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Abstract: This study aimed to investigate the effect of mediation in relation of knowledge management, accounting
information systems integration and firm performance. The respondents were 178 companies listed in the Indonesia
Stock Exchange. Collecting data using sampling method of 68 respondents returned a complete used in data analysis.
Analysis of data using Structural Equation Model (SEM) with the help of WarpPLS 3.0. The theory used in this
research is the Theory of Resource-Based View. The results show that the effect of the integration of accounting
information system of firm performance is significant and indicates a positive relationship. Effect of integration of
accounting information system of knowledge management, showed a positive and significant results. Companies
that use accounting information systems integration will increase the level of the company’s knowledge management.
These findings show evidence that the use of information systems integration for the company, which is mediated by
indirect knowledge management can improve the firm performance.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh mediasi manajemen pengetahuan dalam hubungan
integrasi sistem informasi akuntansi dan kinerja perusahaan. Responden penelitian adalah 447 buah perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengumpulan data menggunakan metode sensus sebanyak 179 responden
kembali dan 176 reponden yang lengkap digunakan dalam analisis data. Analisis data menggunakan Structural
Equation Model (SEM) dengan bantuan WarpPLS 3.0. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori pandangan
berbasis sumber daya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh integrasi sistem informasi akuntansi terhadap
kinerja perusahaan adalah tidak signifikan dan menunjukkan hubungan yang positif. Pengaruh integrasi sistem
informasi akuntansi terhadap manajemen pengetahuan, menunjukkan hasil positif dan signifikan. Perusahaan yang
menggunakan integrasi sistem informasi akuntansi akan meningkatkan level manajemen pengetahuan yang dimiliki
perusahaan. Temuan ini menunjukkan bukti bahwa penggunaan integrasi sistem informasi bagi perusahaan, yang
dimediasi oleh manajemen pengetahuan secara tidak langsung mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Kata kunci: integrasi sistem informasi akuntansi, kinerja perusahaan dan manajemen pengetahuan

1. PENDAHULUAN

Perusahaan berusaha untuk mencapai kinerja
yang unggul dengan mengembangkan dan
menerapkan strategi bisnis yang efektif yang
mengeksploitasi peluang yang muncul di pasar saat
memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang
tersedia (Bharadwaj, Varadarajan dan Fahy, 1993).

Salah satu sumber daya yang penting dalam sebuah
perusahaan adalah sumber daya sistem informasi.
Karyawan, manajer, dan supplier serta konsumen
dalam dekade terakhir ini telah menganjurkan kepada
perusahaan untuk memakai integrasi sistem informasi
(information system integration-ISI) dalam
mendukung fleksibilitas dan inovasi (Chapman dan
Kihn, 2009). Integrasi sistem informasi bertujuan
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menggabungkan sistem informasi yang tadinya
terpisah dengan tujuan sebuah sumber daya informasi
yang lebih komplit dan menyeluruh bagi sebuah
organisasi. Hasilnya disebut sebagai enterprise
system (Sandoe, Corbitt dan Boykin, 2001).
Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh integrasi
sistem informasi akuntansi terhadap keberhasilan
sistem yang dimediasi oleh variabel manajemen
pengetahuan. Integrasi sistem informasi (Information
System Integration) dalam perusahaan modelnya
dapat berupa Enterprise Resource Planning (ERP)
(O’Brien dan Marakas, 2010). Enterprise resource
planning (ERP) mengintegrasikan semua informasi
perusahaan dalam satu basis data. Enterprise
Resource Planning menggabungkan semua informasi
dari beragam posisi organisasi dalam memenuhi
tujuan perusahaan agar lebih terlihat (Davenport,
1998). Enterprise Resource Planning juga telah
mentransform implikasi pada pengendalian dan
integrasi organisasi (Chapman, 2005).

Integrasi sistem informasi akuntansi yang
digunakan oleh suatu perusahaan, diharapkan mampu
untuk mengolah dan menganalisis informasi secara
efisien dan akurat, sehingga perusahaan dapat
menginformasikan data-data secara cepat kepada
para penggunanya (Hitt, Wu dan Zhou, 2002).
Mengacu pada Poston dan Grabski (2001) yang
mengungkapkan bahwa implementasi integrasi sistem
informasi diharapkan untuk meningkatkan
kemampuan pengguna yaitu para pengambil
keputusan dalam perusahaan dengan memanfaatkan
informasi yang telah disediakan oleh integrasi sistem
informasi akuntansi.

Organisasi perlu untuk menghasilkan
pengetahuan secara berkesinambungan serta turut
memfasilitasi proses berbagi dan menerapkan
pengetahuan dalam organisasi sehingga organisasi
dapat menghasilkan produk atau jasa baru.
Pengetahuan baru memungkinkan perusahaan untuk
memperbarui koleksi pengetahuan dan bersaing lebih
baik di pasar.

Integrasi sistem informasi akuntansi yang
efektif, membutuhkan pengguna sistem untuk
mengikuti prosedur yang telah ditentukan, dan secara

rutin memasukkan data-data perkembangan sistem.
Data tersebut nantinya akan disimpan ke dalam
gudang data terpadu dan dapat diakses oleh semua
pengguna. Gudang data ini merupakan sumber utama
pengetahuan eksplisit dalam manajemen pengetahuan.
Mekanisme manajemen pengetahuan memungkinkan
pengguna sistem informasi akuntansi secara
sistematis menyerap dan mengakumulasi pengetahuan
yang terkait, kemudian memperbaiki dan
memperbarui pengetahuan mereka untuk lebih
meningkatkan efek penggunaan integrasi sistem
informasi akuntansi terhadap keberhasilan sistem.

Penelitian Salina dan Wan Fadzilah  (2010)
tentang manajemen pengetahuan dan kinerja
perusahaan pada perusahaan kecil dan menengah di
Malaysia memberikan pemahaman bahwa proses
pada manajemen pengetahuan menunjukkan
kontribusi positif untuk kinerja perusahaan. Melalui
manajemen pengetahuan, perusahaan mengumpulkan
dan menghasilkan informasi dan pengetahuan tentang
pelanggan mereka, pesaing dan pemasok.

Berdasarkan uraian di atas maka
permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah
(a) Apakah integrasi sistem informasi akuntansi
(accounting information system integration)
berpengaruh terhadap Manajemen Pengetahuan? (b)
Apakah Manajemen Pengetahuan berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan? Dengan demikian
tujuan pertama yang ingin dicapai dalam penelitian
ini adalah untuk menganalisis pengaruh integrasi
sistem informasi akuntansi (accounting information
system integration) terhadap Manajemen
Pengetahuan. Kemudian tujuan kedua adalah untuk
menganalisis pengaruh manajemen pengetahuan
terhadap kinerja perusahaan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Pandangan Berbasis Sumber Daya
(Resource Based View/ RBV)

Resource Based View teori berasal dari
gagasan (Penrose, 1959).  Penrose (1959)
menggambarkan perusahaan sebagai kumpulan
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sumber daya. Penrose (1959) mengungkapkan bahwa
perkembangan perusahaan difasilitasi dan dibatasi
oleh manajemen yang mencari penggunaan terbaik
dari sumber daya yang tersedia. Barney (1991),
memberikan suatu persepsi dengan deskripsi dan
disusun dengan tepat mengenai sumber daya termasuk
harta, kapabilitas, proses, atribut, dan termasuk
pengetahuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan.
Sumber daya ini dapat digunakan untuk
menformulasikan dan menerapkan strategi-strategi
kompetitif. Perusahaan yang menggunakan dan
mengelola sumber daya yang dimilikinya secara baik,
memperoleh banyak keuntungan kompetitif bagi
perusahaan seperti pencapaian efisiensi yang lebih
baik dengan biaya yang lebih rendah, peningkatan
kualitas dan pangsa pasar serta profit yang lebih
tinggi (Collis, 1994).

Beberapa peneliti telah menggunakan
Resource Based View untuk membahas isu mengenai
kontribusi teknologi informasi pada nilai bisnis
(Melville, Kraemer dan Gurbaxani, 2004; Wade dan
Hulland, 2004). Dalam penelitian mereka, sumber
daya teknologi informasi dikonsepkan dalam beragam
bentuk. Tinjauan literatur dari Resource Based View
dalam penelitian sistem informasi, Wade dan Hulland
(2004) mengindentifikasikan delapan sumber daya
seperti sumber daya sistem informasi yang terdiri dari
tiga kategori utama. Kategori pertama, sumber daya
dari luar (Outside in Resources) yang berorientasi
eksternal dan membentuk hubungan dengan partner
bisnis dan memahami pesaing (manajemen hubungan
eksternal dan respon pasar).

Kategori kedua, sumber daya dari dalam
(Inside out Resources) yang digunakan dari dalam
perusahaan untuk merespon kebutuhan pasar
(infrastruktur sistem informasi dan keahlian teknis
dari sistem informasi tersebut, pengembangan sistem
informasi dan keefektifan biaya operasi sistem
informasi). Kategori ketiga, sumber daya berputar
(Spanning Resources) termasuk kapabilitas analisis
internal dan eksternal (partner bisnis sistem informasi
dan perencanaan sistem informasi serta manajemen
perubahan). Masih sedikit penelitian empiris yang
meneliti hubungan antara sumber daya sistem
informasi dan kinerja perusahaan.

Bharadwaj (2000) membandingkan kinerja
perusahaan sebagai teknologi informasi leaders
dalam perusahaan untuk kinerja dari grup
pengendalian. Bharadwaj menemukan bahwa
perusahaan dengan kapabilitas teknologi informasi
yang tinggi dilakukan oleh perusahaan dari grup
pengendalian. Clemons dan Row  (1991) menyatakan
bahwa “manfaat” menghasilkan suatu aplikasi
inovatif dari teknologi informasi dapat lebih terlihat
jika sistem mengekploitasi sumber daya unik dari
perusahaan. Pandangan (Powell dan Dent, 1997)
menunjukkan teknologi informasi sebagai sebuah
kebutuhan strategis, didukung oleh yang menemukan
sumber daya teknologi informasi, bisnis dan sumber
daya manusia untuk mencapai keunggulan kompetitif.
Argumentasi yang sama didukung oleh
(Ravichandran dan Lertwongsatien, 2002)
menemukan hubungan antara sistem informasi untuk
kompentensi utama dan kinerja perusahaan.

Berdasarkan Pandangan Liao dan Wu (2009)
yang menggunakan teori pandangan berbasis sumber
daya, memperlihatkan organisasi memperoleh
keunggulan kompetitif menurut nilai sumber daya
yang dimilikinya. Menurut Teori Resorce Based-View
(RBV) keunggulan kompetitif merupakan bentuk dari
sumber dan kapasitas organisasi yang sulit bagi para
pesaing untuk menirunya. Penelitian ini menggunakan
teori Resource Based View pada pengaruh integrasi
sistem informasi akuntansi terhadap keberhasilan
sistem, manajemen pengetahuan dan kinerja
perusahaan.

2.2 Integrasi Sistem Informasi Akuntansi
(Accounting Information System Integration)

Sistem informasi akuntansi secara tradisional
telah menjadi acuan bagi sistem pemrosesan transaksi
karena berfokus pada data keuangan dan transaksi
akuntansi. Contohnya saat terjadinya transaksi
penjualan tunai, SIA akan mencatat entri jurnal yang
menunjukkan tanggal penjualan, debit akun kas dan
kredit untuk akun penjualan. Sementara informasi
potensial non keuangan  yang lain mengenai
penjualan, seperti saat penjualan terjadi, yang secara
tradisional dikumpulkan dan diproses di luar SIA.
Faktor-faktor non keuangan yang dapat memengaruhi
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dalam pengambilan keputusan perusahaan adalah
sebagai berikut (Garrison, Noreen dan Brewer,
2014):

1. Persediaan dan biaya bahan baku, listrik dan gas
alam yang berubah sewaktu-waktu.

2. Permintaan pasar untuk produk yang berubah.
3. Tekanan kompetitif dari importer dan barang

pengganti yang meningkat.
4. Ketidakpastian atas ekonomi global yang

mempengaruhi permintaan konsumen.
5. Perubahan atas kebijakan perdagangan dalam dan

luar negeri yang mengubah praktek-praktek impor
dan ekspor.

6. Peraturan baru dari pemerintah yang
meningkatkan biaya ketaatan lingkungan.

Masing-masing faktor tersebut
menyebabkan munculnya laporan keuangan dan non
keuangan dalam perusahaan. Konsekuensi dari
banyak laporan non keuangan, organisasi
mengembangkan sistem informasi tambahan untuk
mengumpulkan, memproses, menyimpan dan
melaporkan informasi yang tidak ada dalam SIA.
Keberadaan beberapa sistem tersebut membuat
muncul permasalahan sehingga cenderung menjadi
tidak efisien. Seringkali data yang sama harus diambil
dan disimpan pada lebih dari satu sistem, yang tidak
hanya menghasilkan kelebihan diseluruh sistem, tetapi
juga menyebabkan ketidaksesuaian jika data hanya
diubah pada satu sistem tetapi tidak disistem lainnya,
Selain itu, sulit untuk mengintegrasikan
data dari berbagai sistem.

Integrasi sistem informasi akuntansi yang
dalam penelitian ini merupakan bagian dari enterprise
resource planning (ERP system), mengatasi
permasalahan-permasalahan ini pada saat sistem ini
mengintegrasikan semua aspek dalam operasi
perusahaan dengan SIA tradisional. Sebagian besar
organisasi besar dan menengah menggunakan
integrasi sistem informasi akuntansi (ISI) atau ERP
System untuk mengkoordinasikan dan mengelola data,
proses bisnis dan sumber daya mereka. ISI
mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data dan
memberikan informasi yang diperlukan manajer dan
pihak eksternal untuk mengukur perusahaan. ISI

memfasilitasi arus informasi antara berbagai fungsi
bisnis perusahaan dan mengelola komunikasi dengan
pada pemangku kepentingan diluar (Garrison, Noreen
dan Brewer, 2014).

Integrasi sistem informasi akuntansi adalah
prosedur pengumpulan dan pengolahan data
akuntansi yang terintegrasi dalam satu sistem dan
memberikan informasi bagi yang membutuhkan
(Bagranoff, Simkin dan Norman, 2010; Hall, 2011;
Romney dan Steinbart, 2011). Integrasi sistem
informasi akuntansi dalam penelitian ini adalah sistem
informasi akuntansi yang dipakai oleh perusahaan
yang terintegrasi baik dengan sistem informasi utama
perusahaan maupun dengan sistem informasi
pendukung yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan
khusus atau tambahan perusahaan. Integrasi sistem
informasi akuntansi memberikan informasi yang
berguna untuk pemantauan keputusan dan tindakan
yang berkelanjutan (Nicolaou, 2000).

2.3 Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan adalah ukuran tingkat
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan perusahaan yang dilihat dalam aspek
keuangan dan non keuangan (Bisbe dan Otley, 2004).
Kinerja perusahaan adalah hasil dari pemrosesan serta
pengorbanan dari semua sumber daya yang dimiliki
perusahaan, yang digunakan  untuk mencapai tujuan
perusahaan.

Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh banyak
faktor antara lain; faktor lingkungan bisnis seperti
peraturan pemerintah, aturan hukum dan politik,
selera pelanggan, teknologi, sumberdaya, pesaing,
dan pengelolaan perusahaan. Lingkungan bisnis
(business environment), dapat dibedakan atas
lingkungan eksternal dan lingkungan internal
(Wheelen dan Hunger, 2000). Lingkungan eksternal
terdiri dari lingkungan makro dan lingkungan industri.
Lingkungan internal terdiri dari struktur (structure),
budaya (culture), sumber daya (resources) (Wheelen
dan Hunger, 2000).

Berdasarkan penelitian-penelitian
sebelumnya penggunaan enterprise resource
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planning system diharapkan memberikan manfaat
terhadap kinerja perusahaan, keberhasilan dan
optimalisasi implementasi integrasi sistem informasi
akuntansi memberikan perbaikan dalam pengukuran
kinerja perusahaan (Chapman dan Kihn, 2009;
Hunton, Lippincott dan Reck, 2003; Kallunki,
Laitinen dan Silvola, 2011).

2.4 Manajemen Pengetahuan (Knowledge
Management)

Manajemen pengetahuan adalah eksplisit dan
sistematis manajemen dalam proses menciptakan,
mengumpulkan, mendapatkan, mengorganisir,
membagi, memanfaatkan dan mengekploitasi
pengetahuan untuk meningkatkan pembelajaran dan
kinerja perusahaan demi tercapainya tujuan organisasi
(Skyrme, 1999; Swan, Scarbrough dan Preston,
1999).

Implementasi integrasi sistem informasi
akuntansi di dalam sebuah perusahaan bagaikan
melakukan perubahan budaya organisasi, karena
dengan adanya implementasi. Integrasi sistem
informasi akuntansi dalam perusahaan mendorong
munculnya budaya knowledge sharing dan learning
habit yang melibatkan seluruh personel di dalam
perusahaan. Sehingga awal implementasi integrasi
sistem informasi akuntansi merupakan saat-saat
terberat bagi sebuah organisasi, karena adanya
kemungkinan penolakan terhadap perubahan, atau
bahkan tidak peduli pada pengimplementasian
integrasi sistem informasi akuntansi.

Teori pandangan berbasis sumberdaya
(RBV) menyatakan bahwa perusahaan bisnis bisa
dipandang sebagai kumpulan sumberdaya dengan
kemampuan yang melekat dan sulit untuk ditiru
(Penrose, 1959; Barney, 1986; Wernerfelt, 1984).
Salah satu sumber daya yang penting menurut Grant
(1996) adalah manajemen pengetahuan. Oleh sebab
itu, suksesnya organisasi tidak hanya mengekploitasi
pengetahuan yang sudah ada, namun juga berinvestasi
untuk terus mengeksploitasi pengetahuan baru
sebagai opsi-opsi strategis dan keunggulan bersaing
masa mendatang (Sambamurthy, Bharadwaj dan
Grover, 2003).

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Integrasi Sistem Informasi Akuntansi dan
Manajemen Pengetahuan

Analisis pengaruh integrasi sistem informasi
akuntansi terhadap manajemen pengetahuan
dilakukan berdasarkan teori pandangan berbasis
sumber daya yaitu perusahaan memandang sistem
informasi integrasi dan manajemen pengetahuan
sebagai sumber daya yang memiliki kemampuan
untuk meningkatkan keunggulan bersaing (Teece,
Pisano dan Shuen, 1997). Teknologi informasi
digunakan untuk mendukung komunikasi yang efektif
dan sering di dalam perusahaan melalui personalisasi
(Alavi dan Leidner 2001; Hansen dkk,  1999).  Alavi
dan Leidner telah menyarankan bahwa teknologi
informasi dapat meningkatkan kemampuan berbagi
pengetahuan di dalam perusahaan.

Studi masa lalu tentang komunikasi melalui
komputer juga telah menunjukkan bahwa penggunaan
TI memang bisa memfasilitasi berbagi
pengetahuan di antara anggota kelompok (Valacich
dkk, 1993; Wheeler dan Valacich, 1996; Bock dkk,
2005; Hansen,  2002; Majchrzak dkk, 2004; Wasko
dan Faraj 2005). Gupta dkk., (2009) menambahkan
IT memfasilitasi berbagi pengetahuan dalam
perusahaan. Untuk membuat sumber daya informasi
menjadi produktif, maka sumber daya informasi
tersebut harus dikonversikan menjadi pengetahuan
yang memiliki kemampuan untuk dapat digunakan
sebagai sumber daya baru yang memiliki nilai tambah
bagi perusahaan. Untuk mengkonversikannya maka
diperlukan suatu sistem informasi yang memiliki
tingkat integrasi terhadap seluruh sumber daya
informasi perusahaan. Penelitian ini untuk melihat
pengaruh dari integrasi sistem infomasi akuntansi
terhadap manajemen pengetahuan.  Dengan demikian
hipotesa yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Sistem informasi  akuntansi integrasi
berpengaruh positif terhadap manajemen
pengetahuan

2.5.2 Manajemen Pengetahuan dan Kinerja
Perusahaan
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Berdasarkan perspektif resource base
manajemen pengetahuan didefinisikan
sebagai keseluruhan proses membangkitkan
nilai organisasi dari modal intelektual organisasi
dan sumber daya berbasis pengetahuan
(Sveiby, 1997). Kebanyakan, usaha pembangkitan
nilai dari sumber daya tersebut melibatkan
seluruh karyawan, departemen-departemen, dan
bahkan perusahaan lain dalam berbagi untuk
menemukan praktik yang terbaik. Melihat secara
positif untuk bekerja dengan pengguna,
pendekatan teori pandangan berbasis sumber
daya dapat meningkatkan keberhasilan sistem
(Chapman dan Kihn, 2009).  Teori Resource
Based View memandang organisasi memperoleh
dan mendukung keunggulan kompetitif
dengan penyebaran nilai sumber daya (Liao dan Wu,
2009).

Ittner, Larcker dan Randall (2003)
menemukan hubungan yang berbeda antara
variabel independen berkaitan dengan praktek
pengukuran kinerja dan dua variabel dependen
yaitu keberhasilan sistem dan kinerja perusahaan
yang ada dalam literatur akuntansi. Mereka
melaporkan analisa tambahan yang adanya hubungan
negatif antara dua variabel dependen.

Penelitian sebelumnya dalam akuntansi
menunjukkan persepsi keberhasilan sistem
dipengaruhi oleh karakteristik beragam
organisasi dan teknikal, ini sebagai suatu
proksi untuk kinerjaperusahaan. Hal ini
konsisten dengan penelitian sebelumnya pada
efektivitas sistem informasi di mana penggunaan
sistem informasi mempengaruhi hasil keuangan
perusahaan (Brynjolfsson dan Hitt, 1996; Sircar,
Turne dan Bordolo, 2000). Oleh karena itu, hipotesis
yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Manajemen pengetahuan berpengaruh positif
terhadap kinerja perusahaan

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan sampel

Unit analisis penelitian ini adalah
perusahaan. Populasi dalam penelitian ini
adalah  perusahaan-perusahaan nasional
yang masih aktif dan terdaftar pada Bursa Efek
Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode survey
dengan mengirimkan kuesioner melalui pos
dan penyampaian langsung kepada
keseluruhan populasi yaitu sejumlah 178
sampel perusahaan industri, pertanian
dan pertambangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia berdasarkan data Indonesia
Capital Market Directory tahun  2012.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk penelitian
ini adalah data primer. Data primer diperoleh
dari penelitian ini dengan survei lewat surat
(mail survey). Kuesioner akan dikirim kepada
perusahaan perusahaan khususnya perusahaan-
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia dengan menggunakan jasa
pengiriman surat via Pos Indonesia dengan
bentuk surat yang memiliki prangko balasan.
Proses pengumpulan data dilakukan selama
4 bulan, dimulai dari bulan November 2013
sampai Februari 2014.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Integrasi sistem informasi akuntansi
(Accounting Information System
Integration-ISI)

Integrasi sistem informasi akuntansi
merupakan suatu sistem yang terintegrasi yaitu
contohnya adalah Enterprise Resource Planning
(Chapman dan Kihn, 2009). Instrumen
integrasi sistem informasi akuntansi
mengunakan (5) lima nilai skala Likert dari (1)
tidak pernah sampai (5) selalu.Instrumen ini
terdiri dari dua indikator.

Berikut indikator yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu sebagai berikut:
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Tabel 1: Indikator Integrasi Sistem Informasi Akuntansi

        Sumber: Chapman dan Kihn (2009)

Bock dan Kim (2002); Bock, Zmud, Kim dan Lee
(2005), responden ditanya untuk mengindikasikan
persepsi dari perusahaan mereka dalam tiap 8
pernyataan dalam lima skala likert dari satu (tidak
pernah) sampai dengan lima (selalu) sampai
sejauhmana manajemen pengetahuan dijalankan  pada
perusahaan ialah:

keuangan dan non keuangan. Berdasarkan
Govindarajan (1984) keberhasilan ini menggunakan
pengukuran kinerja secara subyektif (persepsi
seseorang). Berikut indikator kinerja
perusahaan:

Tabel 2: Indikator Manajemen Pengetahuan

3.3.2. Manajemen Pengetahuan (Knowledge
Management-MP)

Indikator dalam penelitian mengacu dari
penelitian Tsai dkk 2011, yang menggunakan
pengukuran manajemen pengetahuan dari Nelson and
Cooprider (1996); Jarvenpaa dan Staples (2000);

3.3.3. Kinerja Perusahaan (KS)

Kinerja perusahaan  adalah tingkat
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan perusahaan yang dilihat dalam aspek

          Sumber: Tsai dkk (2011)
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Tabel 3: Indikator Kinerja Perusahaan (Organization Performance)

Kode

Kinerja Keuangan

X29

X30

X31

Kinerja Pasar

X32

X33

X34

X35

Tanggungjawab Sosial

X36

X37

Indikator

Tingkat pengembalian investasi

Laba

Aliran kas dari operasi

Pengembangan produk baru

Volume penjualan

Penguasaan pasar

Pengembangan pasar

Pengembangan karyawan

Hubungan politik masyarakat (tanggung jawab sosial)

          Sumber: Govindarajan (1984), Chapman dan Kihn (2009), Data diolah

3.4 Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model persamaan struktural
dengan pendekatan varians atau berbasis komponen
(variance based / component based structural
equation modeling) atau yang dikenal dengan sebutan
Partial Least Square (PLS). Adapun perangkat lunak
yang dipakai untuk menganalisis data penelitian untuk
kepentingan pengujian hipotesis yaitu program
statistik WarpPLS versi 3,0.

3.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian didasarkan
pada estimasi koefisien model struktural. Pengujian
masing-masing hipotesis didasarkan pada nilai
estimasi probabilitas dari model struktural. Hipotesis
penelitian didukung jika nilai t-statistik lebih
besar daripada nilai t-tabel (±1,96) atau dilihatdari
nilai signifikansi probabilitasnya (Ghozali,
2008).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam uraian berikut akan dijelaskan
mengenai analisis data dan hasil penelitian:

4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kuesioner dikirim dari bulan November
2013 sampai Mei 2014 kepada semua perusahaan
yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.
Berkaitan dengan tingkat kembalian efektif dari
kuesioner yang disebar, diperoleh data kuesioner
yang disebar adalah sebanyak 178 eksemplar
kepada 178 perusahaanyang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.

4.2 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif terhadap variabel
penelitian dilakukan untuk mendapatkan
nilai kategori mengenai tendensi jawaban responden
ataspertanyaan-pertanyaan penelitian. Analisis
statistik deskriptif dilakukan dengan menganalisis
nilai kisaran teoritis dan mean
teoritis dengan nilai kisaran aktual dan mean
aktual untuk dicari nilai rata-rata ± simpangan baku
untuk melihat kategori jawaban responden. Untuk
mendapatkan gambaran mengenai tingkat persepsi
mengenai analisis data dan hasil
penelitianresponden atas variabel yang diteliti,
maka dapat digunakan angka indeks (Ferdinand,
2014a).
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Tabel 5: Kriteria Indeks

Kriteria

1
2
3

    Rentang

20,00 - 46,67
46,68 - 73,33
73,34 - 100

Kategori

Rendah
Sedang
Tinggi

Sumber: Ferdinand (2014)

Tabel 6: Deskripsi Indikator Variabel Integrasi Sistem Informasi Akuntansi

Kode

X1

X2

Indikator

Sistem informasi Akuntansi yang terintegrasi
menghasilkan Informasi dalam laporan keuangan
berdasarkan sumber dari data umum (contohnya;
database umum yang digunakan secara bersama-sama).

Sistem informasi Akuntansi yang terintegrasi

menghasilkan Informasi keuangan dan non keuangan.

Aktual

2-5

2-5

Teoritis

1-5

1-5

Aktual

3,84

4.00

Teoritis

3

3

Simpangan

baku

.856

.807

     Kisaran Rata-rata

Sumber: Diolah dari hasil olah data SPSS

Tabel 4: Deskripsi Statistik

Untuk melakukan interpretasi terhadap nilai
indeks yang telah diperoleh, maka digunakan kriteria

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat
pada penjelasan berikut:

4.2.1 Deskriptif Variabel Integrasi Sistem
Informasi Akuntansi (Accounting
Information System Integration-ISI)

Berdasarkan deskripsi indikator variabel
integrasi sistem informasi akuntansi terlihat semua

         Sumber: Diolah dari hasil olah data SPSS

tiga kotak (three-box-method), seperti tabel
berikut:

indikator menunjukkan kisaran aktual yang sama jika
dibandingkan dengan kisaran teoritisnya. Responden
berpendapat bahwa integrasi sistem informasi
akuntansi mampu memberikan informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya dilihat dari
rata-rata aktual menunjukkan nilai yang lebih besar
dibandingkan rata-rata teoritis, sementara nilai
simpangan bakunya sendiri lebih kecil jika
dibandingkan dengan rata-rata aktual.
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4.2.2 Deskriptif Variabel Manajemen
Pengetahuan (Knowledge Management-
MP)

Hasil pengukuran atas seluruh jawaban
responden menunjukkan bahwa nilai aktual ternyata
berkisar antara 21-36 dengan nilai rata-rata 28,85
dan simpangan baku 3,921. Hasil pengukuran ini
menunjukkan bahwa tingkat penggunaan manajemen
pengetahuan cukup bervariasi dari tingkat
penggunaan sebesar  24,929 sampai 32,771 (28,85
± 3,921). Hasil penghitungan rata-rata ± simpangan
baku mengindikasikan manajemen pengetahuan
responden adalah sedang, karena jawaban responden
dari skala likert 1-5 berkisar pada 3,116-4,096 atau

4.3 Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas di sini digunakan untuk
mengukur konsistensi jawaban terhadap sebuah

berada di kategori sedang, yang dapat diartikan
pemanfaatan manajemen pengetahuan pada
perusahaan responden yang menggunakan integrasi
sistem informasi akuntansi masih belum terlalu tinggi.

Untuk indikator variabel manajemen
pengetahuan. Sebagian besar menunjukkan kisaran
aktual yang sama dengan kisaran teoritisnya, kecuali
untuk indikator X7 yang kisarannya 2-5, sementara
itu rata-rata aktualnya lebih besar dari pada teoritis,
sedangkan untuk nilai simpangan baku semuanya
lebih rendah dari rata-rata aktualnya. Responden
berpendapat bahwa manajemen pengetahuan
mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan
budaya belajar dalam perusahaan.

pertanyaan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013b).
Pengukuran yang digunakan dalam penelitian
ini adalah uji statistik Alfa Cronbach, di mana
menurut Nunnally (1994) dalam (Ghozali, 2013b)

Tabel 7: Deskripsi Indikator Variabel Manajemen Pengetahuan

Kode

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

Indikator

Pengukuran yang tepat untuk membentuk penyebaran
pengetahuan lintas departemen.

Pengalaman dari Ahli sistem sering dipakai untuk
sarana mengembangkan pengetahuan.

Pengetahuan yang berhubungan dengan sistem dapat
mempermudah ahli sistem dalam mempelajari sistem

Data SOP disimpan dan disesuaikan untuk pertanyaan
setelah implementasi sistem

Dalam perusahaan saudara, pengetahuan dibagi dalam
bentuk user manual, dokumentasi atau grafik atau
media berbasis teks.

Setiap dokumen referensi sistem tersedia dengan baik
dalam perusahaan saudara.

Integrasi Sistem informasi yang digunakan dalam
perusahaan saudara dapat mencatat pengalaman dan
pengetahuan penguna sebagai referensi untuk yang
lainnya.

Perusahaan saudara telah menerapkan teknologi
informasi bagi karyawan untuk berkonsultasi dan
mempelajari pengetahuan tersebut. (Menerapkan
Knowledge Management System)

Aktual

1-5

1-5

1-5

1-5

2-5

1-5

1-5

1-5

Teoritis

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

Aktual

3.31

3.53

3.76

3.84

3.91

3.30

3.51

3.70

Teoritis

3

3

3

3

3

3

3

3

Simpangan
baku

.972

.868

.756

.757

.799

.964

.725

.871

     Kisaran Rata-rata

Sumber: Diolah dari hasil olah data SPSS (lampiran 1 dan 2)
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suatu konstruk dikatakan reliabel/handal apabila nilai
Cronbach Alpha-nya lebih besar dari 70%. Pada
tabel 8 hasil pengujian reliabilitas masing-masing
variabel di bawah dapat dilihat bahwa nilai Cronbach

4.4 Pengujian Validitas

Pengujian signifikansi dilakukan dengan
membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk
degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah
jumlah sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini

Alpha terstandarisasi semua variabel dalam penelitian
ini adalah di atas 70%. Hal ini menunjukkan bahwa
responden dalam penelitian ini menjawab pertanyaan-
pertanyaan dalam kuesioner secara konsisten.

adalah 68 maka df = 68-2 = 66, sehingga dari tabel
diperoleh nilai r = 0,124 (Ghozali, 2013a), kemudian
hasil ini kita bandingkan dengan nilai corrected Item-
Total correlation (r hitung), jika nilai r hitung lebih
besar dari r tabel dan positif maka indikator tersebut
dinyatakan valid.

Tabel 8: Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel

Integrasi sistem informasi akuntansi
Manajemen Pengetahuan
Keberhasilan Sistem

Cronbach Alpha
terstandarisasi

0,713
0,719

0,721

Jumlah
item

2
8
4

Sumber: Diolah dari hasil olah data SPSS

Tabel 9: Hasil Pengujian Validitas

Indikator

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X29

X30

X31

X32

X33

X34

X35

X36

X37

corrected Item-Total correlation
Sistem Informasi Integrasi

0,554

0,554

Manajemen Pengetahuan
0,488

0,539

0,415

0,435

0,227

0,473

0,397

0,323

Kinerja Perusahaan
                         0,448

0,652

0,524

0,579

0,707

0,758

0,702

0,626

0,655

Validitas

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

    Sumber: Diolah dari hasil olah data SPSS
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4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Hasil Pengujian Full Model Persamaan
Struktural

Gambar 1:
Hasil Full Model Persamaan Struktural

menggunakan WarpPLS 3.0

Path coefficients
--------------------

ISI MP KS
ISI
MP 0.467
KS 0.467

P values
----------

ISI MP KS
ISI
MP <0.001
KS <0.001

Berdasarkan pada tabel output hasil olah data
WarpPLS di atas, maka hasil pengujian hipotesis
dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. H1 yang menyatakan Sistem informasi
akuntansi integrasi berpengaruh positif
terhadap manajemen pengetahuan, terbukti
diterima.
Hal ini sesuai dengan model persamaan struktural,
dimana nilai estimasi koefisien variabel sistem
informasi integrasi  yang dihasilkan sebesar 0,47
dengan tingkat signifikansi sebesar P<0,01, yang
berarti di bawah tingkat penerimaan signifikansi
sebesar 0,01.

2. H2 yang menyatakan bahwa variabel
Manajemen pengetahuan berpengaruh positif
terhadap kinerja perusahaan, terbukti
diterima.
Hal ini sesuai dengan model persamaan struktural,
dimana nilai estimasi koefisien variabel Sistem
informasi integrasi yang dihasilkan sebesar 0,47
dengan tingkat signifikansi sebesar P<0,01, yang
berarti di bawah tingkat penerimaan signifikansi
sebesar 0,01.

Dari hasil analisis data dan hasil penelitian
di atas, berikut dikemukakan temuan penelitian dan
pembahasannya sebagai berikut:

a. Integrasi Sistem Informasi Akuntansi dan
Manajemen Pengetahuan

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa
integrasi sistem informasi akuntansi dalam analisis
jalur memiliki nilai koefisien estimasi terhadap
manajemen pengetahuan sebesar 0,47. Hasil ini
memberikan makna bahwa integrasi sistem informasi
akuntansi dengan didukung oleh penggunaan
manajemen pengetahuan yang baik dalam mengelola
pengetahuan yang ada di dalam perusahaan mampu
untuk menyediakan semua informasi yang dibutuhkan
oleh pengguna. Berdasarkan hasil olah data
dengan WarpPLS 3,0 menunjukkan bahwa
hubungan antara integrasi sistem informasi dan
manajemen pengetahuan adalah positif dan cukup
kuat secara statistik signifikan (0,47, p<0,001). Hasil
ini memberikan dukungan untuk hipotesis
Pertama.

Argumentasi atas diterimanya hipotesis
kedua ini adalah sebagai berikut; perusahaan yang
menggunakan integrasi sistem informasi akuntansi
diyakini memiliki tingkat pemahaman yang tinggi
tentang bagaimana manajemen pengetahuan
membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja.
Menurut teori pandangan berbasis sumber daya
(Rivard, Raymond dan Verreault, 2006; Smith,
Vasudevan dan Tanniru, 1996; Tsai, Li, Lee dan Tung,
2011) perkembangan perusahaan difasilitasi dan
dibatasi oleh manajemen yang mencari penggunaan
terbaik dari sumber daya yang tersedia.

 
MP 

(R)8i 

ISI 
(R)2i 

KS 
(R)4i 

R2=0.22 

β=0.47 

(P<.01) 

β=0.47 

(P<.01) 
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b. Manajemen Pengetahuan dan Kinerja
Perusahaan

Hasil olah data penelitian empiris
menunjukkan bahwa manajemen pengetahuan dalam
analisis jalur memiliki nilai koefisien estimasi
terhadap kinerja perusahaan sebesar 0,228. Hasil ini
memberikan makna bahwa manajemen pengetahuan
mampu memberikan hasil yang baik dalam mengelola
pengetahuan yang ada dalam perusahaan. Hasil
WarpPLS menunjukkan bahwa hubungan antara
manajemen pengetahuan dengan kinerja perusahaan
adalah positif dan sangat kuat dan secara statistik
signifikan pada (0,47, p<0,001). Hasil ini
memberikan dukungan untuk hipotesis kedua.

Argumentasi atas diterimanya hipotesis
kedua ini adalah sebagai berikut; Munculnya
teknologi informasi telah mendorong banyak
penelitian mengenai potensi teknologi informasi ini
sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Peneliti-
peneliti bidang teknologi informasi telah menyatakan
bahwa dengan mengadopsi teknologi informasi
keunggulan kompetitif berkelanjutan dapat dicapai.
Kenyataanya perkembangan information,
communication dan technology telah mendorong
perkembangan ilmu pengetahuan ke level yang tidak
pernah dipikirkan oleh manusia sebelumnya.
Teknologi informasi tercipta setiap waktunya di
seluruh penjuru dunia, tidak ada yang pernah
membayangkan menggunakan teknologi telepon
seluler untuk melakukan transaksi perbankan
10-15 tahun yang lalu. Karena itu perusahaan
seyogyanya mulai berpikir sebagai developer
sehingga individu dalam perusahaan bersedia untuk
mulai mengembangkan pengetahuan baru,
bertanggungjawab pada penciptaan dan pencarian
ide-ide baru serta mewujudlkannya semaksimal
kemampuan mereka.

Menurut teori berbasis sumber daya (Barney,
1991), sumber daya perusahaan yang mampu untuk
memberikan keunggulan kompetitif yang
berkelanjutan, maka sumber daya tersebut haruslah
yang berharga, langka, tidak tergantikan
(disubstitusikan), dan tidak dapat ditiru. Sementara
teknologi informasi cenderung mudah ditiru dan bisa

tergantikan, sehingga penggunaan TI lebih kepada
kebutuhan strategis daripada sumber keunggulan
kompetitif yang berkelanjutan (Vitale, 1986).
Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif
adalah perusahaan penghasil pengetahuan yang
belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi
sebelumnya sehingga mampu menghasilkan inovasi-
inovasi baru bagi perkembangan perusahaan pada
masa yang akan datang.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Integrasi  sistem informasi  akuntansi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
manajemen pengetahuan. Semakin tinggi tingkat
penggunaan integrasi sistem informasi akuntansi yang
diaplikasikan di dalam perusahaan akan
menyebabkan semakin tinggi tingkat kebutuhan
terhadap peningkatan pengetahuan di dalam
perusahaan yang merupakan hasil dari penggunaan
manajemen pengetahuan oleh perusahaan tersebut.
Sebaliknya semakin rendah tingkat penggunaan
integrasi sistem informasi akuntansi maka akan
menyebabkan semakin rendah tingkat kebutuhan
terhadap peningkatan pengetahuan di dalam
perusahaan yang merupakan hasil dari penggunaan
manajemen pengetahuan oleh perusahaan tersebut.

Manajemen pengetahuan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Semakin
tinggi manajemen pengetahuan yang diaplikasikan di
dalam perusahaan akan menyebabkan semakin tinggi
kinerja perusahaan tersebut. Sebaliknya semakin
rendah  pengaplikasian manajemen pengetahuan maka
akan menyebabkan semakin rendah kinerja
perusahaan.

Penelitian ini memberi dukungan terhadap
penggunaan integrasi sistem informasi akuntansi di
dalam perusahaan  Hal ini berarti bahwa investasi
perusahaan untuk mengembangkan sistem informasi
akuntansi yang akurat dan berguna untuk proses
pengambilan keputusan dapat diperoleh melalui
sistem informasi akuntansi yang terintegrasi pada
setiap fungsi dalam perusahaan. Selanjutnya,
perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat perlu
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untuk mempertimbangkan menggunakan integrasi
sistem informasi akuntansi (Accounting Information
System Integration) dan penting bagi perusahaan
untuk fokus dalam mengaplikasikan manajemen
pengetahuan dalam perusahaannya, sehingga dapat
menjadi perusahaan yang mengembangkan sendiri
pengetahuannya sebagai sarana keunggulan
kompetitif.
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