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Abstract. Phenomena that occur in Indonesia, HR competence is still low and the
organizational structure is not adequate will affect the quality of AIS. In the quality
of the accounting information system it has a very important role to produce a quality
accounting information system. The purpose of this research is to know and analyze
the influence of organizational structure and human resource competence on the
quality of accounting information systems. Which one is that research method has
used quantitative menthods with descriptive and verification research types.
Collecting data using a questionnaire. Where in the population in the study were 12
construction companies in South Tangerang. The technique that will be used is in the
form of a sampling technique which will use purposive sampling in several samples
of 12 companies. While in brigands multiple linear regression analysis this is referred
to as a data analysis technique. The results showed that the t-count for the
organizational structure was 6.623 > t-table (2,004) with a significance <0.05, so the
organizational structure has a positive and significant effect on the quality of AIS in
construction companies in South Tangerang. The t-count value for HR competence
human resource competence has a positive and significant effect on the quality of AIS
in construction companies in South Tangerang.
Keywords: Organizational Structure, Human Resource Competence, Quslity of
Accounting Information Systems.
Abstrak. Fenomena yang terjadi di Indonesia, kompetensi SDM masih rendah dan
struktur organisasi tidak memadai akan berpengaruh pada kualitas SIA. Pada kualitas
SIA ini mempunyai peran yang mana akan sangat penting untuk menghasilkan
kualitas SIA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mana mengetahui dan menganalisis
dari pengaruh struktur organisasi dan kompetensi SDM terhadap kualitas sistem
informasi akuntansi. Yang mana bahwa metode penelitian ini telah mempergunakan
metode kuantitatif dengan jenis penelituan deskriptif dan penelitian verikatif.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Dimana dalam Populasi penelitian ini
adalah 12 perusahaan konstruksi di Kota Tangerang Selatan. Teknik yang akan
dipergunakan yaitu berupa teknik sampling yang telah mana akan mempergunakan
purposive sampling dalam beberapa sampel sebanyak 12 perusahaan. Sedangkan di
analisis regresi linear berganda ini disebut sebagai teknik analisis data. Hasil
penelitian menunjukkan nilai t-hitung untuk struktur organisasi sebesar 6,623 > ttabel (2,004) dengan signifikansi < 0,05 maka struktur organisasi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kualitas SIA pada perusahaan konstruksi di Tangerang
Selatan. Nilai t-hitung untuk kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kualitas SIA pada perusahaan konstruksi di Tangerang Selatan.
Kata Kunci: Struktur Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas
Sistem Informasi Akuntansi.
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A.
Pendahuluan
Bagi perusahaan untuk dapat melanjutkan usahanya diperlukan sistem informasi yang
berkualitas. Karena informasi akuntansi penting bagi perusahaan maka perusahaan perlu
berinvestasi dalam menyediakan sistem informasi yang berkualitas (Kieso, 2007). Yang mana
merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari kualitas sistem informasi satu
diantaranya adalah struktur organisasi. Menurut Robins dan Judge (2013) struktur organisasi
adalah sarana yang dipergunakan manajemen dalam mencapai sasaran perusahaan, perlu adanya
keterkaitan diantara strategis dengan struktur organisasi. Apabila adanya perubahan dalam
perusahaan maka struktur organisasinya juga akan ikut berubah guna mendukung perubahan
dalam perusahaan.
Struktur organisasi di Indonesia banyak yang belum memadai, seperti halnya yang
dikatakan salah satu Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra Sudewo (2020)
mengungkapkan bahwa ketidaksetujuannya atas persoalan pendidikan non-formal dalam
struktur organisasi Kemendikbud yang baru, dikarenakan akan menimbulkan suatu masalah
dalam struktur organisasi Kemendikbud.
Selain struktur organisasi yang sangat mempengaruhi dari kualitas sistem adalah
kompetensi sumber daya manusia.
Dimana dalam perusahaan karyawan atau sumber daya manusia menjadi elemen paling
penting dibanding elemen lainnya seperti modal, uang dan teknologi, karena karyawan
merupakan penggerak dari elemen lainnya (Hariandja, 2002). Karyawan dengan kompetensi
yang rendah lebih cenderung tidak bisa bekerja secara baik. Kompetensi dapat diukur dengan
seberapa baik kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai kinerja yang pada akhirnya akan
menghasilkan output (Emilda Ihsanti, 2014).
Kompetensi sumber daya manusia di Indonesia ini bahkan terbilang sangat rendah,
menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani (2019) mengatakan kualitas SDM yang dimiliki masih
rendah menyebabkan menurunnya daya saing Indonesia. Dr Ford Lumban Gaol (2020) Deputy
Head of Doctor of Computer Science (BINUS) mengatakan konsultan SI memiliki peran yang
penting atau krusial karena adanya kesulitan untuk mentranformasikan digitalisasi perusahaan
diakibatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang digital untuk menggunakan
teknologi masih rendah. Demikian juga menurut Direktur Digital PT Telkom Indonesia,
Muhammad Fajrin Rasyid (2020) mengatakan bahwa kecepatan pertumbuhan ekonomi digital
tak dibarengi dengan cukupnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi digital.
Dari hasil paparan diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
“Bagaimana pengaruh struktur organisasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap
kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan konstruksi di Kota Ttangerang Selatan”.
Tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Yang mana untuk lebih mengetahui dan menganalisis antar pengaruh struktur organisasi
terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan konstruksi di Kota
Tangerang Selatan.
2. Yang mana untuk lebih mengetahui serta menganalisis pengaruh dari kompetensi sumber
daya manusia terhadap kualitas sistem informasi akuntansi di perusahaan konstruksi
tepatnya di Kota Tangerang Selatan.
B.
Metodologi Penelitian
Metode kuantitatif adalah dimana yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dengan jenis
penelitian deskriptif serta penelitian verifikatif. Pengumpulan data melalui kuesioner yang di
sebar pada responden. Perusahaan konstruksi di Kota Tangerang Selatan sebanyak 12
perusahaan menjadi populasi penelitian. Pada teknik sampling ini mempergunakan purposive
sampling dan jumlah sampel yang dipilih adalah 12 perusahaan konstruksi di Kota Tangerang.
Dan pada analisis regresi linear berganda ini akan dipergunakan sebagai teknik analisis data.
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C.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Struktur Organisasi pada Perusahaan Konstruksi di Kota Tangerang Selatan
Berdasarkan garis kontinum menunjukan bahwa secara keseluruhan struktur organisasi di
perusahaan konstruksi di Kota Tangerang Selatan masih kurang baik.

Gambar 1.
Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Perusahaan Konstruksi di Kota Tangerang
Selatan
Berdasarkan garis kontinum menunjukan bahwa secara keseluruhan kompetensi sumber daya
manusia di perusahaan konstruksi di Kota Tangerang Selatan dinilai cukup baik

Gambar 2.
Kualitas SIA (Sistem Informasi Akuntnsi) Perusahaan Konstruksi di Kota Tangerang
Selatan
Berdasarkan garis kontinum menunjukan bahwa secara keseluruhan kualitas sistem informasi
akuntansi perusahaan konstruksi di Kota Tangerang Selatan dinilai cukup baik.

Gambar 3.
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Analisis Regresi Linear Berganda
Dimana pada perhitungan regresi linear berganda Struktur Organisasi dan Kompetensi sumber
daya manusia terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dengan pengolahan SPSS dengan
sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Bentuk persamaan:
Y = 11,836 + 0,687(X1) + 0,366 (X2)
Interpretasi:
1. Konstanta sebesar 11,836 artinya tanpa adanya pengaruh variabel struktur organisasi dan
kompetensi sumber daya manusia, kualitas sistem informasi akuntansi memiliki nilai
tetap sebesar 11,836.
2. Koefisen regresi variabel struktur organisasi sebesar 0,687. Apabila struktur organisasi
naik 1 satuan maka kualitas sistem informasi akuntansi juga naik sebesar 0,687.
3. Koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,366. Apabila
dimana kompetensi sumber daya manusia naik sebesar 1 satuan maka kualitas sistem
informasi akuntansi juga naik sebesar 0,366.
Uji Hipotesis
1.

Pengujian Simultan
Tabel 2. Hasil Uji Simultan

Tabel diatas menunjukan Fhitung yang diperoleh adalah sebesar 44,910 > 3,17 (Ftabel)
dengan signifikansi dibawah 0,05. Yang mana artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara
semua variabel terikat terhadap variabel bebas.
2.

Pengujian Parsial
Tabel 3. Hasil Uji Parsial

Nilai t-tabel adalah 2,004. Hasil uji t bisa dilihat sebagai berikut:
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1. Variabel struktur organisasi (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 6,623 > 2,004 dengan
signifikansi dibawah 0,05. Ini merupakan berarti variabel dari struktur organisasi
berpengaruh signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi perusahaan
konstruksi di Tangerang Selatan. Menurut Bodnar dan Hopwood (2010) mengemukakan
bahwa dalam struktur organisasi perusahaan sistem informasi akuntansi digunakan
sebagai alat untuk mempengaruhi dalam merancang kebijakan, penganggaran serta
merencanakan layanan informasi. Kualitas sistem informasi akuntansi tidak akan
berjalan tanpa adanya dukungan yang baik dari struktur organisasi maupun kometensi
sumber daya manusia yang berkompeten. Struktur organisasi menjadi jaminan
berjalannya pengendalian internal perusahaan. Pada penelitian ini juga didukung oleh
penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nunik Pratiwi (2019), Sindi Ellzea (2019) dan
Nina Triyaminanti (2017: 92) hasil penelitian menunjukan bahwa struktur organisasi
berpengaruh positif terhadap kualitas SIA. Sedangkan dalam penelitian Arti Puji Lestari
(2019) menunjukan bahwa struktur organisasi memiliki hubungan yang cukup kuat
terhadap kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 77,44% tempat penelitian di PT
Bank BJB dan BJB Syariah Bandung.
2. Variabel kompetensi SDM (X2) ini bahwa pada nilai t-hitung sebesar 3,849 > 2,004 yang
mana dalam nilai signifikansi dibawah 0,05. Hal ini berarti secara parsial variabel
kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas sistem
informasi akuntansi perusahaan konstruksi di Tangerang Selatan. Kualitas sistem
informasi akuntansi dipengaruhi oleh faktor kompetensi sumber daya manusia. Menurut
Duggan & Reichgelt (2006:11) bahwa adanya suatu spesialis sistem informasi yang
memiliki kompetensi keterampilan serta pengalaman untuk memperoleh pengelolaan
aspek teknis maupun aspek perilaku dari sistem informasi yang merupakan suatu kendali
menuju kesuksesan dari sistem informasi yang berkualitas tinggi. Duggan & Reichgelt
(2006:11) juga mengatakan spesialis dari sistem informasi yang berkompeten seperti
terampil dan berpengalaman, serta aspek teknis dan perilaku juga dapat dikendalikan
untuk menghasilkan suatu sistem informasi yang berkualitas. Penelitian ini didukung
oleh Megawati (2019: 18) pada kompetensi sumber daya manusia ini berpengaruh
terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Penelitian Raihan dan Nurhayati (2021)
menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh
positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Sedangkan dalam penelitian Arti
Puji Lestari (2019) kompetensi pada karyawan mempunyai hubungan yang mana cukup
sangat kuat terhadap kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 50,2% tempat penelitian
di PT Bank BJB dan PT Bank BJB Syariah Bandung.
Koefisien Determinasi
Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Besarnya nilai R Square (R2) adalah 0,629 interprestasi dari hasil koefisien determinasi
yang dihasilkan ini adalah besarnya pengaruh struktur organisasi dan kompetensi sumber daya
manusia terhadap kualitas sistem informasi akuntansi adalah 62,9% kemudian sisanya sebesar
37,1% dipengaruhi oleh variabel lain.
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Tabel 5.

Berdasarkan tabel diatas maka dpaat dihitung besarnya pengaruh masing-masing
variabel adalah sebagai berikut:
1. Struktur Organisasi: 0,596 x 0,725 = 0,4321 = 43,2%
2. Kompetensi SDM: 0,347 x 0,567 = 0,197 = 19,7%
Struktur organisasi memberikan pengaruh sebesar 43,2%, sedangkan pengaruh
kompetensi SDM adalah 19,7%, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi
memberi pengaruh lebih besar dari pada kompetensi sumber daya manusia.
D.

Kesimpulan
1. Struktur organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas sistem
informasi akuntansi. Semakin baik struktur organisasi di perusahaan maka kualitas
sistem informasi akuntansi juga akan baik. Sistem informasi akuntansi menjadi
komponen dalam struktur organisasi. Struktur organisasi menjadi alat yang menyediakan
informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan
berkualitas apabila didukung oleh struktur organisasi yang memadai.
2. 2. Kompetensi sumber daya manusia ini memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Dimana kompetensi sumber daya manusia
ini semakin baik yang dimiliki perusahaan maka semakin baik kualitas sistem informasi
akuntansi. Spesialis dari sistem informasi akuntansi yang berkompeten tinggi cenderung
memiliki suatu keterampilan serta pengalaman dalam hal pengelolaan teknis dan perilaku
dari sistem informasi tersebut. Sistem informasi akuntansi menjadi pengendali suksesnya
sistem informasi yang berkualitas. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki akan
muncul sistem informasi akuntansi yang sangat berkualitas.
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