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ABSTRAK 

Mei Catur Susilowati, NIM 1522100939, Skripsi, Program Studi 

Akuntansi. Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi 

Terkomputerisasi, Kesesuaian Tugas Karyawan, Kemampuan Teknik 

Pemakai Sistem Informasi Akuntansi, Tingkat Insentif atau Bonus terhadap 

Kinerja Individu dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Pemoderasi 

(Studi Kasus pada KSPS Sarana Aneka Jasa). 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas sistem 

informasi akuntansi terkomputerisasi terhadap kinerja individu, pengaruh 

kesesuaian tugas karyawan terhadap kinerja individu, pengaruh kemampuan 

teknik pemakai sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individu, pengaruh 

tingkat insentif atau bonus terhadap kinerja individu, pengaruh efektivitas sistem 

informasi akuntansi terkomputerisasi terhadap kinerja individu dengan kepuasan 

kerja sebagai variabel pemoderasi, pengaruh kesesuaian tugas karyawan terhadap 

kinerja individu dengan kepuasan kerja sebagai variabel pemoderasi, pengaruh 

kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individu 

dengan kepuasan kerja sebagai variabel pemoderasi, pengaruh tingkat insentif 

atau bonus terhadap kinerja individu dengan kepuasan kerja sebagai variabel 

pemoderasi di KSPS Sarana Aneka Jasa. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah karyawan KSPS Sarana 

Aneka Jasa. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Data 

yang digunakan adalah data primer dengan menyebar kuesioner berjumlah 60 

paket yang diukur dengan skala likert. Teknik analisis data menggunakan analisis 

regresi linier berganda dan menggunakan uji interaksi atau MRA (Moderated 

Regression Analysis). Program yang digunakan untuk mengolah data dengan 

menggunakan SPSS Versi 16. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi 

akuntansi terkomputerisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja individu dan 

tingkat insentif atau bonus tidak berpengaruh terhadap kinerja individu. Tetapi 

kesesuaian tugas karyawan berpengaruh terhadap kinerja individu dan 

kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap 

kinerja individu. Sedangkan hasil dari uji MRA, kepuasan kerja tidak mampu 

memoderasi pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi terkomputerisasi 

terhadap kinerja individu, dan kepuasan kerja tidak mampu memoderasi pengaruh 

kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individu. 

Tetapi kepuasan kerja mampu memoderasi pengaruh kesesuaian tugas karyawan 

terhadap kinerja individu dan kepuasan kerja mampu memoderasi pengaruh 

tingkat insentif atau bonus terhadap kinerja individu. 

 

Kata kunci: Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi, Kesesuaian 

Tugas Karyawan, Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi  

Akuntansi, Tingkat Insentif atau Bonus, Kepuasan Kerja, Kinerja 

Individu  
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ABSTRACT 

Mei Catur Susilowati, NIM 1522100939, Thesis, Accounting Study 

Program. The Effect of Computerized Accounting Information System 

Effectiveness, Employee Duties Suitability, Technical Ability of Accounting 

Information System Users, Level of Incentives or Bonuses to Individual 

Performance with Job Satisfaction as Moderating Variable (Case Study at 

KSPS Sarana Aneka Jasa).  

This research aims to examine the effect of effectiveness of a 

computerized accounting information system to individual performance, the effect 

of employee duties suitability to individual performance, the effect of the 

technical ability of accounting information system users to individual 

performance, the effect of the level of incentives or bonuses to individual 

performance, the effect of the effectiveness of a computerized accounting 

information system to individual performance with job satisfaction as a 

moderating variable, the effect of employee duties suitability to individual 

performance with job satisfaction as a moderating variable, the effect of the 

technical ability of accounting information system users to individual 

performance with job satisfaction as a moderating variable, the effect of the level 

of incentives or bonuses to individual performance with job satisfaction as a 

moderating variable at KSPS Sarana Aneka Jasa.  

This research is a descriptive study using a quantitative approach. The 

population of this research is the employees of KSPS Sarana Aneka Jasa. 

Sampling using a purposive sampling technique. The data used is primary data by 

distributing questionnaires totaling 60 packages measured by a likert scale. The 

data analysis technique used multiple linear regression analysis and used the 

interaction test or MRA (Moderated Regression Analysis). The program used to 

process data using SPSS Version 16.  

The results showed that the effectiveness of computerized accounting 

information system had no effect to individual performance and the level of 

incentives or bonuses had no effect to individual performance. However, the 

suitability of employees' duties affects individual performance and the technical 

ability of accounting information system users affects individual performance. 

While the results of the MRA test, job satisfaction is not able to moderate the 

effect of the effectiveness of the computerized accounting information system to 

individual performance, and job satisfaction is not able to moderate the effect of 

the technical ability of accounting information system users to individual 

performance. But job satisfaction is able to moderate the effect of employee duties 

suitability to individual performance and job satisfaction is able to moderate the 

effect of incentive or bonus levels to individual performance. 

  
Keywords: Effectiveness of Computerized Accounting Information System,  

Employee Duties Suitability, Technical Ability of Accounting 

Information System Users, Level of Incentives or Bonuses, Job 

Satisfaction, Individual Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Teknologi informasi banyak membawa perubahan dalam organisasi 

dan proses bisnis. Teknologi  informasi  merupakan  suatu  kebutuhan  bagi  

organisasi  yang  dapat  membantu kinerja organisasi dan individu. Sistem 

informasi akan membantu perusahaan untuk menyajikan  laporan  keuangan  

ke  dalam  bentuk  informasi  yang  akurat  dan  terpercaya, sehingga banyak 

pihak yang memanfaatkan sistem informasi akuntansi untuk mencapai 

keunggulan bagi perusahaan. Sistem informasi akuntansi adalah komponen 

dan elemen dari suatu organisasi yang menyediakan informasi bagi 

pengguna dengan pengolahan peristiwa keuangan. Sistem informasi 

akuntansi memberi kesempatan bagi pebisnis untuk meningkatkan  efisiensi  

dan  efektivitas  dalam  pengambilan  keputusan  sehingga memungkinkan 

perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif. Sistem informasi akuntansi 

dianggap sebagai faktor penting dalam pencapaian kinerja yang lebih besar 

terutama dalam proses pengambilan keputusan (Agnes, 2013). 

Kinerja merupakan gambaran tentang pencapaian atau target, 

pelaksanaan program, usaha, dan kebijakan yang dilakukan untuk 

mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam kelompok atau organisasi. Kinerja 

sangat tinggi berarti terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas 

lebih baik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang akan dibebankan kesetiap
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individu.  Kinerja karyawan dikatakan baik jika mempunyai keahlian (skill) 

yang tinggi, bersedia bekerja apabila mendapat imbalan (gaji) atau diberi 

sesuai dengan kesepakatan, serta memiliki masa depan dan harapan yang 

baik. Kinerja karyawan akan tinggi jika didukung dengan pemberian insentif 

yang sesuai dengan kontribusi yang diberikan karyawan, efektivitas sistem 

informasi akuntansi terkomputerisasi, kesesuaian tugas karyawan dan 

kemampuan teknik pemakai yang baik (Alanita, 2014). 

Kemajuan dan perkembangan teknologi di era globalisasi yang 

diiringi dengan perkembangan sistem informasi berbasis teknologi terjadi 

begitu pesat. Hal tersebut telah memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap  penerapan sistem informasi akuntansi di dalam suatu organisasi.   

Antasari (2015) menyatakan sistem informasi dapat dimanfaatkan oleh 

banyak pihak untuk mencapai keunggulan perusahaan melalui kecepatan, 

fleksibilitas, integrasi, dan keakuratan informasi yang dihasilkan. Sistem 

informasi akuntansi mampu memberikan kesempatan bagi pelaku bisnis 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan 

sehingga memungkinkan perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. 

Sistem informasi akuntansi dianggap sebagai faktor penting dalam 

pencapaian kinerja yang lebih besar terutama dalam proses pengambilan 

keputusan. Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan efektif jika sistem 

mampu  menghasilkan  informasi  yang  dapat  diterima  dan  mampu  

memenuhi  harapan informasi secara tepat waktu (timely), akurat (accurate), 

dan dapat dipercaya (reliabel) (Sari, 2009). Berdasarkan hasil penelitian 
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Astuti (2014), Pratama (2013), Sari (2009) dan Antasari (2015) bahwa 

efektivitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja individu. 

Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Agnes (2013), Ashianti (2013), dan 

Jayantara (2016) ditemukan bahwa efektivitas sistem informasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja individu. Perbedaan hasil penelitian ini tentu 

saja membuat pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi terhadap 

kinerja karyawan menarik bagi peneliti untuk dilakukan penelitian. 

Adanya kecocokan dan kesesuaian antara tugas yang sedang 

dikerjakan dengan teknologi yang diterapkan akan tercapai kinerja individu 

yang lebih baik. Astuti (2014) menjelaskan bahwa kesesuaian tugas 

berhubungan dengan sejauh mana kemampuan individual menggunakan 

teknologi informasi dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan  kinerja  

individual.  Masalah  yang  sering  muncul  ketika  karyawan  tidak 

memanfaatkan teknologi yang disediakan secara maksimal dalam membantu 

penyelesaian tugas, maka teknologi kurang memberikan manfaat yang tepat. 

Pihak yang pertama mengetahui informasi akan dapat memenangkan 

persaingan lebih awal. Kinerja individual mengacu pada standar kerja yang 

telah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya. Kinerja organisasi secara 

keseluruhan dapat ditingkatkan melalui kinerja individual yang tinggi 

menurut Agnes (2013). Berdasarkan hasil penelitian Agnes (2013) dan 

Astuti (2014) bahwa kesesuaian tugas karyawan berpengaruh terhadap 

kinerja individu. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Ashianti (2013) 

ditemukan bahwa kesesuaian tugas karyawan tidak berpengaruh terhadap 
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kinerja individu. Perbedaan hasil temuan tersebut membuat peneliti tertarik 

untuk meneliti kembali pengaruh kesesuaian tugas karyawan terhadap 

kinerja individu. 

Kemampuan teknik pemakai merupakan rata-rata pendidikan atau 

tingkat pengalaman dari seseorang. Pemakai sistem informasi merupakan 

fokus yang penting berkaitan dengan keefektifan sistem informasi, karena 

pemakai sistem informasi lebih banyak mengetahui permasalahan yang 

terjadi dilapangan. Pemakai sistem sangat memiliki peranan yang penting 

dalam kemajuan suatu perusahaan karena pemakai sistem informasi dapat 

mendorong kinerja sistem informasi menjadi baik. Kinerja sistem informasi 

akan berjalan dengan baik apabila para pemakai dapat memahami, 

menggunakan, dan mengaplikasikan sebuah teknologi menjadi sebuah 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan sehingga tujuan 

perusahaan dapat terpenuhi (Pratama, 2013). Berdasarkan hasil penelitian 

Alanita (2014) dan Pratama (2013) bahwa kemampuan teknik pemakai 

sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja individu. Namun 

hasil temuan berbeda dari Jayantara (2016) ditemukan bahwa kemampuan 

teknik pemakai sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap 

kinerja individu. Perbedaan dari beberapa hasil penelitian tersebut, membuat 

pengaruh kemampuan teknik pamakai sistem informasi akuntansi terhadap 

kinerja individu perlu untuk dilakukan penelitian kembali. 

Pemberian insentif merupakan salah satu hal pokok yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan. Semangat tidaknya karyawan bisa juga 
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disebabkan oleh besar kecilnya insentif yang diterima. Apabila karyawan 

tidak mendapatkan insentif yang sesuai dengan besarnya pengorbanan dalam 

bekerja, maka karyawan tersebut cenderung malas bekerja dan tidak 

bersemangat yang ada akhirnya mereka bekerja semaunya tanpa ada 

motivasi yang tinggi. Dengan adanya pemberian insentif yang tepat serta 

cara kerja yang baik, ke depannya proses kerja organisasi dapat berjalan 

sesuai tujuan organisasi. Kinerja karyawan sangat erat kaitannya dengan 

insentif atau bonus yang mereka terima, karena dapat berdampak positif 

maupun negatif terhadap semangat kerjanya yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Optimalisasi kinerja 

karyawan sebagai wujud kesungguhan dari pihak Perusahaan, agar omzetnya 

dapat meningkat. Berdasarkan hasil penelitian Lewar (2007) bahwa tingkat 

insentif atau bonus berpengaruh terhadap kinerja individu. Namun, hasil 

berbeda ditemukan oleh Parmin (2012) ditemukan bahwa tingkat insentif 

atau bonus tidak berpengaruh terhadap kinerja individu. Beberapa hasil 

penelitian yang berbeda tersebut membuat pengaruh tingkat insentif atau 

bonus terhadap kinerja individu menarik untuk dilakukan penelitian kembali. 

Banyak indikator yang bisa menjadi patokan untuk menilai kinerja 

individu, salah satunya adalah kepuasan kerja. Dole dan Schroeder (2001) 

dalam Antasari (2015) menyatakan bahwa kepuasan kerja sebagai rasa dan 

reaksi individu pada lingkungan tempat kerjanya. Terciptanya kepuasan 

kerja anggota organisasi merupakan salah satu sasaran utama dalam 

manajemen sumber  daya  manusia  pada  suatu  organisasi,  karena  hal  
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tersebut  akan berdampak pada peningkatan kinerja karyawan yang 

kemudian diikuti dengan peningkatan kinerja organisasi. Tingkat kepuasan 

kerja yang rendah dapat mengakibatkan tingkat kinerja karyawan menurun 

sehingga terjadi penurunan kinerja organisasi. Berdasarkan hasil temuan 

tersebut, menarik bagi peneliti untuk menjadikan kepuasan kerja sebagai 

variabel pemoderasi dalam penelitian ini. Keberadaan variabel moderasi 

diharapkan akan mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh 

efektivitas sistem informasi akuntansi terkomputerisasi, kesesuaian tugas 

karyawan, kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi, tingkat 

insentif atau bonus  terhadap kinerja individu. 

Alanita (2014) menyatakan koperasi merupakan badan usaha yang 

didirikan oleh orang yang memiliki tujuan untuk menjalankan usaha dan 

memenuhi kebutuhan di bidang sosial sesuai dengan prinsip koperasi itu 

sendiri. KSPS Sarana Aneka Jasa adalah sebuah lembaga keuangan syariah 

yang bergerak dalam bidang simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam 

Syariah (KSPS) Sarana Aneka Jasa saat ini mampu menjangkau berbagai 

lapisan masyarakat dengan membuka cabang di berbagai wilayah dengan 

total 14 kantor cabang di Jawa Tengah. Pemanfaatan sistem informasi 

akuntansi dan kesesuaian tugas karyawan KSPS Sarana Aneka Jasa yang efektif 

dan tepat akan menghasilkan informasi yang dapat diterima dengan tepat waktu 

dan akurat. Begitupun dengan kemampuan teknik yang dimiliki karyawan akan 

memudahkan penyelesaian tugas yang diberikan sehingga mengoptimalkan 
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kinerja individu. Serta tingkat insentif atau bonus yang diterima karyawan KSPS 

Sarana Aneka Jasa dapat memberikan motivasi bagi kinerja individu. 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka menarik 

bagi peneliti melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Efektivitas 

Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi, Kesesuaian Tugas 

Karyawan, Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi, 

Tingkat Insentif atau Bonus  terhadap Kinerja Individu dengan 

Kepuasan Kerja sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada KSPS 

Sarana Aneka Jasa)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah efektivitas sistem informasi akuntansi terkomputerisasi 

berpengaruh terhadap  kinerja individu pada KSPS Sarana Aneka Jasa?  

2. Apakah kesesuaian tugas karyawan berpengaruh terhadap  kinerja individu 

pada KSPS Sarana Aneka Jasa? 

3. Apakah kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi 

berpengaruh terhadap  kinerja individu pada KSPS Sarana Aneka Jasa? 

4. Apakah tingkat insentif atau bonus berpengaruh terhadap kinerja individu 

pada KSPS Sarana Aneka Jasa? 
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5. Apakah kepuasan kerja memoderasi pengaruh efektivitas sistem informasi 

akuntansi terkomputerisasi terhadap kinerja individu pada KSPS Sarana 

Aneka Jasa? 

6. Apakah kepuasan kerja memoderasi pengaruh kesesuaian tugas karyawan 

terhadap kinerja individu pada KSPS Sarana Aneka Jasa? 

7. Apakah kepuasan kerja memoderasi pengaruh kemampuan teknik pemakai 

sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individu pada KSPS Sarana 

Aneka Jasa? 

8. Apakah kepuasan kerja memoderasi pengaruh tingkat insentif atau bonus  

terhadap kinerja individu pada KSPS Sarana Aneka Jasa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah efektivitas sistem informasi akuntansi 

terkomputerisasi berpengaruh terhadap kinerja individu pada KSPS Sarana 

Aneka Jasa? 

2. Untuk menguji apakah kesesuaian tugas karyawan berpengaruh terhadap  

kinerja individu pada KSPS Sarana Aneka Jasa? 

3. Untuk menguji apakah kemampuan teknik pemakai sistem informasi 

akuntansi berpengaruh terhadap kinerja individu pada KSPS Sarana Aneka 

Jasa? 
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4. Untuk menguji apakah tingkat insentif atau bonus berpengaruh terhadap 

kinerja individu pada KSPS Sarana Aneka Jasa? 

5. Untuk menguji apakah kepuasan kerja memoderasi pengaruh efektivitas 

sistem informasi akuntansi terkomputerisasi terhadap kinerja individu 

pada KSPS Sarana Aneka Jasa? 

6. Untuk menguji apakah kepuasan kerja memoderasi pengaruh kesesuaian 

tugas karyawan terhadap kinerja individu pada KSPS Sarana Aneka  Jasa? 

7. Untuk menguji apakah kepuasan kerja memoderasi pengaruh kemampuan 

teknik pemakai sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individu pada 

KSPS Sarana Aneka Jasa? 

8. Untuk menguji apakah kepuasan kerja memoderasi pengaruh tingkat 

insentif atau bonus terhadap kinerja individu pada KSPS Sarana Aneka 

Jasa? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Bagi Penulis. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi 

terkomputerisasi, kesesuaian tugas karyawan, kemampuan teknik pemakai 

sistem informasi akuntansi, tingkat insentif atau bonus terhadap kinerja 

individu dengan kepuasan kerja sebagai variabel pemoderasi. 
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2. Bagi Perusahaan. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi perusahaan atau organisasi membuat keputusan dalam rangka 

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang ada pada 

objek yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

manajemen KSPS Sarana Aneka Jasa dalam meningkatkan kinerja 

individu dengan informasi empiris tentang pengaruh efektivitas sistem 

informasi akuntansi terkomputerisasi, kesesuaian tugas karyawan, 

kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi, tingkat insentif 

atau bonus terhadap kinerja individu dengan kepuasan kerja sebagai 

variabel pemoderasi. 

3. Peneliti Selanjutnya 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan berpikir serta mendorong munculnya penelitian-penelitian serupa 

di masa yang akan datang mengenai sistem informasi akuntansi dan 

kinerja individu. Serta menjadi referensi bagi penulis selanjutnya untuk 

menambah variabel lain terkait pengaruh efektivitas sistem informasi 

akuntansi terkomputerisasi, kesesuaian tugas karyawan, kemampuan 

teknik pemakai sistem informasi akuntansi, tingkat insentif atau bonus 

terhadap kinerja individu dengan kepuasan kerja sebagai variabel 

pemoderasi.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

  Berdasarkan hasil analisisa data dan pembahasan terkait pengaruh 

efektifitas sistem informasi akuntansi terkomputerisasi, kesesuaian tugas 

karyawan, kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi, tingkat 

insentif atau bonus terhadap kinerja individu dengan kepuasan kerja sebagai 

variabel pemoderasi pada KSPS Sarana Aneka Jasa, maka dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut ini. 

1. Hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa efektivitas 

sistem informasi akuntansi terkomputerisasi, kesesuaian tugas karyawan, 

kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi dan tingkat 

insentif atau bonus secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu 

kinerja individu sebesar 43,3%. Sedangkan 56,7% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang tidak terobservasi. 

2. Efektivitas sistem informasi akuntansi terkomputerisasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja individu pada KSPS Sarana Aneka Jasa. 

Sistem informasi akuntansi terkomputerisasi akan menghasilkan output 

atau hasil yang sama, hal tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap 

kinerja individu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agnes 

(2013), Ashianti (2013), dan Jayantara (2016) ditemukan bahwa 



 

 

 

85 

3. efektivitas sistem informasi akuntansi terkomputerisasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja individu. 

4. Kesesuaian tugas karyawan berpengaruh terhadap kinerja individu 

pada KSPS Sarana Aneka Jasa. Kesesuaian tugas berhubungan dengan 

sejauh mana kemampuan individu dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan pokok deskripsi pekerjaannya. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Agnes (2013) dan Astuti (2014) bahwa kesesuaian tugas 

berpengaruh terhadap kinerja individu. 

5. Kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi berpengaruh 

terhadap kinerja individu pada KSPS Sarana Aneka Jasa. Ketika 

kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi didukung 

dengan penggunaan teknologi pada KSPS Sarana Aneka Jasa maka 

akan menghasilkan data-data yang cepat dan tepat. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian dari Alannita(2014) bahwa kemampuan teknik 

pemakai sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja 

individu. 

6. Tingkat insentif atau bonus tidak berpengaruh terhadap kinerja 

individu pada KSPS Sarana Aneka Jasa. Berdasarkan wawancara 

langsung terhadap karyawan KSPS Sarana Aneka Jasa, ada karyawan 

yang tidak mengejar insentif atau bonus tetapi kinerjanya tetap baik. 

Dalam hal ini mereka menerapkan prinsip pengabdian terhadap 

perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Parmin 

(2012) yang menyatakan tingkat insentif atau bonus tidak berpengaruh 

pada kinerja individu. 
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7. Kepuasan kerja tidak mampu memoderasi pengaruh efektifitas sistem 

informasi akuntansi terkomputerisasi terhadap kinerja individu pada 

KSPS Sarana Aneka Jasa. Ketika individu karyawan di KSPS Sarana 

Aneka Jasa merasakan kepuasan kerja atas efektivitas sistem informasi 

akuntansi terkomputerisasi, diperoleh bahwa hal tersebut tidak mampu 

memperkuat atau memperlemah pengaruh efektivitas sistem informasi 

akuntansi terkomputerisasi terhadap kinerja individu. 

8. Kepuasan kerja mampu memoderasi pengaruh kesesuaian tugas 

karyawan terhadap kinerja individu pada KSPS Sarana Aneka Jasa. 

Kepuasan kerja dirasa mampu mempengaruhi stabilitas emosional 

karyawan saat bekerja. Ketika karyawan KSPS Sarana Aneka Jasa 

merasakan puas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya yang sesuai 

dengan keahlian di bidangnya, mereka akan mampu membawa pengaruh 

positif terhadap meningkatnya kinerja individu. 

9. Kepuasan kerja tidak mampu memoderasi pengaruh kemampuan teknik 

pemakai sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individu pada 

KSPS Sarana Aneka Jasa. Individu karyawan dituntut harus mampu 

dan menguasai teknik dalam menggunakan sistem informasi akuntansi. 

Ketika individu karyawan merasakan kepuasan kerja atas kemampuan 

tekniknya, ternyata hal tersebut tidak mampu memperkuat atau 

memperlemah pengaruh kemampuan teknik pemakai sistem informasi 

akuntansi terhadap kinerja individu. 

10. Kepuasan kerja mampu memoderasi pengaruh tingkat insentif 

atau bonus terhadap kinerja individu pada KSPS Sarana Aneka Jasa. 
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Kepuasan kerja akan mendorong timbulnya semangat kerja dari individu 

karyawan tersebut. Semangat tidaknya karyawan bisa juga disebabkan 

oleh rasa kepuasan atas besar kecilnya insentif yang diterima. Dengan 

adanya pemberian insentif yang tepat sesuai dengan pengorbanan, individu 

karyawan akan merasa puas. Ketika individu karyawan merasa puas atas 

tingkat insentif atau bonus, ditemukan bahwa hal tersebut mampu 

memperkuat atau memperlemah pengaruh tingkat insentif atau bonus 

terhadap kinerja individu pada KSPS Sarana Aneka Jasa. 

   

B. Saran 

  Berdasarkan hasil dari pembahasan dan simpulan di atas, maka 

peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi Perusahaan 

  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan bagi KSPS Sarana Aneka Jasa dalam upaya meningkatkan 

kualitas kinerja individu karyawan dengan mempertimbangkan kesesuaian 

tugas karyawan dan kemampuan teknik pemakai sistem informasi 

akuntansi.  

  Hal tersebut dapat dilakukan dengan membagi deskripsi pokok-

pokok pekerjaan sesuai dengan tugas pada divisi masing-masing. Untuk 

hubungannya dengan kemampuan teknik pemakai sistem informasi 

akuntansi dapat dilakukan dengan mengadakan seminar dan pelatihan bagi 

karyawan sehingga dapat meningkatkan kemampuan masing-masing 

karyawan sesuai dengan sistem informasi akuntansi. Apabila tugas yang 
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diberikan telah sesuai dan kemampuan teknik karyawan meningkat, 

kinerja individu akan meningkat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

kinerja perusahaan KSPS Sarana Aneka Jasa. 

2. Bagi Karyawan 

 Sebagai pihak internal perusahaan bagi karyawan KSPS Sarana 

Aneka Jasa diharapkan mampu mendukung dan memberikan masukan 

ataupun ide-ide baru yang berhubungan dengan kualitas peningkatan 

kinerja individu terutama pelayanan. Sehingga masukan tersebut dapat 

diserap dan dievaluasi oleh KSPS Sarana Aneka Jasa sebagai upaya 

meningkatkan kualitas kinerja individu karyawan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah 

variabel independen lain, yang dapat memberikan pengaruh yang lebih 

signifikan dalam melakukan penelitian terhadap kinerja individu agar hasil 

yang diperoleh lebih baik. Misalnya variabel kepemimpinan, disiplin kerja 

kondisi kerja dan kerjasama. 

 Dapat pula mengganti variabel pemoderasi dengan variabel lainnya 

dengan mempertimbangkan referensi yang lebih terbaru dan relevan, 

sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Misalnya dengan 

melibatkan situasi keadaan ekonomi pasca pandemi covid 19. 

4. Bagi Peneliti 

 Meskipun peneliti menginginkan ketepatan dalam penyusunan 

penelitian ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan 

yang perlu diperbaiki oleh peneliti. Hal semacam ini terjadi dikarenakan 
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masih minimnya pengetahuan peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran 

yang membangun dari para pembaca sangat peneliti harapkan untuk 

dijadikan bahan evaluasi untuk kedepannya. 
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