kerahasiaan data sangat terjaga 

melalui teknologi yang dikembangkan. 

a. Modul-modul Simakda 

Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan 

Daerah (SIMAKDA) memiliki fitur-fitur yang sesuai dengan tugas 

pokok da fungsi SKPD, yang didalamnya termuat modul-modul 

sebagai berikut: 

1) Anggaran (form input RKA, form input DPA/DPPA, Perda tentang 

APBD, DAN perkada Tentang penjabaran APBD) 

2) Kuasa BUD (Anggaran Kas Pemda, SPD, SP2D, Buku 

Bendaharawan) 

3) Akutansi (Buku Jurnasl, Buku Besar, Neraca Saldo) 

4) Laporan Keuangan (LRA. Arus kas, Neraca) 

5) Utilitas 

b. Fungsi utama aplikasi simakda 

Adapun fungsi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Anggaran 

dan Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA) dalam penerapannya 

sebagai berikut : 

1. Memperkuat basis manajemen otonomi daerah, khususnya dalam 

bidang pengelolan informasi keuangan daerah 
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2. Mengembangkan sistem informasi (komputerisasi) akuntansi yang 

dapat diterapkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan daerah. 

3. Menyediakan laporanpertanggungjawaban keuangan daerah yang 

dibutuhkan yang telah ditetapkan. 

4. Menyediakan informasi keuangan yng handal dan akurat sehingga 

mampu mendukung proses perencanaan dan pengendalian yang 

dilakukan oleh pimpinan. 

5. Meningkatkan kemampuan aparatur daerah tang handal dan 

mampu memanfaatkan teknologi informasi. 

2. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) adalah 

perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di 

Indonesia.SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus 

berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan 

baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan 

SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah.Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Wali kota 

dan wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus 

sebagai Kepala Daerah. Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, 

Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, 

Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung 

jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan (atau 
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satuan lainnya yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan 

lainnya yang setingkat). 

3. SAPD ( Sistem Informasi Akuntasi Pemerintah Daerah) 

SAPDadalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, 

peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak 

analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan 

organisasi pemerintahan Daerah. 

4. SAKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) 

Dalam rangka percepatan reformasi manajemen keuangan 

Daerah, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan 

Daerah  telah menghasilkan produk-produk yang dapat menjadi bahan 

acuan atau referensi bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan 

reformasi manajemen keuangan daerahnya. Produk-produk tersebut 

sebagai berikut : 

a. Pedoman Pengembangan SAKD/SIMDA/Neraca Awal 

b. Pedoman Modul SAP 

c. Pedoman Asistensi Manajemen Aset Daerah 

d. Pedoman Asistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

e. Pedoman Asistensi Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Daerah 

f. Pedoman Manajemen Keuangan Publik 
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g. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (GG) pada 

Pemda 

h. edoman Sistem Pengendalian Intern Pemda 

i. Aplikasi Modul SAP dan SIMDA 

j. Pedoman Evaluasi Juknis LAKIP 

k. Modul Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 

 

 
D. Peneliti Terdahulu 

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu 

yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.Adapun 

hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik 

penelitian. 

No Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Agus Pamuji 

(2020) 

Pengembangan 

model penerimaan 

teknologi 

termodifikasi pada 

persepsi jarak 

sosial, dan 

persepsi jarak fisik. 

Metode penelitian 

menggunakan 

metode kegunaan 

dan jarak sosail 

Berdasarkan hasil 

penelitan model 

penerimaan teknologi akan 

terus mengalami 

perubahan.  Ada beberapa 

atau banyak aspek yang 

perlu di tambahkan salah 

satunya aspek sosial yang 

memiliki dervasi mulai dari 

lingkup  personal maupun 

komunitas model TAM 

hakikatnya mengarah 

pada situasi sosial yang 

memebentuk faktor yang 

memeberikan pengaruh 

terhadaap penerimaan dan 
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penggunaan tekhnologi. 

2 Tri Irawati, Elistya 

Rimawati, Nayu 

Ariloka Pramesti 

(2019) 

Penggunaan 

Metode 

Technology 

Acceptance Model 

(TAM) Dalam 

Analisis  

Sistem Informasi 

Alista (Application 

Of Logistic And 

Supply Telkom 

Akses) 

Metode yang 

digunakan untuk  

pengukuran hasil 

penelitian dengan 

menggunakan 

TAM. Sampel 

penelitian 78 

karyawan. 

Berdasarkan hasil analisis 

diketahui bahwa  

35,2% dari empat variabel 

bebas yaitu desain 

antarmuka, kemudahan 

sistem, sikap penerimaan 

sistem, perilaku 

penggunaan sistem 

mempengaruhi kondisi 

nyata penggunaan sistem 

informasi. Berdasarkan 

hasil kuisioner dari semua 

responden terhadap 

variabel pertanyaan yang 

diteliti, hasil TAM dalam 

persentase 44% 

menjawab sangat setuju 

dan 55% menjawab setuju. 

3 Mariana 

simajuntak, Made 

sukresna (2020) 

Peningkatan 

kinerja pemasaran 

digital melalui 

technologi 

acceptance model 

Metode peneltian 

menggunakan 

metode surevei 

dengan 

pendekatan data 

kualittatif serta 

mencari kata 

kunci 

Hasil penelitian menu 

jukan bahwa TAM perlu di 

adopsi bersama TIK pada 

industri di indonesia karna 

TAM membentuk 

perubahan perilaku 

masyrakat dalam 

menyikapi teknologi. 

4 Moh hadi subowo 

(2020) 

Pengaruh prinsip 

technology 

accepntace 

model(TAM) 

Terhadap 

kepuasan 

pelanggan aplikasi 

ojek online 

Penelitian ini 

dilakukan 

menggunnkan 

metode survei 

dan pendekatan 

teori 

Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positf 

yang signifikan dari 

pariabel reliablitas, 

pleksibilias, 

kebaikan,evesiensi privasi, 

kemudahan napigasi dan 

keamanna terhadap 

kepuasan pelagggan  

5 Heri Agustian, 

Kudiantoro 

Metode penelitian 

ini menggunakan 

Hasil penelitian 

Kemudahan dalam 
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Widianto, Achmad 

Rifai. (2019) 

Technology 

Acceptance Model 

Dalam Penilaian 

Penggunaan 

Sistem Informasi 

Elektronik   

Basis Intranet 

Sekretariat Jendral  

Kementrian 

Perindustrian 

metode survei 

dengan 

pendekatan 

deskriptif dan 

analisis statistika. 

Data diolah dan 

dianalisis dengan 

model statistik 

regresi linier 

berganda dan 

hipotesis 

menggunakan 

bantuan 

perangkat lunak 

SPSS versi 25 

menggunakan intranet 

(PEOU) berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

sikap atau kepuasan 

menuju penggunaan 

intranet (ATU) dengan 

hasil variabel persepsi 

kemudahan (Perceived 

easy-of use) memiliki nilai 

sig lebih besar dari dan 

nilai t  dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolakyang 

berarti tidak  

terdapat pengaruh 

signifikan variable persepsi 

kemudahan terhadap 

variabel kepuasan (Attitute  

Toward Using). Persepsi 

manfaat atau kegunaan 

intranet (PU) berpengaruh 

signifikan terhadap  

sikap atau kepuasan 

menuju penggunaan 

intranet (ATU) dengan 

hasil persepsi manfaat 

(Perceived Usefulness) 

memiliki nilai sig lebih 

besar dari  nilai t hitung> t 

table 1,984 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa 

Ho diterima yang berarti 

terdapat pengaruh 

signifikan variable persepsi 

manfaat terhadap variabel 

kepuasan (Attitute  

Toward Using). Variabel 

persepsi kemudahan 

(PEOU), persepsi manfaat 

(PU) secara bersama- 

sama berpengaruh 
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signifikan terhadap 

variabel kepuasan (ATU) 

dengan hasil uji  

6 Gede Nyoman 

Karlos wiswanatha 

Mada, Putuh 

Yhuda Asteria 

Putri (2021) 

Technology 

Acceptance Model 

Untuk 

Menganalisis 

Penggunaan 

Online Banking Di 

PT Bank Rakyat 

Indonesia.Tbk 

Cabang Glanyar 

Metode yang di 

gunakan adalah 

metode 

observasi, dan 

wawancara data 

di olah 

menggunakan 

tekhnik analisis 

statistik dekriktif 

Berdasarkan pertanyaan 

kuesioner dan hasil 

pengolahan data dapat 

diketahui bahwa 

pemasangan software 

antivirus lebih 

mencerminkan rasa 

ppenolakan terhadap 

pengaruh negatif yang 

bisa muncul dari 

penggunaan web, 

sementara pemasangan 

software pengatur 

download mencerminkan 

rasa menerima atas 

informasi yang disajikan 

oleh web 

7 Fitria Alamri Arif 

Widyatama (2019) 

Technology 

Acceptance  

Sebagai Solusi 

Atas Minat 

Penggunaan 

Layanan E-

Registration 

Terhadap Wajib 

Pajak 

Metode penelitan 

ini menggun akan  

teknik accidental 

sampling dengan 

menggunakan 

rumus slovin di 

peroleh jumlh 

sampel sebanyak 

100 responden 

dengan 

menggunakan 4  

variabel 

 

 

Berdasarkan hasil 

penelitian variabel 

kemudahaan pengguna 

persepsian terhadap minat 

mulalu sikap penggunaan 

sobel test secara empiris 

bderpengaruh positf dan 

signifikan, dan 

menunujukan bahwa 

manfaat suatu sistem yang 

di peroleh wajib pajak kan 

mempengaruhi sikap yang 

kemudian secara tdak 

lansunsung akan 

memepengaruhi minta 

pengguna. 

8 Maxsi Ary (2021) 

Technology 

Acceptance Model 

Dan Webqula 

Untuk Analisis 

Metode penelitian 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif  dan  

sampel penelitan 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

aplikasi SIM-PMB sudah 

cukup baik, dan terdapat 

hubungan anara 
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Implementasi 

Sistem Informasi 

Manajemen 

Penerimaan 

Mahasiswa Baru 

(SIM-PMB) 

menggunakan 

rancangan 

kuesioner online 

dengan 

menjabrakan 

responden pada 

implementasi 

SIM-PMB 

keduanya. secara 

keseluruhan dapat di 

nyatakan bahwa SIM-PMB 

sudah dapat di terima oleh 

pendaftar di lihat dari 

enam hipotesis yang 

memberikan pengaruh 

positif antar konstruk 

penerimaan. 

9 Wahyuni Nue 

Syahril, Brady 

Rikumahu (2019) 

Penggunaan 

Technologi 

Acceptance Model 

(TAM) Dalam 

Analisis Minat 

Perilaku Pengguna 

E-Money Pada 

Universtas Telkom 

Metode peneltian 

menggunakan 

metode kualitittif 

dan pengumpulan 

dta menggunakan 

menggunakan 

dua jenis yaitu 

data sekunder 

dan primer data 

preimer yaitu 

kuisioner 

sedangkan 

sekunder sata 

yang sudah 

resedia d website 

resmi,buku dan 

jurnal- jurnal 

sebelmnya  

Hasil penelitian menujukan 

bahawa a). Perceived 

usefulnes (X1) memiliki 

pengaruh yang positif  

signifikan terhadap 

behavioral intenton to use 

(Y) e-money  b). Perceived 

ease of use (X2) memiliki 

pengeruh positf signifikan 

terhadap behavioral 

intenton to use (Y) c). 

Perceived risk (X3) 

memiliki pengeruh positif 

dan signifikan terhadap 

behavioral intentin to use 

(Y) e-money 

10 I Putu Julianto, I 

Nyoman Putra 

Yasa, dan Sunitha 

Devi (2019). The 

Analysis of 

Technology 

Acceptance Model  

(TAM) on The Use 

of Accounting 

Information  

System 

Metode ini di 

lakukan  

menggunakn 

metode survei 

dengan 

menyebarkan 

kuesioner kepada 

seluruh akuntan  

LPD di 

kabupateng 

bulelang yang 

terdiri dari 114 

responden data 

yang di peroleh 

akan di analisis 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa a). 

Persepsi kemudahan 

penggunaan berpengaruh 

signifikan terhadap sikap 

penggunaan sistem di 

lembaga perkreditan di 

kabupateng bulelang 

b). Manfaat penggunaan 

teknologi berpengaruh 

signifikan terhadap sikap 

pengguna pada Lemabaga 

Perkreditan pada 
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secara kuantitatif 

dengan 

menggunakan 

alat uji statistik 

berbasis Partial 

Least Square 

(PLS) 

kabupaten Bulelang 

c). Kemudahan 

penggunaan teknologi 

(Perceived ease off use) 

berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku 

penggunaan sistem(actual 

use) pada lembaga 0 

kabupateng bulelang 

d) Sikap menggunakan 

teknologi (Attitude toward 

using) berpengaruh 

signifikan terhadap 

perilaku penggunaan 

sistem(actual use) 

Hasil penelitiannya adalah 

di harapkan dapat 

memberikan manfaat 

teoris bagi perkembangan 

ilmu akuntansi khususnya 

yang berkaitan dalam 

perilaku penggunaan 

sistem akuntansi dan 

meberikan kontribusi 

secara praktis sebagai  

masukan bagi manajemen 

dalam rangka peningkatan 

kualitas dan perilaku 

penggunaan sistem 

informasi akuntansi 

 

Dari hasil penelitian terdahulu di atas maka pendapat saya atau 

tanggapan saya dari penelitia pada poin pertama dengan judul “ 

pengembangan model penerimaan teknologi ter modifikasi pada persepsi 

jarak sosial, dan persepsi jarak fisik. Yang di lakukan oleh Agus Pamuji 

pada tahun 2020 hasil penelitiannya saya menanggapi bahwasanya 
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penerimaan teknologi akan terus mengalami perubahan baik itu akan 

mengalami peningkatan atau penurunan di lihat dari bebrapa aspek salah 

satunya soail di mana aspek ini sangat bepengaruh dalam penerimaan 

suatu sistem karna siatusi atau lingkungan sosial yang akan membentuk 

faktor  yang memberikan pengaruhi. Poin Ke Dua dengan judul penelitian ‘ 

Penggunaan Metode TAM Dalam Analisis Sistem Informasi Alista 

(Application Of Logistic And Suplay Telkom Akses) yang di lakukan oleh 

Rimawati dan Ariloka Pramesti pada tahun 2019 dari hasil penelitian 

tersebut tanggapan saya dari emepat variabel penggunaan sistem 

mempengaruhi kondisi nyata penggunaan sistem informasi di mana di 

lihat darai hasi kuoesioner yang telah di bagikan. Poin ke tiga dengan 

judul “Peningkatan Kinerja Pemasaran Digital Melalui TAM” yang di 

lakukan oleh Mariana, Simajuntak dan Made Sukresna tanggapan saya 

dari hasil penelitian tersebut yaitu TAM harus di tingkatkan bersama 

dengan teknologi lainnya karan TAM sangat berpenguruh pembentukan 

perilaku serta sikap masyarakat dalam menyikapi teknology. Poin ke 

empat dengan judul “ Pengaruh Prinsip TAM Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Aplikasi Ojek Online” yang di lakukan oleh Moh Hadi Subowo 

pada tahun 2020 tanggapan saya dari hasil penelitian tersebut yaitu dari 

beberap ada bebrapa pengaruh dari kepuasan pelanggan dari aplikasi 

tersebut di mana terdapat kemudahan dalam mengorder atau bertransaksi 

tapi ada bebrapa juga kendala dari aplikasi ojek online tersebut di mana 

sering terjadi penipuan atau orderan fiktip yang sepenuhnya dari pihak 
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aplikasi tersebut tidak bisa bertanggung jawab senuhnya dan tidak bisa 

mengganti kerugian dari pelanggan Poin ke lima TAM Dalam Penilaian 

Penggunaan Sistem Informasi Elektronik Basis Intranet Sekertariat 

Jendrall Kementrian Perindustrian Yang di lakukan oleh Heri Agustian, 

Kuadintoro Widianto, dan Achmad Rifai pada tahun 2019 tanggapan saya 

dari hasil penelitian tersebut masing masing dari variabel di mana persebsi 

manfaat memiliki niliai signifikan dari variabel lain karna di lihat dari faktor 

kepuasan poin ke enam denga judul TAM Untuk Menganalisis 

Penggunaan Online Banking Di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang 

Glanyar yang di lakukan oleh Gede Nyoman, Karlos Wiswanathe Madah, 

Putuh Yuda Asteria Putri pada tahun 2021 tanggapan saya dari hasil 

penelitian tersebut dari ada beberapa pilihan dalam menggunakan Online 

Banking ada yang menggunakan web atau aplikasi di mana ke duanya 

memiliki kelebihan dan ke kekurangan masing masing tapi lebih signifikan 

di pemasangan software download aplikasi di mana lebih mencermikan 

rasa informasi atau aturan yang di sajikan oleh web poin ke delapan TAM 

Dan Webqula Untuk Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen 

Penerimaan Mahasiswa Baru (SIM-PMB) yang di lakukan oleh Maxsi Ari 

pada tahun 2021 tanggapan saya dari hasil penelitia  tersebut Dari 

aplikasi SIM-PMB itu sudah cukup baik karna lebih memudahkan 

penggunaan serta pengolalaanya  karna terdapat hubungan antara ke 

duanya secara keseluruhan dapat di nyatakan SIM-PMB sudah dapat di 
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terima oleh pendaftar di lihat dari enam hipotesis yang memberikan 

pengaruh positif antar konstruk penerimaan. 

 

  

E. Kerangka Pikir 

Pemrintah Kabupaten bantaeng menggunakan TAM sebagai salah 

satu menggunakan sistem informasi Akuntansi, dimana penggunaan TAM 

diharapkan dapat memudahkan pelaporan kegiatan yang seringkali 

terdapat masalah perbedaan pemasukan danpengeluaran diakibatkan 

pelaporan secaramanual dari anggota terhadap transaksi yangsering 

terjadi, sehingga mengakibatkanpelaporan kegiatan yang dilaksanakan 

pemerintah Kab Kabupaten bantaeng cukup tidak terarah. Salah 

satupenyebab utama dari masalah tersebut adalahketerlambatan 

pelaporan masalah sehingga tidaklanjut dari masalah yang dihadapi 

menjaditerlambat.Dengan penggunaan TAM maka dapat diketahui terkait 

persepsi pengguna penggna SIKD dan kemudahan sistem informasi 

Akuntansi keuangan Kabupaten bantaeng. 
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Adapun kerangka berfikir di atas dapat dilihat pada Gambar di 

bawah ini: 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif, yaitu data yang di kumpulkan adalah 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian 

laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan 

gambaran penyajian laporan tersebut (Meleong, 2008). 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara 

hilostik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks, khusus yang dialamiah dan dengan memanfaatkan 

sebagai metode ilmiah (Meleong,2008). 

 
B. Pemilihan Lokasi  DanSitus Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

bantaeng.Yang berlokasikan di Jl. Jend. Ahmad Yani, Kabupaten 

bantaeng Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian dilakukan selama 2 

bulan dari bulan februari sampai bulan maret 2022 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Data Primer  

Pada penelitian ini data primer, yaitu kumpulan informasi yang 
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diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti dengan 

mengunakan metode observasi dan wawancara mendalam pada 

pegawai Pemerintah Kabupaten bantaeng yang mengetahui serta 

memahami tentang sistem informasi Akuntansi TAM yang diterapkan 

oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng. 

Data ini diperoleh melalui permintaan keterangan secara 

langsung kepada beberapa informan untuk menanyakan beberapa hal 

yang berkaitan dengan penelitian ini.Adapun beberapa informan yang 

kuat untuk diwawancarai adalah bagian Keuangan terkait penggunaan 

sistem informasi Akuntansi TAM. 

2. Data Sekunder  

Pada penelitian ini data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

secara tertulis, baik informasi yang didapat dari menejer pemasaran dan 

karyawan maupun data yang tersedia di perusahaan seperti data 

penjualan, dan gambaran umum perusahaan yang berkaitan dengan 

sistem informasi Akuntansi TAM yang diterapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten bantaeng. 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen. data sekunder dibutuhkan untuk menunjang data 

primer. Sumber dari data ini berupa dokumen apapun yang berkaitan 

dengan penelitianini (Sugiyono, 2015). 
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D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif 

sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan 

dan mana data yang tidak relevan.Pembatasan dalam penelitian kualitatif 

ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang 

dihadapi dalampenelitian ini.Adapun yang menjadi fokus penelitian pada 

penelitian ini yaitu terkait sistem informasi Akuntansi TAM yang diterapkan 

oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng. 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi, wawancara, dokumentasi 

1. Observasi 

Menurut (Burham Bugin, 2010)observasi adalah kemanpuan 

seseorang untuk mengunakan pengamatanya melalui hasil kerja  

panca indra mata serta dibantu panca indra lainya. Metode 

observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

memperhatikan dengan seksama dan mengamati peristiwa yang 

berkaitan dengan sistem informasi Akuntansi TAM yang diterapkan 

oleh Pemerintah Kabupaten bantaeng. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan makud tertentu. 

Percakapan iti dilakukan oleh dua pihak, yaituh pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
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(interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, L., 2010). 

Pada penelitian ini beberapa data yang ingin diteliti adalah 

tentangsistem informasi Akuntansi TAM yang diterapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten bantaengdengan wawancara yang 

dilakukan ini agar peneliti mendapatkan data yang lengkap dengan 

cara mewawancarai informan yang benar-benar memahami tentang 

SIA TAM. 

3. Dokumentasi 

Penelitian ini juga mengunakan teknik dokumentasi untuk 

mencari data-data yang berkaitan dan berhubungan dengan 

kegiatan sistem informasi Akuntansi TAM yang diterapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bantaeng. 

Teknik pengumpulan data dengan mengunakan metode 

dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui profil perusahaan, 

jumlah karyawan, lingkungan lembaga tersebut, perencanaan 

program kerja lembaga tersebut, serta dokumentasi yang 

dibutuhkan untuk penelitian ini. 

 
F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.Data 

yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi disusun 

secara berkelompok sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data 
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penelitian kualitatif merupakan proses mereview dan memeriksa data, 

menyintesis dan menginterprestasikan data yang terkumpul sehingga 

dapat menerangkan atau menggambarkan situasi sosial yang akan 

diteliti. Oleh karena itu, analisis data memerlukan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 

2015:338).Fungsi dari reduksi data ini adalah untuk memilih data 

yang relevan, memfokuskan data yang mengarah kepada 

pemecahan masalah dan mengkelompokkan data yang bebar-

benar dibutuhkan untuk penelitian ini.Hasil dari reduksi data ini 

berupa data yang lebih relevan dengan permasalahan dan 

memudahkan untuk menarik kesimpulan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data atau display merupakan pendeskripsian 

sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk tek naratif.Dalam 
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hal ini, peneliti memfokuskan pada sistem informasi Akuntansi TAM 

pada pemerintah Kabupaten bantaeng. Dengan demikian, hasil dari 

data display ini mampu memudahkan peneliti dalam upaya 

pemaparan dan penarikan kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir dari 

analisis data.Penarikan kesimpulan berupa interprestasi, yaitu 

menemukan makna data yang telah disajikan.Data yang terkumpul 

dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh 

direduksi untuk dipilih mana yang layak dan tepat untuk disajikan. 

Proses pemilihan data akan difokuskan pada data yang mengarah 

pada pemecahan masalah, pemaknaan atau untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 
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BAB IV 

 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Profil Kabupaten Bantaeng 

Wilayah Bantaeng yang dulunya disebut Bantayan sebagai salah satu 

wilayah yang sudah tertata sejak lama di Sulawesi Selatan. Sehingga 

Bantaeng juga dijuluki sebagai “Butta Toa” atau Tanah Tua karena 

secara historis Kabupaten Bantaeng merupakan kabupaten tertua 

yang berada di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng merupakan 

bagian dari provinsi Sulawesi Selatan dimana didalam peta Sulawesi 

Kabupaten Bantaeng berada tepat dikaki Provinsi Sulawesi 

Selatan.Secara administrasi Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 

kecamatan serta terbagi atas 18 kelurahan dan 49 desa 

2. Letak Geografis Kabupaten Bantaeng 

Kabupaten Bantaeng yang terletak dibagian Kabupaten Bantaeng 

selatan dari provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak kira-kira 120 km 

dari Kota Makassar ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Secara 

geografis Kabupaten Bantaeng berada pada titik 5°21'23" - 5°35'26" 

LS dan 119°51'42" - 120°5'26" BT. Kabupaten Bantaeng sendiri 

berbatasan langsung dengan beberapa daerah dimana dibagian utara 

berbatasan pegunungan Lompo Battang, Kabupaten Gowa, dan 

Kabupaten Sinjai, disebelah timur berbatasan Kabupaten Bulukumba, 
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dibagian selatan berbatasan Laut Flores, dan dibagian barat berbatasa 

Kabupaten Jeneponto. 

3. Profil Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten 

Bantaeng 

Sesuai dengan peraturan Bupati Bantaeng Nomor 69 Tahun 2016 

mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Badan Pengalola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng, maka 

struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten 

Bantaeng, terdiri dari : 

a. Kepala Badan 

b. Sekretariat 

1.Sub Bagian Program dan Pelaporan 

2. Sub Bagian Keuangan 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidan Anggaran 

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 

2.Sub Bidang Pengadilan dan Evaluasi 

3. Sub Bidang Adminstrasi Anggaran 

d. Bidang Pendapatan 

1. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) 
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2. Sub Bidang Penegihan dan Pelaporan 

3. Sub Bidang Pelayanan 

e. Bidang Perbendaharaan 

1. Sub Bidang Verifikasi Pertanggungjawaban 

2. Sub Bidang Pengelolaan Gaji dan Tunjangan  

3.Sub Bidang Pendanaan Kegiatan SKPD/ PPKD 

f. Bidang Aset daerah 

1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 

2. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah 

3.Sub Bidang Mutasi/Penghapusan Barang Milik Daerah 

g. Bidang Akuntansi 

1. Sub Bidang Analisa Transaksi 

2. Sub Bidang Penyusunan Laporan Berkala 

3. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan Peerintah daerah 

(LKPD) 

h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 

i.  Jabatan Fungsiona 

Adapun Visi dan Misi BPKD Kabupaten Bantaeng ialah sebagai berikut  
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1. Visi 

“Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 

andal dan peningkatan pendapatan untuk mendukung terciptanya 

pemerintahan yang ” 

2. Misi 

a. peningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 

yang tertib, taat efesien, ekonomis, responsif, transparan dan 

akuntabel 

b. Pemantapan sistem dan penetapan tekhnologi informasi dalam 

pengelolaan keuangan dan aset daerah  

c. Peningkatan pendapatan aslin daerah secara signifikan(nyata) 

dan berkesinambungan. 

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 

pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

e. Peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana prasarana 

pengelolaan keuangan dan aset daerah 

f. Peningktan integrasi pengelolaan keuangan dan aset desa, 

kelurahan untuk mendorong tercapainya kepemerintahan yang baik 

B. Identitas Responden 
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Gambaran umum responden ini bertujuan untuk mengetahui 

identitas pegawai yang menjadi responden. Penggolongan responden 

didasarkan pada jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, latar 

belakang pendidikan dan golongan. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan pada Badn Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten 

Bantaeng terhadap 80responden melalui penyebaran kuesioner. 

penyebaran kuesioner di lakukan secara lansung kepada responden 

penyebaran kuesioner di mulai pada 9 maret sampai 11 maret 2022 

jumlah kuesioner yang  di kembalikan sebanyak 72 eksampel atau 

85% ar jumlah kuesioner yang di sebarkan yaitu sebanyak 80 

kuesioner jumlah kuesioner dengan data yang dapat di olah adalah 

sebanyak 70  eksemplar atau 80%, di mana  2 data kuesioner tiak 

dapat di olah karena jawaban tidak lengkap dan rusak. maka identitas 

responden dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

Tabel 4.1 Karastristik Responden 

Karasteristik Frekuensi Persentase(100%) 

Jenis kelamin Pria 

Wanita 

50 

20 

30 

14, 

Umur Di bawa 21 
tahun 

21 s.d 30 
tahun 

31 s.d 40 

0 

 

4 

 

0 

 

2,8 
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tahun 

41 s.d 50 

tahun 

Di atas 50 
tahun 

 

12 

22 

 

32 

8,4 

15,4 

 

22.4 

Pendidikan 
terakhir 

SLTA 

Diplom 

Sarjan (S1) 

Magister (S2) 

Doktor (S3) 

Lainnya 

4 

14 

30 

19 

3 

0 

2,8 

11,4 

19,5 

12,6 

2, 

0 

Lama 
menggunakan 
SIMAKDA 

Di bawah 5 

tahun 

6 s.d 10 tahun 

11 s.d 20 

tahun 

Di atas 21 

tahun 

10 

 

60 

0 

 

0 

7,2 

 

41,8 

0 

 

0 

 

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa responden didominasi oleh 

pria sebanyak  50 orang atau 30 %, sedangkan jumlah responden 

perempuan sebanyak  20 orang atau  11,8%. Selanjutnya dilihat dari 

factor umur sebagian besar responden berusia di  51 tahun sebanyak 

32 responden atau 22,88%, responden yang berumur antara 41 

sampai  dengan  50  tahun sebanyak  22  responden atau 15,48%, dan 

responden  yang berumur antara 31 sampai dengan 40 tahun 

sebanyak 4 responden atau 2,04 % dan dari responden yang berumur  
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antara  21 sampai dengan  30 tahun sebanyak  12  atau 10% 

responden  Berdasarkan  jenjang  pendidikan  yakni  SLTA  sebanyak 

4 responden atau  2,68%  diploma sebanyak 14 responden atau 11,4% 

sarjana (S1) sebanyak 30 responden atau 19,5% dan master (S2) 

sebanyak 19  responden atau 12,12%, sedangkan responden yang 

jenjang doctor sebanyak 3 responden atau 2,52%. Selanjutnya 

responden yang  menggunakan  SIMAKDA  dibawah 5 tahun 

sebnayak  10  responden atau 2,04%, sedangkan responden yang 

menggunakan  SIMAKDA  antara  6 sampai dengan 10 tahun  lamanya 

sebanyak 60  responden atau 41,76%. 

C. Hasil Penelitian 

1. Hasil Analisis Deskriptif Variabel penerapan sistem informasi 

manajemen anggaran dan akuntansi keuangan daerah 

Informasi manajemen anggaran dan akuntansi keuangan 

pemerintahan ialah referensi wajib untuk penyusun serta penyajikan 

laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat serta pemerintah 

daerah dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas. 

Sebagai selaku pengguna anggaran/barang wajib menyelengarakan 

akuntasi atas transaksi keungan, aset, utang, dan ekuitas dana yang 

berada di bawa tanggung jawab. (Pramono Hariadi 2010). Dalam hasil 

penelitian ini telah diuraikan secara keseluruhan data yang telah 

diperolah tentang indikator yang terdapat pada penerapan sistem 
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informasi manajemen anggaran dan akuntansi keuagan daerah, maka 

tahap selanjutnya akan dilakukan analisis data tentang variabe 

penerapan sistem informasi manajemen anggaran dan akuntansi 

keuanga daerah, terdapat beberapa indikator dari variabelinformasi 

manajemen anggaran dan akuntansi keuagan daerahyaitu presepsi 

kemudahan, persepsi pengguna, sikap, perilaku dan, pengguna  

dimana tiap indikator tersebut masing-masing memiliki item pernyataan 

yang akan diuraikan sebagai berikut: 

a. HasilAnalisisDeskriptifIndikatorKemudahan (Perceived Ease 
Of Use) 

Hasil analisis dari indikator kegunaan  di ukur melalui 8 

(Delapan) pernyataan dapat di lihat dalam pengolahaan data 

pada tabel 4.2 

Tabel 4.2:HasilAnalisisDeskriptifIndikatorKemudahan 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 

STS TS N S SS 

 1 Belejar untuk mengoprasikan  SIMAKDA 

adalah mudah bagi saya 

- 2 8 19 41 

 2 Penggunaan SIMAKDAmembuat kami 

lebih mudah dalamsystem informasi 

akuntansi 

-  10 47 13 

 3 Menurut saya , mudah unttuk melakukan 

apa saja dengan menggunakan SIMAKDA 

- 1 8 46 15 

 4 Sistem SIMAKDA ini berkaitan dengan 

kebutuhan sistem Akuntansi di kantor 

-  6 10 54 

 5 SIMAKDA mempercepat menyelesaikan 

tugas saya   

- 3 20 30 17 

 6 SIMAKDA lebih menefesienkan wkatu 

bekerja 

- 5 12 37 16 
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 7 Menurut saya,  sangat  fleksibel dalam 

berinteraksi engan  SIMAKDA 

- 10 44 8 8 

 8 Menurut saya, SIMAKDA  mudah  di 

gunakan 

- 5 10 42 11 

 

 Berdasarkan Tabel 4.2 hasil analisis indikator kemudahan dari 8 

(delapan) item pertanyaan mendapat penilaian yang beragam dari 

pernyataan yaitu poin pertama memilh sangat setuju 41 orang,setuju 17 

orang, netral 8 orang dan tidak setuju sebanyak 2 orang, poin ke dua  

yang memeilih sangat setuju13 orang, setuju  47 orang, netral 10  orang, 

tidak setuju orang dan tidak setuju orng poin ke tiga  yang memeilih 

sangat setuju 15 orang, setuju  46 orang, netral 8  orang, tidak setuju 1 

orang dan tidak setuju orang.poin ke empat  yang memeilih sangat setuju 

54 orang, setuju  10 orang,  dan netral 6  orang. poin ke lima  yang 

memeilih sangat setuju 17 orang, setuju  30  orang, netral 20  orang, tidak 

setuju 3 orang.poin ke enam  yang memeilih sangat setuju 16 orang, 

setuju  37 orang, netral 12  orang, tidak setuju  5 orang, poin ke tujuh  

yang memeilih sangat setuju 8 orang, setuju  8  orang, netral 44  orang, 

tidak setuju 10 orang poin ke elapan  yang memeilih sangat setuju 11 

orang, setuju  42 orang, netral 10  orang, tidak setuju 5 orang. 

b.Hasil Analisis Deskriptif Indikator  Kegunaan( Perceived 

Usefulnes) 

Hasil analisis dari indikator kegunaan  di ukur melaluii 5 (lima) pernyataan 

dapat di lihat dalam pengolahaan data pada tabel 4.3 

    Tabel  4.3 Hasil Analisis Deskriptif Indikator Kegunaan  
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No Pernyataan 
1 2 3 4 5 

STS TS N S SS 

 1 Menggunakan SIMAKDA Mempercepat 

penyelesaian  tugas tugas saya 

 6 25 19 20 

2 Dengan menggunakan SIMAKDA , kinerja 

saya akan meningkat 

  5 20 45 

 3 Dengan menggunakan SIMAKDA 

produktifitas saya meningkat 

  5 15 50 

 4 Dengan menggunakan SIMAKDA 

efektifitas saya dalam bekerja meningkat 

 1 8 19 42 

5 Menurut  saya SIMAKDA berguna  dalam 

pekerjaan saya 

 1 9 10 50 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil analisis indikator kemudahan dari 5 (lima) 

item  pernyataan mendapat penilaian yang beragam dari pernyataan 

tersebut  yaitu poin pertama memilh sangat  setuju  20 orang, setuju 19 

orang, netral 25 orang  dan  tidak setuju sebanyak  6 orang, poin ke dua  

yang memeilih sangat setuju 45 orang, setuju  20  orang, netral 5  orang, 

poin ke tiga  yang memeilih sangat  setuju 50 orang, setuju  15 orang, 

netral 5  orang, poin ke empat  yang memeilih sangat setuju 42 orang, 

setuju  19  orang,  dan netral 8  orang. Tidak setuju 1 orang. poin ke lima  

yang memeilih sangat  setuju 50  orang, setuju  10  orang, netral 9  orang, 

tidak setuju  1  orang.  

c.Hasil Analisis Deskriptif Indikator  sikap ( Attitude Toward 

Using) Hasil  

analisis dari indikator kegunaan  di ukur melaluii 5 (lima) 

pernyataan dapat di lihat dalam pengolahaan data pada tabel  

4.4 
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  Tabel 4.4Hasil Analisis Deskiriptif Sikap 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 

STS TS N S SS 

 1  1 4 30 15 20 

2 Saya merasa senang berinteraksi dengan 

SIMAKDA 

  15 25 30 

 3 SIMAKDA menyediakan sistem informasi 

Akuntansi yang lebih praktis membuat 

saya berniat untuk terus menggunakan di 

masa mendatang 

 8 32 18 12 

 4 SIMAKDA mempermudah proses akses 

informasi Akuntansi sehingga membuat 

saya berniat untuk terus menggunakan di 

masa mendatang 

 8 32 16 14 

5 Saya berniat untuk terus menggunakan 

SIMAKDA di masa mendatang karena 

sistem Akuntansi yang terpercaya 

2 5 42 8 13 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 hasil analisis indikator kemudahan dari 5 (lima) 

item  pernyataan mendapat penilaian yang beragam dari pernyataan  yaitu 

poin pertama memilh sangat  setuju  20 orang, setuju 15 orang, netral 30 

orang,  tidak setuju sebanyak  4 orang, dan yang sangat tidak setuju 1 

orang.  poin ke dua  yang memeilih sangat setuju 30 orang, setuju  25  

orang,  dan netral 15  orang,  poin ke tiga  yang memeilih sangat  setuju 

12  orang, setuju  18  orang, netral  32  orang, tidak setuju 8 orang. poin 

ke empat  yang memeilih sangat setuju 14 orang, setuju  16 orang, netral  
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32  orang dan tdak setuju 8 orang. poin ke lima  yang memeilih sangat 

setuju 13 orang, setuju  8  orang, netral 42  orang, tidak setuju 5 orang 

dan yang sangat tidak setuju 2 orang 

 

 

d.Hasil Analisis Deskriptif Indikator  Niat Perilaku (Behavioral 

Intention To Use) 

 

Hasil analisis dari indikator kegunaan  di ukur melaluii 5 (lima) 

pernyataan dapat di lihat dalam pengolahaan data pada tabel 4.5 

 

Tabel  4.5Hasil Analisis Deskriptif Indikator Peilaku  

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 

STS TS N S SS 

 1 Saya  selalu mencoba menggunakan 

SIMAKDA setiap kali sya melakukan tugas  

saya 

 2 35 20 18 

 2 Saya selalu mencoba untuk menggunakan 

SIMAKDA pada setiap kashus yang akan 

mungkin terjadi dala pekerjaan saya 

 10 22 21 17 

 3 Saya berencana menggunakan SIMAKDA 

di masa yang akan datang 

  10 42 18 

4 Saya, berniat untuk terus menggunakan 

SIMAKDA di masa syang akan datang 

 2 5 40 23 

5 Saya berharap SIMKDA di gunakan terus 

menerus di masa yang akan datang 

 4 20 30 16 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil analisis indikator kemudahan dari 5 (lima) 

item  pernyataan mendapat penilaian yang beragam dari pernyataan  yaitu 

poin pertama memilh sangat  setuju  18 orang, setuju 20 orang, netral 35  

orang  dan  tidak setuju sebanyak  2 orang, poin ke dua  yang memeilih 



57 
 

  

sangat setuju 17  orang, setuju  21 orang, netra l 22  orang, tidak setuju 10 

orang.  poin ke tiga  yang memeilih sangat  setuju 18 orang, setuju  42 

orang, netral 10  orang,  poin ke empat  yang memeilih sangat setuju 23  

orang, setuju  40 orang,  netral 5  orang an tidak setuju2 orang. poin ke 

lima  yang memeilih sangat setuju 16 orang, setuju  30  orang, netral 20  

orang, tidak setuju 4 orang. 

 

e. Hasil Analisis Deskriptif  Indikator  Pengguna Sesungguhnya ( 

Actual Use) 

 

Hasil analisis dari indikator kegunaan  di ukur melaluii 5 (lima) pernyataan 

dapat di lihat dalam pengolahaan data pada tabel 4.6 

 

   Tabel 4.. Hasil Analisis Deskriptif Indkator Pengguna  

No Pernyataan 

1 2 2 4 5 

STS TS N S SS 

1 

Seberapa berat intensitas penggunaan 

anda terhadap sistem SIMAKDA dala 

pekerjaan anda 

 2 15 35 18 

2 
Seberapa sering anda menggunakan 

SIMAKDA  

  5 25 40 

 

Berdasarkan Tabel 4,6 hasil analisis indikator pengguna sesungguhnya  

dari 2 (dua) item  pertanyaaan mendapat penilaian yang beragam dari 

pernyataan  yaitu poin pertama memilh sangat  sering  18 orang, sering 35 
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orang, netral 15  orang,  tidak  sering sebanyak  2 orang.  poin ke dua  

yang memeilih sangat sering 40 orang, sering  25  orang,  dan netral 5  

orang,   

2. Wawancara 

Sunarti ; Assalamualaikum ibu maaf mengganggu waktunya 

sebentar saya mahasiswa universitas muhammadiya makassar bu 

ingin mewawancarai ibu mengenai penerapan sistem informasi 

manajemen anggaran dan akuntansi keuangan daerah (SIMAKDA) 

Ibu Erni : Waalaikumsalam oiya boleh silahkan. 

Sunarti : Maaf Ibu atas nama siapa? 

Ibu Erni : Ibu Erni 

Sunarti : Ibu kalau boleh tau menjabat sebagai apa? 

Ibu Erni : Adminitrasi 

Sunarti : Ibu sudagh berapa lama kerja di kanttor ini  bu? 

Ibu Erni : Kurang lebih 5 tahun 

Sunarti :  Maaf bu bagai mana tanggapan ibu tentang sistem yang di 

terapkan di kantor ini yaitu SIMAKDA?  

Ibu Erni : Tanggapan ibu dengan sistem SIMAKDA yah sangat 

membantu dan Lebih mudah di fahami atau di jalankan  

Sunarti : Apa Keunggulan atau kelebihan SIMAKDA bu? 

Ibu Erni : Kelebihannya lebih mudah di fahami, waktu kerja juga 

cepat jadi lebih mengefesienkan waktu sehingga banyak kerjaan 

lain yang bisa di kerjakan 
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Sunarti : Selain dari itu bu bagai mana hasil dari penerepan 

SIMAKDA apakah lebih baik dari sistem sebelumnya atau malah 

sebaliknya 

Ibu Erni : Alhamdulillah sampai sekrang ini sangat baik sangat 

membantu cuman para anggota perangkat kerja juga harus lebih 

teliti karna ini menyangkut anggaran keuangan daerah jadi tidak 

boleh asal-Sunarti ; Assalamualaikum ibu maaf mengganggu 

waktunya sebentar saya mahasiswa universitas muhammadiya 

makassar bu ingin mewawancarai ibu mengenai penerapan sistem 

informasi  manajemen anggaran dan akuntansi keuangan daerah 

(SIMAKDA) 

Ibu Erni : Waalaikumsalam oiya boleh silahkan. 

Sunarti : Maaf Ibu atas nama siapa? 

Ibu Erni : Ibu Erni 

Sunarti : Ibu kalau boleh tau menjabat sebagai apa? 

Ibu Erni : Adminitrasi 

Sunarti : Ibu sudagh berapa lama kerja di kanttor ini  bu? 

Ibu Erni : Kurang lebih 5 tahun 

Sunarti :  Maaf bu bagai mana tanggapan ibu tentang sistem yang di 

terapkan di kantor ini yaitu SIMAKDA?  

Ibu Erni : Tanggapan ibu dengan sistem SIMAKDA yah sangat 

membantu dan Lebih mudah di fahami atau di jalankan  

Sunarti : Apa Keunggulan atau kelebihan SIMAKDA bu? 
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Ibu Erni : Kelebihannya lebih mudah di fahami, waktu kerja juga 

cepat jadi lebih mengefesienkan waktu sehingga banyak kerjaan 

lain yang bisa di kerjakan  

Sunarti : Selain dari itu bu bagai mana hasil dari penerepan 

SIMAKDA apakah lebih baik dari sistem sebelumnya atau malah 

sebaliknya 

Ibu Erni : Alhamdulillah sampai sekrang ini sangat baik sangat 

membantu cuman para anggota perangkat kerja juga harus lebih 

teliti karna ini menyangkut anggaran keuangan daerah jadi tidak 

boleh asal-asalan. 

Sunarti : Seberapa berat insensias penggunaan SIMAKDA 

sesungguhnya yang di oprasikan oleh ibu dalam setiap pengelolaan 

kegiatan ibu 

Ibu Erni : Sering karna setiap hari kita cek dan cek data data baik itu 

tentang ABPD atau yang lain karana akan kita kirim ke pusat 

Sunarti : Menurut ibu apakah SIMAKDA berpengaruh signifikan 

tentang aktifitas serta tugas dan tanggung jawab ibu? 

Ibu Erni ; iya sangat berpengaruh sangat membantu sekali 

Sunarti : oiye Terimah kasi banyak ibu mau meluangkan waktunya 

ibu untuk saya wawancarai terima kasi atas kesempatan yang di 

berikan 

asalan. 



61 
 

  

Sunarti : Seberapa berat insensias penggunaan SIMAKDA 

sesungguhnya yang di oprasikan oleh ibu dalam setiap pengelolaan 

kegiatan ibu 

Ibu Erni : Sering karna setiap hari kita cek dan cek data data baik itu 

tentang ABPD atau yang lain karana akan kita kirim ke pusat 

Sunarti : Menurut ibu apakah SIMAKDA berpengaruh signifikan 

tentang aktifitas serta tugas dan tanggung jawab ibu? 

Ibu Erni ; iya sangat berpengaruh sangat membantu sekali 

Sunarti : oiye Terimah kasi banyak ibu mau meluangkan waktunya 

ibu untuk saya wawancarai terima kasi atas kesempatan yang di 

berikan 

   Wawan cara ke Dua Yang Di lakukan ke pada bapak wahyu 

Sunarti ; Assalamualaikum pak maaf mengganggu waktunya 

sebentar saya mahasiswa universitas muhammadiya makassar pak 

ingin mewawancarai bapak mengenai penerapan sistem informasi  

manajemen anggaran dan akuntansi keuangan daerah (SIMAKDA) 

Pak Wahyu : Waalaikumsalam  boleh silahkan. 

Sunarti : Maaf pak atas nama siapa? 

Pak Wahyu : Dengan pak Wahyu 

Sunarti : Kalau boleh tau bapak  menjabat sebagai apa? 

Pak Wahyu : Kepala anggaran 

Sunarti : sudah berapa lama  bapak bekerja di kantor ini? 

Pak Wahyu : Kurang lebih 8 tahun 
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Sunarti : bagai mana tanggapan bapak tentang sistem yang di 

terapkan di kantor ini yaitu SIMAKDA?  

Pak wahyu : Sistem SIMAKDA in yah sangat membantu di lihat dari 

segi kemudahannya dan pengoprasiannya 

Sunarti : Apa Keunggulan atau kelebihan SIMAKDA pak? 

Pak Wahyu :Kelebihannya lebih mudah di fahami dan sangat 

berperang penting baik dalam penyusunan APBD pelaporan 

keuangan lainnya 

Sunarti : Bagai mana hasil dari penerepan SIMAKDA apakah lebih 

baik dari sistem sebelumnya atau malah sebaliknya pak 

Pak : Alhamdulillah sampai sekrang ini sangat baik sangat 

membantu di lihat dari fungsi dan kegunaannya dan kita selaku 

pengguna juga harus teliti dan harus bertanggung jawab atas apa 

yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab kita harus lebih 

berfokus lagi agar apa yang di harapkan serta kualitas kerja kita 

menjadi lebih baik karna balik lagi mau secanggih bagaimana pun 

sistem yang kita gunakan tapi kalau yang menjalakannnya asal 

asalan itu juga akan jelek hasilnya 

Sunarti : Seberapa berat insensias penggunaan SIMAKDA 

sesungguhnya yang di oprasikan oleh ibu dalam setiap pengelolaan 

kegiatan pak 
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Pak Wahyu : Sering karna SIMAKDA ini mengolah data data serta 

mendokumentasikan laporan laporang sehingga menjadi informasi 

yang akurat dan menjadi bahan pengambilan keputusan  

Sunarti : Menurut bapak apakah SIMAKDA berpengaruh signifikan 

tentang aktifitas serta tugas dan tanggung jawab bapak? 

Pak Wahyu ; iya sangat berpengaruh  dan sangat membantu sekali 

Sunarti : Terimah kasi banyak pak atas waktu yang di berikan 

 

 

 

 

 

D.Pembahasan 

1.Variabel Penerapan SIMAKDA 

Sistem informasi manajemen anggaran dan akuntasni keuangan 

daerah (SIMAKDA) SIMAKDA adalah program aplikasi yang mampu 

memfasilitasi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) 

dalam hal ini mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta 

mengolah data-data terkait lainnya menjadi informasi yang dapat 

disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan 

keputusan dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

daerah.  
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Sistem informasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan 

pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, baik ditingkat 

provinsi, kabupaten, maupun kota dengan mengikuti kaidah undang-

undang dan peraturan.adalah  salah satu acuan dalam menyusun 

serta menyajikan laporan keuangan pemerintah.Sehingga  Hal ini 

diterapkan didalam lingkungan pemerintah pusat/daerah, dan satuan 

organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, satuan organisasi 

dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010). 

Dalam penelitian ini telah diuraikan  data yang telah diperolah, maka 

tahap selanjutnya akan dilakukan pembahasan tentang hasil dari 

variabel penerapan SIMAKDA. pada Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Kabupaten Bantaeng, maka dari itu terdapat beberapa 

indikator penerapan Sistem Informasi Manajemen Anggaran Dan 

Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan  Dan 

Aset Daerah Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut: 

a. Perceived Ease of Use (Persepsi Kemudahan) 

Persepsi kemudahanpenggunaan memiliki pengaruh positif dansignifikan 

terhadap niat untuk menggunakan SIMAKDA dapat di lihat pada tabel 1.3 

menunjukkan bahwa persepsikemudahan penggunaan memiliki 

pengaruhpositif dan signifikan terhadap niat penggunaandengan nilai 

koefisien Layanan SIMAKDA berada pada tahap pengembangan 

,sehingga kemudahan penggunaan menjadi poin penting bagi pengguna 

untuk meningkatkan niatpenggunaan. Persepsi kemudahan penggunaan 
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SIMAKDA dapatmenjadi penyebab keberhasilan atau 

kegagalanpenggunaansalah satu bentuk perkembangan 

teknologinformasi, dapat ditinjau dari desain antar mukapengguna. Secara 

praktis desain antarsebuah aplikasi seringkali dirasa sulit olehpengguna. 

Desain SIMAKDA  terhadap  pengguna harusdibuat mudah, sehingga 

interaksi antar penggunadapat dilakukan dengan sesederhana dan 

seefisien mungkin..Indikator kemudahan dalam mempelajari  SIMAKDA 

memiliki nilai paling tinggi, dikarenakan meskipun penggun memiliki 

pengalaman yang minim, pengguna akan mampu mengoperasikan atau 

menggunakan layanan SIMAKDA dengan baik.Indikator selanjutnya yang 

memiliki nilai tinggi pada persepsi kemudahan penggunaannya SIMAKDA  

adalahindikator mudah digunakan. Setelah penggunamemiliki persepsi 

bahwa layanan SIMAKDA dipe lajari, makapengguna akan mencoba 

untuk beradap-tasidengan penggunaanmelalui kemudahan 

penggunaan.Indikator ketiga adalah mudah melakukanhal yang diinginkan 

pada layanan SIMAKDAl, di mana SIMAKDA memiliki layanan nuntuk 

mendukung berbagai pekerjaan   dalam cara yang diingingkan. Indikator 

terakhir, yaitu mudah untukmenjadi terampil pada SIMAKDA  merupakan 

konsep penguasaanpengguna akan SIMAKDA. Kemudahan untuk 

menjadi terampil diperoleh pengguna melalui frekuensi penggunaan 

Semakin sering pengguna menggunakan SIMAKDA, maka akan semakin 

mudah untuk menjadi terampil. 

b. Perceived Usefulness (Persepsi Kegunaan) 
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Persepsi kegunaan memilikipengaruh positif dan signifikan terhadap 

niatuntuk menggunakan SIMAKDA dapatdi lhat pada tabel1.4   

menunjukkan bahwa persepsikegunaan memiliki pengaruh terhadap niat 

penggunaan .yang menyatakan persepsi kemudahan penggunaanmemiliki 

pengaruh positif dansignifikan terhadap niat penggunaan didukung.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap niat penggunaan SIMAKDA. Hasil temuan ini sejalan 

dengan teori nilai konsumsi (theory of consumption values) menurut Sheth 

et al. (1991).Teori nilai konsumsi menya-takan bahwa pilihan seseorang 

untuk membeli produk atau menggunakan sebuah layanan meru-pakan 

fungsi dari nilai kondisional, nilai emosio-nal,nilai epistemik, nilai 

fungsional, dan nilai sosial. SIMAKDA menawarkan cara baru bagi 

pengguna untuk membangun, menciptakan hubungan sosial, dan berbagi 

informasi.Item persepsi kegunaan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi 

kedua adalah kegunaan simakda dalam mengejrjakan pekerjaan karna 

sangat mudah di pahamI.Item persepsi kegunaan yang memiliki nilai 

rata-rata ketiga memilih SIMAKDA yaitu peningkatan kinerja karena 

SIMAKDA mengefesienkan waktu sehingga produktifitas juga makin 

meningkatkn dan tips sebagai acuan dalam pengambilankeputusan. 

c. Behavioral Intention to Use (Persepsi Niat) 

Niat untuk menggunakan memiliki pengaruh positif dan signifikan 
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terhadap penggunaan SIMAKDA  dapat dilihat pada Gambar 1.6 

menunjukkan bahwa niat untuk menggunakan memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap niat yang menyatakan niat untuk menggunakan 

SIMAKDA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan 

aktual didukung.Berdasarkan hasil yang diperoleh penelitidalam penelitian 

ini menjelaskan bahwa munculnya perilaku individu untuk menggunakan  

SIMAKDA dipengaruhi dari munculnya niat awal terhadap penggunaan 

SIMAKDA.Niat penggunaan merupakan representasi sukarela dan 

kesiapan kognitif pengguna untuk benar-benar menggunakan SIMAKDA. 

Niat awal yang positif akan mendorong perilaku yang semakin besar untuk 

menggunakan SIMAKDAnamun apabila niat awal yang terbentuk adalah 

negatif, maka akan dapat mengurangi perilaku seseorang untuk 

menggunakan SIMAKDA Dengan kata lainseseorang akan menggunakan 

SIMAKDA  jika telah memiliki niat awalluntuk menggunakannya.  

 

d. Hasil wawancara 

Dari hasil wawancara di lakukan oleh beberapa karwan salah satunya 

bapak wahyu mengatakan aplikasi SIMAKDA berpengaruh signifikan 

karna SIMAKDA merupakan aplikasi yang di gunakan oleh BPAKD selaku 

BUD/intititas pelaporan keuangan daerah yaiitu aplikasi penghasil 

RAPBD. APBD dan penjabarannya serta mengkonsolidasi dari laporan 

keuangan serta SIMAKDA juga mudah serta dapat menefesienkan waktu 
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kerja, sedangkan menurut  Ibu erni mengatan SIMAKDA juga berpengaru 

signifikan di mana tugas dan tanggung jawabnya bisa di lakukan dengan 

baik serta sangat mengefesiensikan waktu kerja sehingga banyak tugas 

yang bisa di kerjakan dan menurut Ibu Rahmi mengatakan SIMAKDA tidak 

mudah dan tidak gampang  sama saja dengan sistem akuntansi keuangan 

lainnya berhubung ibu tersebut  bukan dari jurusan atau sarjana akuntansi 

sehingga belum tau atau belum mahir dalam menjalankan atauu 

mengerjakan tugas akuntansi/accounting. 

.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang Analisis Sistem Inforamsi Manajemen 

Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah  Menggunakan Technology 

Acceptance Modeldaerah pada Pemerintahan  Kabupaten Bantaeng, 

maka kesimpulan yng bisa diambil ialah sebagai berikut: 

A Penerapan Sistem informasi manajemen anggaran dan 

akuntansi keuanga daerah  pada Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Kabupaten Bantaeng  sudah berada dalam kategori 

baik yang dilihat dari indikator komitmen, kemudahan, 

kegunaan, sikap niat serta pengguna. Namun harus lebih 

memperhatikan kurangnya sumber daya manusia dari latar 

pendidikan akuntansi serta fasilitas penunjang penerapan 

sistem informasi manajemen anggaran dan akuntansi akuntansi 

keuangan daerah 

B Kualitas laporan keuangan daerah di Badan Pengelola 

Keuangan Daerah  Kabupaten Bantaeng sudah berada pada 

kategori baik, yang dapat dilihat dari indikator Kualitas laporan 

keuangan daerah yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, 

serta dapat diphami. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan 

Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bantaeng dengan menggunakan Technology Acceptance Model akan 

lebih bermanfaat bagi pemerintahuntuk menilai tingkat kinerja 

keuangan, maka peneliti menyarankan kepada pemerintah untuk 

menggunakan model TAM untuk menunjukkan bagaimana aplikasi 

tersebut memberi kemudahan, kegunaan bagi penggunanya untuk 

meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi pemerintahan. 

2. Seharusnya Pemerintah harus lebih konsisten dalam memilih 

dan menerapkan sistem informasi khususnya model TAM yang akan 

digunakan untuk mengelola keuangan daerah untuk membantu 

meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah. 

. 
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KUESIONER 

Kepada 

Yth. Bapak/ Ibu Pemerintah Kabupaten Bantaeng 

di Tempat 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan penyusunan skripsi Program Studi Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Makassar, bersama ini peneliti bermaksud menyusun 

penelitian yang berjudul “ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTASI 

DAERAH MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 

(TAM) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG”.Oleh karena itu, 

peneliti membutuhkan data penelitian sesuai dengan judul tersebut. Adapun 

identitas dari peneliti: 

Nama  : SUNARTI 

NIM  : 105731130716 

Fakulkas/Prodi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi 

Peneliti menyadari sepenuhnya, adanya kuesioner ini mengganggu aktivitas 

Bapak/ Ibu yang padat.Namun dengan segala kerendahan hati, peneliti mohon 

kiranya Bapak/ Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner 

ini.Partisipasi Bapak/ Ibu dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan 

kuesioner sebagaimana sesuai dengan kenyataan pada diri Bapak/ Ibu sangat kami 

hargai.Kuesioner ini hanya untuk keperluan skripsi, tidak untuk dipublikasikan 

secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga.Demikian pengantar 

kuesioner penelitian ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu, peneliti 

ucapkan terima kasih. 

Hormat saya 

 

  Sunarti 
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A. Identitas 

Nama  : 

Jabatan  : 

Pekerjaan (bidang) : 

 Jenis Kelamin :  Laki-laki   Perempuan 

 

B. Petunjuk 

Adapun pilihan jawaban pada setiap pertanyaan diuraikan sebgai berikut: 

Sangat Tidak Setuju STS 

Tdak Setuju  TS 

Netral   N 

Setuju   S 

Sangat Setuju  SS 

 
A. Perceived Ease Of Use) 

 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 

STS TS N S SS 

 1 Belejar untuk mengoprasikan  SIMAKDA 

adalah mudah bagi saya 

-     

 2 Penggunaan SIMAKDAmembuat kami 

lebih mudah dalam system informasi 

akuntansi 

-     

 3 Menurut saya , mudah unttuk  melakukan 

apa saja dengan menggunakan SIMAKDA 

-     

 4 Sistem SIMAKDA ini berkaitan dengan 

kebutuhan sistem Akuntansi di kantor 

-     
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 5 SIMAKDA mempercepat menyelesaikan 

tugas saya   

-     

 6 SIMAKDA lebih menefesienkan wkatu 

bekerja 

-     

 7 Menurut saya,  sangat  fleksibel dalam 

berinteraksi engan  SIMAKDA 

-     

 8 Menurut saya, SIMAKDA  mudah  di 

gunakan 

-     

 
 

B. Perceived Usefulnes 

 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 

STS TS N S SS 

 1 Menggunakan SIMAKDA Mempercepat 

penyelesaian  tugas tugas saya 

  

 

   

2 Dengan menggunakan SIMAKDA , kinerja 

saya akan meningkat 

     

 3 Dengan menggunakan SIMAKDA 

produktifitas saya meningkat 

     

 4 Dengan menggunakan SIMAKDA 

efektifitas saya dalam bekerja meningkat 

     

5 Menurut  saya SIMAKDA berguna  dalam 

pekerjaan saya 

     

 

C. Attitude Toward Using 

 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 

STS TS N S SS 

 1       
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2 Saya merasa senang berinteraksi dengan 

SIMAKDA 

     

 3 SIMAKDA menyediakan sistem informasi 

Akuntansi yang lebih praktis membuat 

saya berniat untuk terus menggunakan di 

masa mendatang 

     

 4 SIMAKDA mempermudah proses akses 

informasi Akuntansi sehingga membuat 

saya berniat untuk terus menggunakan di 

masa mendatang 

     

5 Saya berniat untuk terus menggunakan 

SIMAKDA di masa mendatang karena 

sistem Akuntansi yang terpercaya 

     

 

D. Behavioral Intention To Use 

 

 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 

STS TS N S SS 

 1 Saya  selalu mencoba menggunakan 

SIMAKDA setiap kali sya melakukan tugas  

saya 

     

 2 Saya selalu mencoba untuk menggunakan 

SIMAKDA pada setiap kashus yang akan 

mungkin terjadi dala pekerjaan saya 

     

 3 Saya berencana menggunakan SIMAKDA 

di masa yang akan datang 

     

4 Saya, berniat untuk terus menggunakan 

SIMAKDA di masa syang akan datang 

     

5 Saya berharap SIMKDA di gunakan terus 

menerus di masa yang akan datang 
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E. Actual Use 

 

 

No Pernyataan 

1 2 2 4 5 

STS TS N S SS 

1 

Seberapa berat intensitas penggunaan 

anda terhadap sistem SIMAKDA dala 

pekerjaan anda 

     

2 
Seberapa sering anda menggunakan 

SIMAKDA  

     

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagana tanggaapn bapak/ibu tentang kegunaan SIMAKDA  

di tempat bapak/ibu bekerja? 

2. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap menggunakan 

SIMAKDA dalam mengelola aktivtas instansi? 

3. Seberapa berat intensitas penggunaan  SIMAKDA 

sesungguhnya yang dioprasikan oleh bapak/ibu dalam 

setiap pengelolaan kegiatan instansi tempat bapak/ibu 

bekerja. Mohon bapak/ibu nyatakan sesuai dengan praktek 

selama  ini? 

4. Seberapa sering bapak/ibu menggunakan  SIMAKDA  dalam 

mengelola aktvitas instansi tempat bapak/ibu bekerja?     
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