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ABSTRAKSI 
 

Penelitian ini adalah untuk melihat (a) Pengaruh secara langsung dan secara tidak langsung 
sistem informasi akuntansi terhadap kualitas akuntabilitas keuangan (b) Pengaruh secara 
langsung dan secara tidak langsung pengendalian internal terhadap kualitas akuntabilitas 
keuangan (c) Pengaruh secara langsung kualitas informasi laporan keuangan terhadap 
kualitas akuntabilitas keuangan.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
karyawan di Departemen Mata, Departemen Rehab Medik, Unit Pelayanan Jantung 
Terpadu, Departemen Penyakit Dalam, Departemen Radioterapi dengan jumlah sampel 
sebanyak 62 karyawan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama 
dihasilkan melalui kuesioner.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem informasi 
akuntansi berpengaruh signifikan secara langsung sebesar 0,014 terhadap kualitas 
akuntabilitas keuangan, sedangkan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan 
secara tidak langsung sebesar 0,015 terhadap kualitas akuntabilitas keuangan. 
Pengendalian internal berpengaruh signifikan secara langsung sebesar 0,001 terhadap 
kualitas akuntabilitas keuangan, sedangkan pengendalian internal berpengaruh signifikan 
secara tidak langsung sebesar 0,015 terhadap kualitas akuntabilitas keuangan. Kualitas 
informasi laporan keuangan  sebagai variabel intervening berpengaruh signifikan secara 
langsung sebesar 0,015 terhadap kualitas akuntabilitas keuangan.  
Kata kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, Kualitas Informasi Laporan 

Keuangan, Kualitas Akuntabilitas Keuangan. 
 
 

ABSTRAC 
 
This study is to see (a) The effect of directly and indirectly accounting information system of 

the quality of financial accountability (b) The effect of direct and indirect internal control over 

the quality of financial accountability (c) The influence directly the quality of financial 

reporting information on quality accountability keuangan.Populasi used in this study were 

employees at the Department of Ophthalmology, Department of Medical Rehab, Integrated 

Cardiac Care Unit, Department of Internal Medicine, Department of Radiotherapy with a total 

sample of 62 employees. The data used in this research is the main data generated through 

kuesioner.Hasil of this study is that the accounting information system of direct significant 

effect of 0.014 on the quality of financial accountability, while the accounting information 

system indirectly significant influence amounted to 0,015 on the quality of financial 

accountability. Internal control significant direct effect of 0.001 on the quality of financial 

accountability, while the internal control significant indirect effect of 0.015 on the quality of 

financial accountability. The quality of financial information as an intervening variable direct 

significant effect of 0.015 on the quality of financial accountability. 

Keywords: Accounting Information Systems, Internal Control, Quality Report Information 
Finance, Financial Accountability Quality. 



PENDAHULUAN 

 

Teknologi adalah cara atau metode 

serta proses atau produk yang dihasilkan 

dari penerapan dan pemanfaatan 

berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan 

kebutuhan, kelangsungan, dan 

peningkatan mutu kehidupan manusia 

(Undang-undang RI No. 18 tahun 2002, 

tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi). Teknologi 

merupakan pengembangan dan aplikasi 

dari alat, mesin, material, dan proses yang 

menolong manusia menyelesaikan 

masalahnya. Perkembangan teknologi 

dapat meningkatkan kinerja dan 

memungkinkan berbagai kegiatan dapat 

dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan 

akurat, sehingga akhirnya akan 

meningkatkan produktivitas. Dalam 

penyusunan laporan keuangan, teknologi  

berperan sebagai alat untuk memproses 

lebih efektif dan efisien laporan keuangan 

tersebut, antara lain kecepatan 

pemrosesan transaksi dan penyiapan 

laporan, keakuratan perhitungan, 

penyimpanan data dalam jumlah besar, 

kos pemrosesan yang lebih rendah, 

kemampuan multiprocessing (Wahana 

Komputer, 2003). 

Hal yang mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan adalah sistem 

pengendalian intern pemerintah itu 

sendiri. pada Tahun 2008, Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian intern Pemerintah (SPIP). 

Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa 

tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bagi 

tercapainya: efektivitas dan efisiensi 

pencapaian tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan negara; keandalan Laporan 

Keuangan; pengamanan aset negara; dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Isu tentang sistem 

pengendalian internal pemerintahan 

(SPIP) tersebut mendapat perhatian 

cukup besar belakangan ini. Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku 

auditor eksternal senantiasa menguji 

“kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan 

yang dilakukannya untuk menentukan 

luas lingkup (scope) pengujian yang akan 

dilaksanakannya.  

Beberapa lembaga pemantau 

(watch) juga mengkritisi lemahnya SPI 

yang diterapkan di pemerintahan, 

sehingga membuka peluang yang sangat 

besar bagi terjadinya penyimpangan 

dalam pelaksanaan anggaran (APBN/ 

APBD). Fenomena yang terjadi dalam 

perkembangan sektor publik di Indonesia 

dewasa ini adalah menguatnya tuntutan 

akuntabilitas atas lembaga-lembaga 

publik, baik di pusat maupun daerah. 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai 

bentuk kewajiban 

mempertanggungjawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan 



sebelumnya, melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan 

secara perio dik (Stanbury, 2003 dalam 

Mardiasmo, 2006). teknologi informasi 

yang ada tidak atau belum mampu 

dimanfaatkan secara maksimal maka 

implementasi teknologi menjadi sia-sia 

dan semakin mahal. Kendala penerapan 

teknologi informasi antara lain berkaitan 

dengan kondisi perangkat keras, 

perangkat lunak yang digunakan, 

pemutakhiran data, kondisi sumber daya 

manusia yang ada, dan keterbatasan 

dana. Kendala ini yang mungkin menjadi 

faktor pemanfaatan teknologi informasi di 

instansi pemerintah belum optimal. 

Undang-undang di bidang keuangan 

negara membawa implikasi perlunya 

sistem pengelolaan keuangan negara 

yang lebih akuntabel dan transparan. 

Sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan pemerintah belum ditetapkan 

sehingga pengelolaan, penatausahaan, 

dan pertanggungjawaban keuangan tidak 

tertib. Pembukuan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban belum memadai, 

antara lain transaksi keuangan belum 

seluruhnya dicatat dalam laporan 

keuangan, proses penyusunan laporan 

tidak sesuai ketentuan, dan penyusunan 

laporan keuangan pemerintah yang belum 

seluruhnya mengacu pada Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Pengawasan belum optimal dan sering 

dijumpai temuan-temuan BPK yang 

berulang dan lambat ditindaklanjuti. 

Dari uraian diatas penelitian ini ingin 

menganalisis pengaruh efektifitas system 

informasi akuntansi dan pengendalian 

internal terhadap kualitas akuntabilitas 

keuangan melalui kualitas informasi 

laporan keuangan sebagai variable 

intervening pada departemen revenue 

center di RSUPN Dr. Cipto Mangun 

Kusumo. penelitian ini, diharapkan dapat 

menambah ilmu pengetahuan dan 

menjadi bahan masukan bagi 

pengembangan teori yang berkaitan 

dengan efektivitas penggunaan atas 

teknologi sistem informasi dan 

pengendalian internal yang baik akan 

meningkatkan kualitas akuntabilitas 

keuangan melalui kualitas informasi 

laporan keuangan. 

 

TELAAH LITERATURE DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Menurut Hall (2011), “sistem adalah 

kelompok dari dua atau lebih komponen 

atau subsitem yang saling berhubungan 

yang berfungsi dengan tujuan yang sama” 

Berdasarkan pengertian sistem di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

adalah sekelompok sumber daya atau 

subsistem yang saling berhubungan erat 

antara satu dengan yang lainnya untuk 

mencapai suatu tujuan organisasi. Semua 

komponen atau subsistem yang 

membentuk sistem tersebut harus lengkap 

dan saling bekerja sama, sebab jika salah 

satu tiak ada atau tidak bisa bekerja maka 

tujuan dari sistem tersebut tidak akan 



dapat tercapai. Menurut Hall (2011), 

“informasi adalah data yang diproses dan 

menyebabkan penggunaannya 

mengambil tindakan yang akan dilakukan 

atau tidak dilakukan” (hal 15). 

Menurut Romney dan Paul 

(2005), “informasi adalah data yang telah 

diproses dan diaur ke dalam bentuk 

output yang memiliki arti bagi orang yang 

menerimanya.” (hal. 431) 

Menurut Murhada dan Giap 

(2011),”informasi adalah salah satu 

sumber daya penting dalam manajemen 

modern, bahkan dikatakan bahwa 

informasi merupakan aliran darah dalam 

tubuh organisasi, sehingga tanpa 

informasi maka organisasi akan mati. 

Informasi diperoleh melalui pengolahan 

data, sehingga data merupakan bahan 

mentah informasi, dan informasi adalah 

produk pengolahan data yang dilakukan 

oleh sistem informasi.” (hal. 145)  

Menurut Hall (2011: 19) informasi yang 

berguna memiliki berbagai karakteristik, 

yaitu : 

1. Relevan 

Informasi dapat dikatakan 

berkualitas jika relevan bagi 

pemakainya. Relevan berarti dapat 

berguna secara langsung untuk 

pemakainya. Informasi harus memiliki 

makna yang tinggi sehingga tidak 

menimbulkan keraguan bagi yang 

menggunakannya dan dapat 

digunakan scara tepat untuk membuat 

keputusan. Ketidakrelevanan dapat 

memecahkan perhatian dari pesan 

yang sesungguhnya dari laporan 

terkait dan dapat menghasilkan 

keputusan atau tindakan yang tidak 

tepat. 

2. Tepat Waktu 

Informasi yang dihasilkan dalam 

suatu proses pengolahan data 

datangnya tidak boleh terlambat 

(usang). Informasi yang terlambat 

tidak akan mempunyai nilai yang baik, 

karena informasi merupakan landasan 

dalam pengambilan keputusan. 

Kesalahan dalam mengambil 

keputusan akan berakibat fatal bagi 

perusahaan. Mahalnya informasi 

disebabkan oleh keharusan untuk 

cepat dan tepatnya dalam 

mendapatkan suatu informasi. Hal itu 

disebabkan oleh kecepatan untuk 

mendapatkan, mengolah, dan 

mengirimkan informasi tersebut 

memerlukan bantuan teknologi-

teknologi terbaru. Dengan demikian, 

diperlukan teknologi yang mutakhir 

untuk mendapatkan, mengolah, dan 

mengirimkan informasi tersebut. 

3. Akurat  

Akurat berarti tepat dan benar. 

Infromasi harus akurat dan jelas yaitu 

informasi yang tidak mengandung 

keragu-raguan, bebas dari kesalahan-

kesalahan, tidak menyesatkan, dan 

harus menjelaskan dan mencerminkan 

maksdunya atau dengan kata lain 

tidak menimbulkan pertanyaan bagi 

penerima informasi tersebut. 

Kebutuhan akan informasi yang akurat 



dan tepat untuk penyajian data sangat 

diperlukan oleh suatu organisasi atau 

perusahaan. 

4. Lengkap 

Lengkap berarti rinci dan jelas. 

Informasi dapat dikatakan lengkap jika 

informasi tersebut memberikan 

penjelasan yang rinci dan jelas dari 

setiap aspek peristiwa yang diukurnya. 

Oleh karena itu, semua informasi yang 

penting bagi sebuah keputusan atau 

pekerjaan harus lengkap sehingga 

dapat mengurangi ketidakpastian 

dalam pengambilan keputusan. 

5. Ringkas 

Ringkas berarti informasi yang 

dikumpulkan harus singkat, padat, dan 

jelas sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. Informasi yang terlalu detail 

tidak selalu memberikan hasil yang 

lebih baik karena informasi semakin 

sulit untuk diserap dan dimengerti. 

Agar mudah dimengerti, perlu adanya 

peringkasan data. Namun, data yang 

terlalu ringkas ini akan menyebabkan 

informasi tidak sesuai dengan tujuan. 

Dengan demikian, tingkat keringkasan 

suatu data perlu disesuaikan. 

Misalnya, pada level manajemen 

tingkat atas memerlukan data yang 

lebih ringkas dibandingkan dengan 

level manajemen dibawahnya. Begitu 

juga sebaliknya, pada level bawah 

tentunya membutuhkan informasi yang 

detail. 

Menurut Romney dan Paul (2005), 

“sistem informasi akuntansi (SIA) adalah 

sumber daya manusia dan modal dalam 

organisasi yang bertanggung jawab untuk 

(1) persiapan informasi keuangan dan (2) 

informasi yang diperoleh dari 

mengumpulkan dan memproses berbagai 

transaksi perusahaan”. Efektivitas sering 

dikaitkan dengan pengertian efisien, 

meskipun sebenarnya ada perbedaan 

diantara keduanya. Efektivitas 

menekankan pada hasil yang dicapai, 

sedangkan efisien lebih melihat pada 

bagaimana cara mencapai hasil tersebut 

dengan membandingkan antara input dan 

output. 

Irwansyah dalam penelitian Salman 

(2005) mengemukakan bahwa secara 

umum efektivitas penggunaan atau 

pengimplementasian teknologi sistem 

informasi dalam suatu perusahaan dapat 

dilihat dari kemudahan pemakai teknologi 

sistem informasi tersebut dalam 

mengidentifikasi data, Salah satu hal yang 

juga sangat mempengaruhi sistem 

pencapaian efektivitas penggunaan 

teknologi sistem informasi akuntansi 

dalam perusahaan adalah jumlah sarana 

komputer yang terdapat di dalam 

perusahaan. 

Pengertian Pengendalian Menurut Harold 

Koontr, and Cyrill O’donell dalam buku 

Nanang Fattah (2007:175) menjelaskan 

bahwa : 

 “Controlling is the measuring and 

correcting of activities of subordinates to 

assure that events conform to plants. Atau 

pengendalian adalah berhubungan 

dengan pembanding kejadian-kejadian 



dengan rencana-rencana dan melakukan 

tindakan-tindakan koreksi yang perlu 

terhadap kejadian-kejadian yang 

menyimpang dari rencana rencana”.  

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian 

masih dalam buku Nanang Fattah 

(2007:176) menjelaskan bahwa : 

“Pengendalian adalah proses pengamatan 

dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua 

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan”. 

Dari beberapa pendapat diatas, 

dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

merupakan salah satu dari fungsi 

manajemen yang tujuannya untuk 

memberikan arahan agar pelaksanaan 

rencana dapat sesuai dengan yang telah 

ditentukan. Kegiatan pengendalian 

dimaksudkan untuk mencegah 

penyimpangan-penyimpangan dalam 

pelaksanaan kegiatan.  

Unsur Pengendalian Internal 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

(2011) ada lima unsur (komponen) 

pengendalianyang saling terkait berikut 

ini: 

a. Lingkungan pengendalian 

Menetapkan corak organisasi, 

mempengaruhi kesadaran 

pengendalian orang-orangnya. 

Lingkungan pengendalian merupakan 

dasar untuk semua komponen 

pengendalian internal, menyediakan 

disiplin dan struktur. 

b. Penaksiran resiko 

Penaksiran resiko adalah identifikasi 

entitas dan analisis terhadap resiko 

yang relevan untuk mencapai 

tujuannya, membentuk suatu dasar 

untuk menentukan bagaimana resiko 

harus dikelola. 

c. Aktivitas pengendalian 

 Aktivitas pengendalian adalah 

kebijakan dan prosedur yang 

membantu menjamin bahwa arahan 

manajemen dilaksanakan. 

d. Informasi dan komunikasi 

 Informasi dan komunikasi adalah 

pengidentifikasian, penangkapan, dan 

pertukaran informasi dalam suau 

bentuk dan waktu yang 

memungkinkan orang melaksanakan 

tanggung jawab mereka. 

Pemantauan adalah proses yang 

menentukan kualitas kinerja 

pengendalian internal sepanjang waktu. 

 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

  Surya (2004) Meneliti adanya 

hubungan yang positif dan pengaruh yang 

signifikan antara pengendalian internal 

terhadap penerapan akuntabilitas.  

Sistem Pengendalian Internal dapat 

digunakan oleh manajemen sebagai tolak 

ukur pengendalian di dalam organisasi 

nya. Penggunaan Sistem Pengendalian 

Internal dapat berdampak positif terhadap 

bawahan dan Sistem Pengendalian 

Internal baik sebagai penilaian prestasi 

seseorang. Hasil penelitian ini juga 

mempertegas terdapat pengaruh simultan 

yang signifikan antara dysfunctional 



behavior terhadap kinerja pegawai, 

sehingga variabel dysfunctional behavior 

yang diajukan sebagai variabel 

moderating memoderasi pengaruh Sistem 

Pengendalian Internal terhadap kinerja 

pegawai seperti yang dihipotesiskan. 

Salman (2005) Penelitiannya 

mencoba meneliti dengan melihat 

hubungan pergantian sistem informasi 

terhadap kinerja individu pemakai sistem 

informasi baru, dan melihat tingkat 

kepercayaan terhadap teknologi sistem 

informasi baru akan meningkatkan kinerja 

individual. Keberhasilan sistem informasi 

suatu perusahaan bergantung kepada 

bagaimana sistem itu dijalankan, 

kemudahan sistem itu bagi para 

pemakainya, dan pemanfaataannya 

teknologi yang digunakan.  Pemakai akan 

memberikan evaluasi yang tinggi (positif) 

tidak hanya dikarenakan oleh karakteristik 

sistem yang melekat, tetapi le bih kepada 

sejauh mana sistem tersebut dipercaya 

dapat memenuhi kebutuhan tugas mereka 

dan sesuai dengan kebutuhan tugas 

mereka. 

Aristanti Widyaningsih (2011) 

Meneliti adanya hubungan efektifitas 

sistem akuntansi keuangan daerah dan 

pengendalian internal dengan kualitas 

akuntabilitas keuangan : kualitas informasi 

laporan keuangan sebagai variabel 

intervening. Kualitas informasi laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh 

kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk 

kategori baik. Tingkat keeratan hubungan 

kausalitas efektifitas sistem akuntansi 

keuangan daerah dan sistem 

pengendalian intern dengan kualitas 

informasi laporan keuangan memiliki 

tingkat hubungan yang cukup berarti. 

Begitu juga dengan kualitas akuntabilitas 

keuangan kabupaten/kota di Jawa Barat 

termasuk kategori baik. Penelitian ini 

menginformasikan bahwa sistem 

akuntansi keuangan daerah yang berjalan 

efektif akan meningkatkan sistem 

pengendalian intern yang lebih baik. 

Sistem akuntansi keuangan daerah yang 

efektif ditunjang dengan sistem 

pengendalian intern yang baik dapat 

menghasilkan informasi laporan keuangan 

yang berkualitas. Apabila sistem 

akuntansi keuangan daerah telah berjalan 

dengan sangat efektif dan sistem 

pengendalian intern yang berjalan dengan 

sangat baik sehingga menghasilkan 

informasi laporan keuangan yang 

berkualitas, tentunya hal tersebut akan 

mendorong meningkatnya kualitas 

akuntabilitas keuangan pemerintah 

daerah. 

Adli Anwar (2012)  Meneliti 

adanya pengaruh komitmen 

organisasional dan pengetahuan manajer 

terhadap keberhasilan penerapan sistem 

informasi akuntansi dan akuntansi dapat 

mendorong perbaikan dalam operasi 

bisnis sehari-hari dan juga meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan 

perusahaan, yang keduanya merupakan 

komponen utama kinerja keuangan 

perusahaan.dampaknya terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Penelitian ini 



menunjukkan bahwa semakin tinggi 

tingkat Keberhasilan Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi akan semakin tinggi 

pula tingkat Kinerja Keuangan 

Perusahaan untuk dimensi ROA dan Profit 

Margin. Kesimpulan hasil penelitian ini 

adalah keberhasilan penerapan sistem 

informasi akuntansi dapat mendorong 

perbaikan dalam operasi bisnis sehari-

hari dan juga meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan perusahaan, 

yang keduanya merupakan komponen 

utama kinerja keuangan perusahaan. 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Variabel Bebas (X1) : Efektivitas Sistem 

Informasi Akuntansi 

Variabel Bebas (X2) :Pengendalian 

Internal 

Variabel Intervening (Z):Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan 

Variabel Terikat (Y): Kualitas Akuntabilitas 

Keuangan 

Perumusan Hipotesis 

H1:  Semakin efektif penerapan sistem 

informasi akuntansi akan 

menyebabkan semakin baik 

kualitas akuntabilitas keuangan. 

H2: Semakin efektif penerapan sistem 

informasi akuntansi akan 

menyebabkan semakin baik 

kualitas akuntabilitas keuangan 

melalui kualitas informasi laporan 

keuangan. 

H3:  Sistem pengendalian internal yang 

baik akan menyebabkan semakin 

baik kualitas akuntabilitas 

keuangan. 

H4:  Sistem pengendalian internal yang 

baik akan menyebabkan semakin 

baik kualitas akuntabilitas 

keuangan melalui kualitas 

informasi laporan keuangan. 

H5: Kualitas informasi laporan 

keuangan yang baik akan 

menyebabkan semakin baik 

kualitas akuntabilitas keuangan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

Departemen Revenue Center yang ada di 

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yaitu 

sebanyak 19 Departemen. Sedangkan 

sampel dalam penelitian ini adalah 

kategori Departemen yang memiliki 

EFEKTIFITAS 

SISTEM  

INFORMASI 

AKUNTANSI 

(X1) 

SISTEM 

PENGENDALIAN 

INTERNAL 

(X2) 

KUALITAS 

INFORMASI 

LAPORAN 

KEUANGAN 

(Z) 

KUALITAS 

AKUNTABILITAS 

KEUANGAN 

(Y) 



pelayanan (Revenue Center) dan 

berkaitan dengan laporan keuangan, yaitu 

sebanyak 5 Departemen atau 62 

karyawan. Departemen Revenue Center 

tersebut adalah Departemen Rehabilitasi 

Medik, Departemen Medik Mata, Unit 

Pelayanan Jantung Terpadu, Departemen 

Radioterapi, dan Departemen Penyakit 

Dalam.Dalam penelitian ini metode 

pengambilan sampel yang digunakan 

adalah non probability sampling. Dengan 

metode ini tidak semua populasi dapat 

dijadikan sampel karena setiap penulis 

memiliki keterbatasan sesuai dengan 

biaya, tenaga dan waktu. Dengan teknik 

secara purposive sampling, yaitu populasi 

yang memiliki krieria tertentu dengan 

tujuan mendapatkan sampel representatif 

sesuai dengan kriteria yang ditentukan, 

maka tidak semua populasi dapat 

dijadikan sampel. 

Kriteria-kriteria pemilihan sampel unuk 

penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Departemen  yang berada di Rumah 

Sakit Cipto Mangunkusumo. 

2. Departemen yang memiliki pelayanan, 

sehingga memiliki pendapatan harian. 

3. Departemen yang memberikan ijin 

untuk melakukan penelitian dengan 

menyebarkan kuesioner ini. 

Responden dalam penelitian ini 

adalah pemakai teknologi sistem 

informasi, dimana dalam konteks 

penelitian ini koordinator dan staf 

koordinator. Analisis deskriptif digunakan 

untuk menggambarkan tentang ringkasan 

data-data penelitian, seperti mean, 

minimum, maximum, dan standar deviasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Descriptive Statistics 

 N Minimu
m 

Maximu
m 

Mean Std. 
Deviation 

x1:Sistem Informasi 
Akuntansi 

62 38 62 47.82 6.480 

X2:Pengendalian 
Internal 

62 37 58 46.71 5.787 

z:Kualitas Infomasi 
Laporan Keuangan 

62 33 53 42.89 6.036 



y:Kualitas 
Akuntabilitas 
Keuangan 

62 36 60 46.15 6.675 

Valid N (listwise) 62     

     Sumber: Data diolah oleh penulis dengan SPSS 20.00 

 

Dari tabel 1 diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

a. Sistem informasi akuntansi memiliki 

nilai terendah sebesar 38, nilai tertinggi 

sebesar 62, nilai rata-rata sebesar 

47,82, dan standar deviasi sebesar 

6,480. 

b. Pengendalian Internal memiliki nilai 

terendah sebesar 37, nilai tertinggi 

sebesar 58, nilai rata-rata sebesar 

46,71, dan standar deviasi sebesar 

5,787. 

c. Kualitas Informasi Laporan Keuangan 

memiliki nilai terendah sebesar 33, nilai 

tertinggi sebesar 53, nilai rata-rata 

sebesar 42,89, dan standar deviasi 

sebesar 6,036. 

d. Kualitas Akuntabilitas Keuangan 

memiliki nilai terendah sebesar 36, nilai 

tertinggi sebesar 60, nilai rata-rata 

sebesar 46,15, dan standar deviasi 

sebesar 6,675. 

Uji hipotesis regresi berganda dalam 

penelitian dilakukan dengan 

menggunakan dua model regresi 

berganda, dengan persamaan sebagai 

berikut : 

1) Pengujian Regresi Berganda Sistem 

Informasi Akuntansi dan Pengendalian 

Internal terhadap Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan. 

     Z =   +  Z X1 +  Z X2 + 1  

     Z = 0,987 + 0,597 X1 + 0,315 X2 + 

0,458 1 

2) Pengujian Regresi Berganda Sistem 

Informasi Akuntansi, Pengendalian 

Internal, dan Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan terhadap Kualitas 

Akuntabilitas Keuangan. 

 Y =   +   Y X1 +  Y X2 +  YZ + 2 

      Y = -3,196 + 0,311 X1 + 0,403 X2 + 

0,259 Z + 0,362  2 

 

 

Tabel 2 

Hasil Uji t Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan      

    

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 



1 

(Constant) -3.196 2.580  -1.239 .220 

x1:Sistem 
Informasi 
Akuntansi 

.321 .126 .311 2.545 .014 

X2:Pengendalian 
Internal 

.465 .128 .403 3.642 .001 

z:Kualitas 
Infomasi Laporan 
Keuangan 

.287 .115 .259 2.504 .015 

a. Dependent Variable: y:Kualitas Akuntabilitas Keuangan 

    Sumber: Data diolah oleh penulis dengan SPSS 20.00 

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil 

uji t : 

1. Pengaruh sistem informasi akuntansi 

terhadap kualitas akuntabilitas 

keuangan adalah 2,545, sedangkan 

ttabel  sebesar 2,002. Dengan demikian 

diperoleh thitung (2,545) > ttabel  (2,002). 

Pada tabel 2 juga dapat dilihat bahwa 

nilai Sig. adalah 0,014. Dengan 

demikian diperoleh Sig. (0,014) <    

(0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 ditolak. Artinya sistem informasi 

akuntansi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas 

akuntabilitas keuangan. 

2. Pengaruh pengendalian internal 

terhadap kualitas akuntabilitas 

keuangan adalah 3,642, sedangkan 

ttabel  sebesar 2,002. Dengan demikian 

diperoleh thitung (3,642) > ttabel  (2,002). 

Pada tabel 2  juga dapat dilihat bahwa 

nilai Sig. adalah 0,001. Dengan 

demikian diperoleh Sig. (0,001) <    

(0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 ditolak. Artinya pengendalian 

internal berpengaruh secara signifikan 

terhadap kualitas akuntabilitas 

keuangan. 

3. Pengaruh kualitas informasi laporan 

keuangan terhadap kualitas 

akuntabilitas keuangan adalah 2,504, 

sedangkan ttabel  sebesar 2,002. 

Dengan demikian diperoleh thitung 

(2,504) > ttabel  (2,002). Pada tabel 2  

juga dapat dilihat bahwa nilai Sig. 

adalah 0,015. Dengan demikian 

diperoleh Sig. (0,015) <    (0,05). 

Maka dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak. Artinya kualitas informasi 

laporan keuangan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas 

akuntabilitas keuangan. 

Analisis Jalur (Path Analysis) 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 



       Rangkuman Hasil Koefisien Jalur 

Pengaruh Antar 
Variabel 

Koefisien Jalur 
(Beta) Nilai t Nilai F 

Hasil 
Pengujian 

Koefisien 
Determinasi R 

square 

Koefisien 
Variabel 

Lain 

X1 terhadap Z 0,597 4,492  
111,126 

Ha diterima 
79% 21% 

X2 terhadap Z 0,315 2,368  Ha diterima 

X1 terhadap Y 0,311 2,545  

128,789 

Ha diterima 

86,9% 13,1% X2 terhadap Y 0,403 3,642  Ha diterima 

Z terhadap Y 0,259 2,504  Ha diterima 

Sumber: Data hasil SPSS dirangkum oleh penulis 

  

Tabel 4 

       Hasil Analisis Jalur 

Pengaruh Variabel 
Koefisien 

Jalur 

Hubungan Kausal 

Langsung 
Tidak Langsung 

Bersama-sama 
(Melalui Z) 

X1 terhadap Z 0,597 0,597 - - 

X2 terhadap Z 0,315 0,315 - - 

X1 dan X2 terhadap Z - - - 0,790 

Ɛ1 terhadap Z 0,458 0,458 - - 

X1 terhadap Y 0,466 0,311 0,155 - 

X2 terhadap Y 0,485 0,403 0,082 - 

Z terhadap Y 0,259 0,259 - - 

X1, X2, dan Z terhadap Y - - - 0,869 

Ɛ2 terhadap Y 0,362 0,362 - - 

Sumber: Data hasil SPSS dirangkum oleh penulis 
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Koefisien Jalur  

1.  Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi 

(X1) mempunyai pengaruh secara 

langsung terhadap Kualitas 

Akuntabilitas Keuangan (Y) sebesar 

0,311 atau 31,1%. Sig. (0,014) <    

(0,05) menunjukkan pengaruh tersebut 

signifikan. 

2. Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi 

(X1) mempunyai pengaruh terhadap 

Kualitas Akuntabilitas Keuangan (Y) 

secara tidak langsung (melalui Z) 

sebesar 0,155 atau 15,5% (0,597 x 

0,259). Jadi, total pengaruh Efektifitas 

Sistem Informasi Akuntansi (X1) 

terhadap Kualitas Akuntabilitas 

Keuangan (Y) adalah 0,466 atau 

46,6% (0,311 + 0,466). 

3. Sistem Pengendalian Internal (X2) 

mempunyai pengaruh secara 

langsung terhadap Kualitas 

Akuntabilitas Keuangan (Y) sebesar 

0,403 atau 40,3%. Sig. (0,001) <    

(0,05) menunjukkan pengaruh tersebut 

signifikan. 

4. Sistem Pengendalian Internal (X2) 

mempunyai pengaruh terhadap 

Kualitas Akuntabilitas Keuangan (Y) 

secara tidak langsung (melalui Z) 

sebesar 0,082 atau 8,2% (0,315 x 

0,259). Jadi, total pengaruh Sistem 

Pengendalian Internal (X2) terhadap 

Kualitas Akuntabilitas Keuangan (Y) 

adalah 0,485 atau 48,5% (0,403 + 

0,082). 

5. Kualitas Informasi Laporan Keuangan 

(Z) mempunyai pengaruh secara 

langsung terhadap Kualitas 

Akuntabilitas Keuangan (Y) sebesar 

0,259 atau 25,9%. Sig. (0,015) <    

(0,05) menunjukkan pengaruh tersebut 

signifikan. 

6. Jika dibandingkan pengaruh X1 

terhadap Y secara langsung, dengan 

pengaruh X1 terhadap Y secara tidak 

langsung (melalui Z), terlihat bahwa 

pengaruh X1 terhadap Y secara tidak 

langsung (melalui Z) < pengaruh 

langsung X1 terhadap Y. Hal ini juga 

terjadi pada pengaruh X2 terhadap Y, 

terlihat bahwa pengaruh X2 terhadap Y 

secara tidak langsung (melalui Z) < 

pengaruh langsung X2 terhadap Y. 

Maka dapat disimpulkan bahwa 

Kualitas Informasi Laporan Keuangan 

(Z) memberikan pengaruh yang kecil 

sebagai variabel intervening. 

7. Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi 

(X1) , Sistem Pengendalian Internal 

(X2), dan Kualitas Informasi Laporan 

Keuangan (Z) secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh terhadap 

Kualitas Akuntabilitas Keuangan (Y) 

sebesar 0,869 atau 86,9%. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN  

Berdasarkan analisis data yang 

telah dilakukan mengenai sistem informasi 

akuntansi dan pengendalian internal 

terhadap kualitas akuntabilitas keuangan 

melalui kualitas informasi laporan 

keuangan sebagai variabel intervening, 

maka kesimpulan yang diperoleh adalah: 



1. Sistem informasi akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas 

akuntabilitas keuangan secara 

langsung, yaitu positif dengan nilai 

signifikan sebesar  0,014. Maka H1 

terbukti, bahwa semakin efektif 

penerapan sistem informasi akuntansi 

akan menyebabkan semakin baik 

kualitas akuntabilitas keuangan. 

2. Sistem informasi akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas 

akuntabilitas keuangan secara tidak 

langsung (melalui Z), yaitu positif 

dengan nilai signifikan sebesar 0,015. 

Maka H2 terbukti, bahwa semakin 

efektif penerapan sistem informasi 

akuntansi akan menyebabkan 

semakin baik kualitas akuntabilitas 

keuangan melalui kualitas informasi 

laporan keuangan. 

3. Pengendalian internal berpengaruh 

terhadap kualitas akuntabilitas 

keuangan secara langsung, yaitu 

positif dengan nilai signifikan sebesar 

0,001. Maka H3 terbukti, bahwa sistem 

pengendalian internal yang baik akan 

menyebabkan semakin baik kualitas 

akuntabilitas keuangan. 

4. Pengendalian internal berpengaruh 

terhadap kualitas akuntabilitas 

keuangan secara tidak langsung 

(melalui Z), yaitu positif dengan nilai 

signifikan sebesar 0,015. Maka H4 

terbukti, bahwa sistem pengendalian 

internal yang baik akan menyebabkan 

semakin baik kualitas akuntabilitas 

keuangan melalui kualitas informasi 

laporan keuangan. 

5. Kualitas informasi laporan keuangan 

berpengaruh terhadap kualitas 

akuntabilitas keuangan secara, yaitu 

positif dengan nilai signifikan sebesar 

0,015. Maka H5 terbukti, bahwa 

kualitas informasi laporan keuangan 

yang baik akan menyebabkan 

semakin baik kualitas akuntabilitas 

keuangan. 

SARAN 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan 

untuk memperluas variabel yang 

digunakan dalam mengukur kualitas 

akuntabilitas keuangan. Misalnya Sistem 

Akuntansi Keuangan, Kualitas Sumber 

Daya Manusia, dan sebagainya baik 

digunakan sebagai variabel independen, 

variabel moderating, atau variabel 

intervening. 
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