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ABSTRACT 

 

Academic Information Systems and Finance SIAKAD UNMA been in force since mid-2013 

is intended to facilitate students and faculty, in the implementation of teaching and learning 

activities that were previously done manually. The purpose of this study to find out how 

students' perceptions and how Accounting lecturer perceptions  of Economics faculty, 

Mathlaul Anwar University to SIAKAD Application. The sample was 26 students study 

consisted of four forces and the entire faculty of accounting courses totaling 28 to 54 

research samples. Results prove the perception of students and lecturers of the SIAKAD 

good perception or level 2 is still under very great meaning is nice but not the maximum 

was about 72.5% must still be raised 27.5% more to maximum results. To improve students' 

perceptions and lecturers perceptions of Accounting Department of Ecconomics faculty on 

the application of SIAKAD be added insights related to how the implementation SIAKAD 

thoroughly and intensively so that all students and faculty no longer who do not understand 

or do not understand the application of the system either with workshops, IHT( In House 

Training) or the installation pamphlet , Benner or other props to facilitate the 

understanding SIAKAD. 
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ABSTRAK 

 

Sistem Informasi Akademik dan Keuangan SIAKAD UNMA diberlakukan sejak 

pertengahan 2013 ini ditujukan untuk mempermudah mahasiswa dan dosen dalam 

implementasi kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilaksanakan secara manual. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa dan bagaimana 

persepsi dosen Akuntansi fakultas Ekonomi Universitas mathlaul Anwar tehadap 

Penerapan SIKAD. Yang menjadi sampel penelitian adalah 26 mahasiswa terdiri dari 4 

angkatan dan seluruh dosen program studi akuntansi yang berjumlah 28 sampel penelitian 

menjadi 54. Hasil Penelitian membuktikan persepsi mahasiswa dan persepsi Dosen 

terhadap SIAKAD bagus atau level 2 masih dibawah sangat bagus artinya sudah bagus 

tetapi belum maksimum masih sekitar 72,5 % masih harus ditingkatkan 27,5% lagi untu 

hasil yang maksimum. Untuk meningkatkan persepsi mahasiswa dan persepsi dosen 

program studi akuntansi tentang penerapan SIAKAD harus ditambah wawasan terkait 

bagaimana implementasi SIAKAD secara menyeluruh dan intensif agar semua mahasiswa 

dan dosen tidak ada lagi yang tidak mengerti atau tidak paham tentang penerapan sistem 

baik dengan workshop, IHT atau dengan pemasangan pamplet, benner atau alat peraga 

lain untuk mempermudah pemahaman SIAKAD. 

 

Kata Kunci: Persepsi Mahasiswa, Persepsi dosen, Penerapan SIAKAD 
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1. PENDAHULUAN 

Universitas Mathlaul Anwar 

Banten (UNMA )  terintegrasi menjadi 

universitas mulai tahun 2001 yang 

semula dari beberapa sekolah tinggi. 

Sekarang UNMA terdiri dari 10 fakultas 

dan 21 program studi dan memiliki 

mahasiswa sekitar 8000. Pada awal 

berdiri UNMA melayani mahasiswa 

dengan sistem manual. Komputer hanya 

sebagai alat bantu, belum menggunakan 

sistem yang terintegrasi dari mulai 

akademik, keuangan dan 

kemahasiswaan. Tentu hal ini menjadi 

masalah tersendiri bagi karyawan atau 

staf, bagi dosen bagi mahasiswa dan 

semua pihak yang terlibat dalam lingkup 

kinerja universitas Mathlaul Anwar dan 

efeknya menjadi fatal ketika pelaporan 

ke DIKTI menjadi terlambat, hal itu yang 

melandasi penerapan sistem yang 

mengintegrasikan semua hal baik 

akademik, keuangan dan mahasiswa 

menjadi informasi yang cepat dan akurat.  

Maka dibentuklah PUSKOM 

(Pusat Komputer) yang mengelola 

Sistem Informasi Akademik dan 

Keuangan. Penerapan Sistem Informasi 

Akademik dan keuangan (SIAKAD) di 

Universitas Mathlau’ul Anwar Banten 

(UNMA) mulai diaktifkan tahun 2014 

dan mulai difungsikan secara sentral baru 

tahun 2015 sehingga baru berjalan secara 

menyeluruh 2 tahun terakhir. SIAKAD  

bertujuan untuk mempermudah akses 

akademik dan akses keuangan sehingga 

mempercepat pelaporan PDPT-Dikti 

yang harus selesai di setiap akhir 

semester, begitu pula dengan keuangan 

SIAKAD mempermudah informasi 

keuangan bagi mahasiswa dan 

mempercepat proses pelaporan 

pertanggung jawaban keuangn UNMA 

yang harus segera dilaporkan setiap akhir 

tahun akademik. 

Program studi akuntansi sebagai 

bagian dari Fakultas Ekonomi memiliki 

mahasiswa 256 orang dari seluruh 

semester dan memiliki dosen tetap 

program studi 7 orang, dosen tetap diluar 

Program Studi 10 orang serta dosen tidak 

tetap 11 orang. Baik dosen dan 

mahasiswa berhubungan dengan 

SIAKAD dalam proses akademik mulai 

dari pengisian KRS, perwalian dalam 

mengontrak matakuliah, penentuan 

absen mahasiswa, absen dosen, beserta 

nilai di setiap semester  selain itu juga 

sistem ini dapat membantu dosen dalam 

menerbitkan bahan ajar atau modul serta 

mempublikasikan jurnal dan penelitian. 

Penelitian ini merupakan 

deskriptif exploratory untuk mengetahui 

bagaimana persepsi dosen dan persepsi 

mahasiswa tentang penerapan SIAKAD 

di lingkungan program studi akuntansi 

sehingga semua kemungkinan dari 

sistem bisa diketahui baik dari 

keuntungan dari penerapan system 

ataupun kekurangan-kekurangan dari 

sistem tersebut dan diharapkan dapat 

menjadi masukan yang positif bagi 

semua pihak di lingkungan UNMA. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, 

software yang digunakan adalah software 

Php dan MYSQL yang banyak diterapkan 

di tempat lain dan sudah terbukti dapat 

membantu proses pembelajaran, dengan 

jaringan internet yang memadai 

hardware dan software yang tersedia 

seharusnya dapat memudahkan dan 

membantu mahasiwa dan dosen dalam 

proses pembelajaran dan administrasi 

lainnya untuk membuktikan hal tersebut 

dibutuhkan penelitian secara kualitatif 

eksploratory untuk melihat hal-hal apa 

saja yang menjadi hambatan terhadap 

penerapan SIAKAD pada mahasiswa dan 

dosen dilingkungan Program Studi 

Akuntansi UNMA. 

Masalah penelitian yang diusung 

penulis yaitu bagaimana persepsi 

mahasiswa dan dosen terhadap 

penerapan Sistem Akademik dan 

Keuangan (SIAKAD) UNMA sehingga 

kegiatan akademik dan keuangan di 

Universitas Mathlaul Anwar dapat 

terlaksana secara efektif dan efisien. 
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Tujuan Penelitian ini untuk 

mengetahui seberapa jauh persepsi 

mahasiswa dan persepsi dosen tentang 

SIAKAD UNMA sehingga masalah dan 

hambatan yang terjadi di mahasiswa 

mengenai SIAKAD akan tertangani 

dengan cepat 

 

2. KERANGKA TEORI 

Dalam buku Akuntansi 

Keprilakuan I, Wayan Suartana (2010) 

menyebutkan bahwa akuntansi 

keprilakuan merupakan bagian dari 

disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji 

hubungan antara prilaku manusia dan 

sistem akuntansi, serta dimensi 

keprilakuan dari organisasi dimana 

manusia dan sistem akuntansi itu berada 

dan diakui keberadaannya. Persepsi 

manusia merupakan bagian dari perilaku 

manusia yang dihubungkan dengan 

sistem yang berlaku. 

Perilaku adalah tindakan atau 

aktivitas dari manusia itu sendiri yang 

mempunyai bentangan yang sangat luas 

antara lain : berjalan, berbicara, 

menangis, tertawa, bekerja, kuliah, 

menulis, membaca, dan sebagainya. Dari 

uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud perilaku manusia adalah 

semua kegiatan atau aktivitas manusia, 

baik yang diamati langsung, maupun 

yang tidak dapat diamati oleh pihak luar 

(Notoatmodjo, 2003). 

Menurut Skinner, seperti yang 

dikutip oleh Notoatmodjo (2003), 

merumuskan bahwa perilaku merupakan 

respon atau reaksi seseorang terhadap 

stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh 

karena perilaku ini terjadi melalui proses 

adanya stimulus terhadap organisme, dan 

kemudian organisme tersebut merespons, 

maka teori Skinner ini disebut teori “S-

O-R” atau Stimulus – Organisme – Resp 

Faktor- faktor yang mempengaruhi  

prilaku manusia yaitu genetika, sikap, 

norma social dan control prilaku pribadi. 

Sikap adalah suatu ukuran tingkat 

kesukaan seseorang terhadap perilaku 

tertentu, sedangkan norma social yaitu 

pengaruh tekanan social, sedangkan 

control prilaku pribadi adalah 

kepercayaan seseorang mengenai sulit 

tidaknya melakukan prilaku. 

Banyak pengertian persepsi yang 

dikemukakan  oleh para  ahli, masing-

masing ahli memaknai sesuai disiplin 

keilmuannya. konsepsi mengenai 

persepsi itu sendiri seyogianya telah lama 

dikembangkan dalam berbagai teori 

psikologi. dan suatu teori khusus 

mengenai persepsi yang cukup 

berpengaruh adalah teori atribusi. 

Atribusi adalah sebuah teori yang 

membahas tentang upaya-upaya yang 

dilakukan untuk memahami penyebab-

penyebab perilaku kita dan orang lain. 

Definisi formalnya, atribusi berarti upaya 

untuk memahami penyebab di balik 

perilaku orang lain, dan dalam beberapa 

kasus juga penyebab di balik perilaku 

kita sendiri.  

Sementara menurut Weiner 

(Weiner, 1980, 1992), “ attribution 

theory is probably the most influential 

contemporary theory with implications 

for academic motivation.” Artinya 

Atribusi adalah teori kontemporer yang 

paling berpengaruh dengan implikasi 

untuk motivasi akademik. Hal ini dapat 

diartikan bahwa teori ini mencakup 

modifikasi perilaku dalam arti bahwa ia 

menekankan gagasan bahwa peserta 

didik sangat termotivasi dengan hasil 

yang menyenangkan untuk dapat merasa 

baik tentang diri mereka sendiri.  

Menurut teori atribusi, 

keberhasilan atau kegagalan seseorang 

dapat dianalisis dalam tiga karakteristik, 

yakni : 

a. Penyebab keberhasilan atau 

kegagalan mungkin internal atau 

eksternal. Artinya, kita mungkin 

berhasil atau gagal karena faktor-

faktor yang kami percaya memiliki 

asal usul mereka di dalam diri kita 

atau karena faktor yang berasal di 

lingkungan kita. 

b. Penyebab keberhasilan atau 

kegagalan seseorang dapat berupa 
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stabil atau tidak stabil. Maksudnya, 

jika kita percaya penyebab stabil 

maka hasilnya mungkin akan sama 

jika melakukan perilaku yang sama 

pada kesempatan lain.  

c. Penyebab keberhasilan atau 

kegagalan dapat berupa dikontrol 

atau tidak terkendali. Faktor 

terkendali adalah salah satu yang 

kami yakin kami dapat mengubah 

diri kita sendiri jika kita ingin 

melakukannya. Adapun faktor tak 

terkendali adalah salah satu yang 

kita tidak percaya kita dengan 

mudah dapat mengubahnya. 

 

Merupakan faktor internal yang 

dapat dikontrol, yakni kita dapat 

mengendalikan usaha dengan mencoba 

lebih keras. Demikian juga faktor 

eksternal dapat dikontrol , misalnya 

seseorang gagal dalam suatu lembaga 

pelatihan, namun dapat berhasil jika 

dapat mengambil pelatihan yang lebih 

mudah. Atau dapat disebut sebagai faktor 

tidak terkendali apabila kalkulus 

dianggap sulit karena bersifat abstrak, 

akan tetap abstrak, tidak akan 

terpengaruh terhadap apa yang kita 

lakukan. 

Secara umum, ini berarti bahwa 

ketika peserta didik berhasil di tugas 

akademik, mereka cenderung ingin 

atribut keberhasilan ini untuk usaha 

mereka sendiri, tetapi ketika mereka 

gagal, mereka ingin atribut kegagalan 

mereka untuk faktor-faktor dimana 

mereka tidak memiliki kendali, sepeti 

mengajarkan hal buruk atau bernasib 

buruk. 

Menurut Weiner, faktor paling 

penting yang mempengaruhi atribusi ada 

empat faktor yakni antara lain : 

a. Ability yakni kemampuan, adalah 

faktor internal dan relative stabil 

dimana peserta didik tidak banyak 

latihan control langsung. 

b. Task difficulty yakni kesulitan tugas 

dan stabil merupakan faktor 

eksternal yang sebagian besar di luar 

pembelajaran control. 

c. Effort yakni upaya, adalah faktor 

internal dan tidak stabil dimana 

peserta didik dapat latihan banyak 

control. 

d. Luck yakni faktor eksternal dan 

tidak stabil dimana peserta didik 

latihan control sangat kecil. 

 

Sedangkan pengertian persepsi  

Menurut Robbins (2003:97) yang 

mendeskripsikan bahwa persepsi 

merupakan kesan yang diperoleh oleh 

individu melalui panca indera kemudian 

di analisa (diorganisir), diintepretasi dan 

kemudian dievaluasi, sehingga individu 

tersebut memperoleh makna. 

Menurut Philip Kotler (2009): 

Persepsi adalah proses bagaimana 

seseorang menyeleksi, mengatur, dan 

menginterpretasikan masukan-masukan 

informasi untuk menciptakan gambaran 

keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat 

diartikan sebagai suatu proses 

kategorisasi dan interpretasi yang 

bersifat selektif. Adapun faktor yang 

mempengaruhi persepsi seseorang adalah 

katakteristik orang yang dipersepsi dan 

faktor situasional. 

Persepsi timbul karena adanya dua 

faktor baik internal maupun eksternal. 

faktor internal tergantung pada proses 

pemahaman sesuatu termasuk di 

dalamnya sistem nilai, tujuan, 

kepercayaan dan tanggapannya terhadap 

hasil yang dicapai. faktor eksternal 

berupa lingkungan. kedua faktor ini 

menimbulkan persepsi karena didahului 

oleh suatu proses yang dikenal dengan 

komunikasi. 

Dalam buku Mulyana ( 2000) John 

R.Wenburg dan William W. Wilmot : 

persepsi dapat didefinisikan sebagai cara 

organisme memberi makna. Rudolph. F. 

Verderber mendefinisikan persepsi 

adalah proses menafsirkan informasi 

indrawi. Sedangkan J. Cohen 

mengemukakan persepsi adalah adalah 

sebagai interprestasi bermakna atas 
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sensasi sebagai representatif objek 

eksternal; persepsi adalah pengetahuan 

yang tampak mengenai apa yang diluar 

sana. 

Rakhmat dalam psikologi 

komunikasi mengemukakan, persepsi 

merupakan bagian dari komunikasi intra 

personal. Menurutnya pengolahan 

informasi komunikasi intra personal 

meliputi, sensasi, persepsi memori, dan 

berpikir. Sensasi adalah proses 

menangkap stimuli. Persepsi ialah proses 

memberi makna pada sensasi sehingga 

manusia memperoleh pengetahuan baru, 

dengan kata lain, persepsi mengubah 

sensasi menjadi informasi. 

Proses pembentukan persepsi 

diawali dengan masuknya sumber 

melalui suara, penglihatan, rasa, aroma 

atau sentuhan manusia, diterima oleh 

indera manusia (sensory receptor) 

sebagai bentuk sensation. Sejumlah besar 

sensation yang diperoleh dari proses 

pertama diatas kemudian diseleksi dan 

diterima. Fungsi penyaringan ini 

dijalankan oleh faktor seperti harapan 

individu, motivasi, dan sikap. 

Sensation yang diperoleh dari hasil 

penyaringan pada tahap kedua itu 

merupakan input bagi tahap ketiga, tahap 

pengorganisasian sensation. Dari tahap 

ini akan diperoleh sensation yang 

merupakan satu kesatuan yang lebih 

teratur dibandingkan dengan sensation 

yang sebelumnya. 

Beberapa faktor yang 

mempengaruhi persepsi menurut Vincent 

(Manajemen Bisnis Total, 1997, hal 35): 

a. Pengalaman masa lalu (terdahulu) 

dapat mempengaruhi seseorang 

karena manusia biasanya akan 

menarik kesimpulan yang sama 

dengan apa yang ia lihat, dengar, 

dan rasakan. 

b. Keinginan dapat mempengaruhi 

persepsi seseorang dalam hal 

membuat keputusan. Manusia 

cenderung menolak tawaran yang 

tidak sesuai dengan apa yang ia 

harapkan. 

c. Pengalaman dari teman-teman, 

dimana mereka akan menceritakan 

pengalaman yang telah dialaminya. 

Hal ini jelas mempengaruhi persepsi 

seseorang. 

 

Pada prosesnya persepsi menurut 

Walgito (2010) mulai dari masuknya 

stimulus oleh alat indera, stimulus yang 

diungkap panca indera diteruskan ke otak 

menjadi individu sadar sehingga terjadi 

persepsi dan individu bereaksi mengubah 

prilakunya. 

Persepsi adalah proses dimana 

individu dan menginterpretasikan kesan-

kesan sensoris mereka guna memberi arti 

bagi lingkungan mereka. Namun, apa 

yang diterima seseorang pada dasarnya 

bisa berbeda dari realitas objektif. 

Walaupun seharusnya  tidak perlu ada, 

perbedaan tersebut sering timbul.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi terletak dalam diri pembentuk 

persepsi, dalam diri objek atau target 

yang diartikan, atau dalam konteks 

situasi dimana persepsi tersebut dibuat. 

Ketika seorang individu melihat sebuah 

target dan berusaha untuk 

menginterpretasikan apa yang dilihat, 

interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh 

berbagai karakteristik pribadi dari 

pembuat persepsi individual tersebut. 

Karakteristik pribadi yang memengaruhi 

persepsi meliputi sikap, kepribadian, 

motif, minat, pengalaman masa lalu dan 

harapan-harapan seseorang . Persepsi 

Seseorang, Membuat penilaian tentang 

individu lain. Penerapan konsep persepsi 

yang paling relevan dengan perilaku 

organisasi adalah persepsi seorang 

individu yang dibuat tentang individu 

lainnya 

Terjadinya persepsi dilandasi 

adanya stimulus yang masuk melahirkan 

cara pandang yang dapat diterapkan 

dalam aktivitas. Dalam penelitian ini 

lebih focus pada persepsi mahasiswa dan 

dosen tentang SIAKAD UNMA 

menjadikan  stimulus bagi mahasiswa 

dan dosen untuk melaksanakan prosedur 
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akademik yang lebih efektif dan efisien 

sehingga dari persepsi ini melahirkan 

suatu kebijakan yang tepat mengenai 

bagaimana keberlanjutan SIAKAD 

UNMA dengan satu aplikasi tepat bisa 

memenuhi apa yang dibutuhkan semua 

pihak yang terlibat dalam organisasi 

universitas. 

SIAKAD menurut buku panduan 

teknis SIAKAD (Manual book 

SIAKAD) menerangkan suatu sistem 

terpadu antara akademik, keuangan dan 

kemahasiswaan yang menggambarkan 

seluruh aktivitas dalam periode 

pembelajaran. SIAKAD termasuk 

kedalam sistem informasi yang 

membutuhkan input olahan yang 

bersumber dari mahasiswa, dosen dan 

tenaga non kependidikan yang diproses 

sehingga menghasilkan informasi yang 

akurat mengenai data akademik, 

keuangan kemahasiswaan serta seluruh 

informasi dosen dan tenaga non 

kependidikan secara, efektif dan efisien. 

Penentuan Sistem Informasi 

Akuntansi Dalam buku Akuntansi 

keprilakuan Iwayan Suartana,  

menjelaskan kritikan terhadap penelitian 

kontinjensi lebih banyak diarahkan 

dalam desain rerangka kontinjensi, 

terutama pada aspek metode pengujian. 

Drazin dan Van de Ven (1985) 

mengusulkan tiga pendekatan penting 

dalam penelitian kontinjensi, meliputi : 

seleksi, interaksi dan sistem. 

Kenyataannya bahwa dalam pendekatan 

seleksi dan interaksi memunculkan 

sejumlah kelemahan baik dalam konsep 

maupun konsekuensi hasil, arah metode 

pendekatan kemudian difokuskan 

terhadap pendekatan sistem.  

Menurut Gordon. B. Davis (1991: 91) 

sistem informasi adalah suatu sistem 

yang menerima masukan data dan 

instruksi pengelola data tersebut sesuai 

dengan instruksi dan mengeluarkan 

hasilnya. 

Istilah sistem informasi yang 

sering digunakan merujuk kepada 

interaksi antara orang, proses algoritmik 

data dan teknologi. Dalam sistem 

informasi tidak hanya pada pengguna 

teknologi dan informasi tetapi juga 

bagaimana cara orang berinteraksi 

dengan teknologi dalam mendukung 

proses bisnis, sistem informasi dapat 

dikategorikan kedalam empat bagian 

yaitu 

1. Sistem informasi Manajemen 

2. Sistem Mendukung Keputusan 

3. Sistem informasi Eksekutif 

4. Sistem informasi pemrosesan 

transaksi 

Dalam artikelsiana.com menyebutkan 

Fungsi Sistem Informasi : 

 Untuk meningkatkan aksesiblitas 

data yang ada secara efektif dan 

efisien kepada pengguna, tanpa 

dengan prantara sistem informasi. 

 Memperbaiki produktivitas aplikasi 

pengembangan dan pemeliharaan 

sistem 

 Menjamin tersedianya kualitas dan 

keterampilan dalam memanfaatkan 

sistem informasi secara kritis. 

 Mengidentifikasi kebutuhan 

mengenai keterampilan pendukung 

sistem informasi 

 Mengantisipasi dan memahami akan 

konsekuensi ekonomi 

 Menetapkan investasi yang akan 

diarahkan pada sistem informasi  

 Mengembangkan proses 

perencanaan yang efektif 

 

Komponen Sistem Informasi (SI) 
Komponen-komponen dari sistem 

informasi adalah sebagai berikut: 

a. Komponen input adalah data yang 

masuk ke dalam sistem informasi  

b. Komponen model adalah kombinasi 

prosedur, logika dan model 

matematika yang memproses data 

yang tersimpan di basis data dengan 

cara yang sudah di tentukan untuk 

menghasilkan keluaran yang 

diinginkan.  

c. Komponen output adalah hasil 

informasi yang berkualitas dan 

dokumentasi yang berguna untuk 
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semua tingkatan manajemen serta 

semua pemakai sistem.   

d. Komponen teknologi adalah alat 

dalam sistem informasi, teknologi 

digunakan dalam menerima input, 

menjalankan model, menyimpan 

dan mengakses data, menghasilkan 

dan mengirimkan output dan 

memantau pengendalian sistem.  

e. Komponen basis data adalah 

kumpulan data yang saling 

berhubungan yang tersimpan di 

dalam komputer dengan 

menggunakan software database. 

f. Komponen kontrol adalah 

komponen yang mengendalikan 

gangguan terhadap sistem 

informasi. 

 

Ciri-Ciri Sistem Informasi: 

a.  Baru, adalah informasi yang didapat 

sama sekali baru dan segar bagi 

penerima  

b.  Tambahan, adalah informasi dapat 

diperbaharui atau memberikan 

tambahan terhadap informasi yang 

sebelumnya telah ada.  

c.  Kolektif, adalah informasi yang 

dapat menjadi suatu koreksi dari 

informasi yang salah sebelumnya. 

d. Penegas, adalah informasi yang dapat 

mempertegas informasi yang telah 

ada 

 

SIAKAD merupakan bagian dari 

SIA (Sistem Informasi Akuntansi ) dan  

SIM (Sistem Informasi Manajemen)  

yang memiliki satu tujuan dalam UNMA 

yaitu untuk memberikan informasi yang 

akurat dalam menunjang seluruh 

kegiatan lembaga dan menjadi dasar 

dalam pembuatan keputusan. Tanpa ada 

sistem yang saling terhubung, akan sulit 

bagi suatu organisasi atau lembaga  untuk 

menghasilkan keputusan yang benar-

benar efektif. Disinilah kemudia SIA 

berperan sebagai sistem manajemen 

yang efektif. 

Sistem Informasi Akuntasi terdiri 

dari lima komponen yang saling 

terhubung yaitu: 

a. Orang-orang yang  mengoperasikan 

sistem tersebut dalam melaksanakan 

berbagai fungsi 

b. Prosedur-prosedur, baik manual 

maupun yang terotomatis yang 

melibatkan dalam mengumpulkan, 

memproses, dan menyimpan data 

tentang aktivitas organisasi 

c. Data tentang proses bisnis 

organisasi. 

d. Software yang digunakan untuk 

memproses data organisasi 

e. Infrastruktur teknologi informasi 

 

Dengan kelima komponen ini, 

akan memungkinkan SIA dalam suatu 

organisasi atau perusahaan untuk 

memenuhi fungsi pentingnya, di 

antaranya: 

a. Mengumpulkan dan menyimpan 

data tentang aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan oleh organisasi, 

sumber daya yang dipengaruhi oleh 

aktivitas-aktivitas tersebut, dan para 

pelaku yang terlibat dalam aktivitas 

tersebut, agar para manajemen, para 

pegawai, dan pihak luar yang 

berkepentingan dapat meninjau 

ulang (review) hal-hal yang telah 

terjadi. 

b. Mengubah data menjadi informasi. 

Ini merupakan fungsi vital dari SIA. 

Ketika data menjadi informasi, 

maka informasi tersebut akan sangat 

bermanfaat baik bagi pihak internal 

maupun eksternal perusahaan. 

c. Fungsi yang ketiga dari SIA adalah 

tersedianya pengendalian. 

Sebagaimana kita tahu bahwa dalam 

ranah organisasi yang lingkupnya 

besar seperti perusahaan, terjadinya 

fraud atau kecurangan bukanlah hal 

yang langka. Dengan adanya SIA, 

perusahaan akan mampu untuk 

menjaga aset-aset organisasi, 

termasuk data organisasi, untuk 

memastikan bahwa data tersebut 
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tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan 

andal. 

 

Ketika fungsi SIA telah berjalan 

dengan maksimal sesuatu dengan fungsi 

diatas, maka manajemen suatu 

perusahaan atau lembaga organisasi juga 

akan ikut maksimal. 

 

 
3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif exploratory yang 

menitik beratkan pada kemampuan 

mengeksplor logika berpikir responden, 

memilih antara rumusan masalah, tujuan 

teknik, dan paradigma atau konsep 

berpikir untuk mengetahui makna dari 

suatu fenomena. 

Populasi penelitian adalah seluruh 

dosen dan mahasiswa yang sudah 

disebutkan diatas yaitu seluruh 

mahasiswa 256 mahasiswa dan 28 dosen 

sehingga seluruh populasi  284, untuk 

sampel penelitian penulis membagi 

menjadi  55 orang terdiri dari 28 orang 

dosen dikarnakan terbatasnya jumlah 

dosen maka seluruh dosen dijadikan 

sampel dan untuk mahasiswa penulis 

mengambil 10% dari 256 yaitu 25,6 

dibulatkan menjadi 26. 

Tujuan pendekatan kualitatif 

antara lain mencari bentuk pengetahuan 

baru, menjelaskan secara rinci dan 

mendalam objek studi, menemukan 

metode untuk menyelesaikan masalah, 

dan mencari bentuk-bentuk aplikasi 

praktis. Menurut Bogdan dan Taylor 

seperti yang dikutip Moleong (2002:3), 

pendekatan kualitatif sebagai prosedur 

yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Proses penelitian tersebut 

memperhatikan konteks studi dengan 

menitikberatkan pada pemahaman, 

pemikiran, dan persepsi peneliti. 

Jenis data yang dikumpulkan 

adalah data kualitatif, yaitu data yang 

dinyatakan dalam bentuk kalimat serta 

uraian-uraian, bukan dalam bentuk 

angka. Data kualitatif yang diperoleh 

berupa gambaran umum bagaimana 

pemahaman mahasiswa  Akuntansi 

terhadap sistem yang baru berlaku di 

UNMA dan bagaimana Pemahaman 

dosen tentang SIAKAD yang berlaku di 

UNMA karna mahasiswa dan Dosen 

merupakan user bagi sistem tersebut dan 

diharapkan sistem tersebut membantu 

dan mempermudah user atau dosen dan 

mahasiswa dlam melaksanakan Kegiatan 

belajar mengajar di program studi 

Akuntansi Data tersebut diorganisir dan 

didokumentasikan oleh peneliti. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: Data primer merupakan data yang 

diperoleh dengan menyebarkan 

kuesioner langsung terhadap 28 dosen 

pengguna SIAKAD dan 26 mahasiswa 

Akuntansi yang dipilih secara random 

sebagai populasi. Yang menjadi 

operasionalisasi variable tergambar pada 

gambar dibawah ini 

 

 

 

 

  
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Definisi variable Indikator item skala 

Persepsi 

mahsiswa dan 

Dosen 

Program Studi 

Akuntansi 

persepsi merupakan 

kesan yang diperoleh 

oleh individu melalui 

panca indera 

kemudian di analisa 

(diorganisir), 

diintepretasi dan 

kemudian dievaluasi, 

1. Kemudahan 

Akses 

2. Kemudahan 

Menu 

3. Tampilan 

Program Aplikasi 

(User interface) 

1,2 

 

3,4 

 

5,6 

 

 

7,8 

Ordina 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 
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sehingga individu 

tersebut memperoleh 

makna. 

  Robbins (2003: 97 ) 

4. Keamanan dalam 

mengakses sistem 

5. Kecepatan dalam 

menyampaikan 

informasi 

6. Ketepatan hasil 

informasi 

7. Kemudahan 

tombol Aplikasi 

8. Kelengkapan 

Dalam Hasil 

Informasi 

 

9,10 

 

 

11,12 

 

13,14 

 

15,16 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinl 

 

 

4. PEMBAHASAN 

Sebelum menyebarkan kuesioner 

penulis mengamati mahasiswa dan dosen 

yang menggunakan SIAKA,  jika dosen 

menggunakan SIAKAD  dalam 

menginput nilai mahasiswa dan 

penerbitan e- journal serta e-book yang 

digunakan dalam lingkungan program 

studi, sedangkan mahasiswa mulai sibuk 

dengan SIAKAD pada waktu pengisian 

KRS, Pengumuman Nilai dan waktu lain. 

Setiap awal semester penulis masih 

banyak melihat mahasiswa yang masih 

mengantri di kantor Puskom  

 

 

 

untuk pengisian KRS hal ini membuat 

ketidak efektifan dan ketidak nyamanan 

bagi mahasiswa dan puskom sebagai 

pengelola SIAKAD. Begitu pula dengan 

dosen seberapa besar pemahaman dosen 

terhadap SIAKAD sehingga semua 

aktivitas dosen lebih terfasilitasi dengan 

SIAKAD. 

Teknik pengolaha data hasil 

kuesioner diawali dengan penetuan skor 

ideal bagi setiap item dalam indikator-

indikator penelitian dimana skor ideal 

memiliki bobot 5 ( skala Likert ).  

Sebaran hasil olahan data tergambar 

dalam table berikut  

 

Table 4.1 Skor Ideal dan Aktual Persepsi Mahasiswa 

 

Item Pernyataan Skor ideal Skor Aktual % 

Kemudahan akses 260 224 86,1 

Pemahaman Menu 260 170 65,8 

Tampilan Program 260 210 80,7 

Keamanan Dalam mengakses 

system 

260 230 88,4 

Kecepatan dalam menyampaikan 

Informasi 

260 140 53,8 

Ketepatan hasil informasi 260 215 82,6 

Kemudahan tombol aplikasi 260 180 69,2 

Kelengkapan dalam hasil 

informasi 

260 220 84,6 

 
Table 4.2 Skor Ideal dan Aktual Persepsi Dosen 

 

Item Pernyataan Skor ideal Skor Aktual % 

Kemudahan akses 280 220 78,5 

Pemahaman Menu 280 180 64,2 

Tampilan Program 280 215 76,7 
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Keamanan Dalam mengakses 

system 

280 240 85,7 

Kecepatan dalam menyampaikan 

Informasi 

280 221 78,9 

Ketepatan hasil informasi 280 265 94,6 

Kemudahan tombol aplikasi 280 220 78,5 

Kelengkapan dalam hasil 

informasi 

280 250 89,2 

 
Table 4.3 Skor Ideal dan Aktual Persepsi Dosen dan Mahasiswa 

 

Variabel Penelitian Skor ideal Skor Aktual % 

Persepsi Mahasiswa 2080 1589 76,3 

Persepsi Dosen 2240 1811 80,8 

 
Table 4.4 Interpretasi Persepsi Mahasiswa dan Dosen 

 

Persentasi Kriteria 

0 – 20 % 

21 – 40% 

41 – 60% 

61- 80% 

81 – 100 % 

Tidak baik 

Kurang Baik 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

 

Berdasarkan olahan data di atas 

maka hasil penelitian dengan sebaran 

kuesioner dan wawancara penulis akan 

membahas kedalam beberapa indikator 

dan hasilnya mengenai persepsi 

Mahasiswa dan dosen. 

a. Kemudahan Akses, skor ideal 

kemudahan akses adalah 260 untuk 

persepsi mahasiswa dan 280 untuk 

persepsi dosen.sedangkan skor 

actual dalam persepsi mahasiswa 

224 (86,1%)  hal ini berarti 

mahasiswa  

 

merasa sangat baik atau sangat 

mudah untuk meng akses SIAKAD 

sesuai table 4.4. Dan untuk persepsi 

dosen rata rata skor atual 220 

(78,5%) ini pun memiliki arti bahwa 

dosen merasa mudah untuk akses 

kedalam SIAKAD, hal ini ditunjang 

dengan fasilitas internet yang 

disediakan lembaga untuk meng 

askses SIAKAD begitu pula diluar 

kampus semakin mudah dengan 

fasilitas gadget yang dimiliki 

mahasiswa dan dosen secara 

personal. 

b. Pemahaman menu, skor ideal 

pemahaman menu 260 untuk 

persepsi  

 

mahasiswa (65%)  ini memiliki skor 

terendah. Hal ini membuat peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa masih 

banyak mahasiswa yang 

menggunakan aplikasi  Sistem 

SIAKAD dengan pihak lain atau 

meminta bantuan orang lain baik itu 

teman atau pihak puskom karena 

kesulitan dalam memahami menu. 

Dengan demikian ini harus lebih 

diperhatikan oleh pihak lembaga 

agar memberikan informasi detail 

baik dalam forum resmi ataupun 

tidak resmi kepada mahasiswa agar 

semester berikutnya pemahaman 

mahasiswa lebih maksimum. Dan 

skor ideal untuk persepsi dosen 

tentang pemahaman menu 180 

(64,2%). Sama halnya dengan 

pemahaman menu bagi dosen 

menjadi skor terendah dampak dari 

dosen yang sibuk dan tidak ikut 
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dalam sosialisasi pada saat 

peluncuran SIAKAD. Selain itu 

bagi dosen tidak tetap kurang begitu 

peduli karena untuk masuk aplikasi 

sering meminta bantuan staf atau 

tenaga non kependidikan yang ada 

di fakultas. Ini pun menjadi hal yang 

sangat penting untuk diperhatikan 

bagi lembaga bahwasanya dosen 

tidak tetap sangat perlu diberikan 

manual book tentang bagaimana 

penggunaan SIAKAD atau di acara 

rapat dosen diselingi tentang 

bagaimana menggunakan SIAKAD. 

c. Tampilan program Aplikasi (user 

interface) skor aktualnya 210 

(80,7%) untuk persepsi mahasiswa. 

Artinya mahasiswa sangat 

memahami tampilan program 

aplikasi yang ada di SIAKAD. 

Untuk skor aktual persepsi dosen 

215 (76,7 %)  artinya dosen paham 

tentang tampilan program aplikasi 

SIAKAD. 

d. Keamanan Dalam Mengakses 

sistem, skor actual 230 (88,4%) 

untuk persepi mahasiswa artinya 

mahasiswa merasa sangat aman 

dalam mengakses SIAKAD 

sedangkan persepi dosen skor 

aktualnya 240 (85,7 %) artinya 

dosen merasa aman dalam 

mengakses SIAKAD. Hal ini 

menandakan selama satu tahun 

akademik dipakai belum pernah ada 

kejadian yang negative mengenai 

keamanan data yang diinput. 

e. Kecepatan dalam menyampaikan 

informasi, untuk persepsi 

mahasiswa 225 (53,8%) artinya 

mahasiswa kurang  merasakan 

adanya kecepatan informasi yang 

disampaikan SIAKAD. Dalam 

realisasi,  kecepatan informasi 

banyak dipengaruhi oleh faktor lain 

tidak hanya dengan kesiapan sistem, 

jadi sebagai salah satu solusinya 

ketegasan lembaga dalam 

menentukan batas maksimum 

penginputan informasi sehingga 

secepatnya informasi tersebut dapat 

disampaikan. Sedangkan persepsi 

dosen tentang kecepatan 

menyampaikan informasi memiliki 

skor actual 221 (78,9%) artinya 

dosen menilai kecepatan SIAKAD 

dalam menyampaikan informasi 

sangat baik. 

f. Ketepatan hasil informasi, untuk 

persepi mahasiswa skor aktual 215 

(82,6%),  artinya mahasiswa 

memiliki persepsi bahwa SIAKAD 

memberikan informasi yang sangat 

tepat. Sedangkan persepsi dosen 

skor aktual 265 (94,6%) artinya 

dosen memiliki persepsi bahwa 

informasi dari SIAKAD sangat 

tepat. 

g. Kemudahan tombol Aplikasi, skor 

aktual persepsi mahasiswa 180 

(69,2%) artinya mahasiswa 

berpersepsi bahwa tombol aplikasi 

SIAKAD mudah. Sedangkan 

persepsi dosen memiliki skor actual 

220 (78,5%) artinya dosen 

beranggapan cukup mengetahui 

kemudahan dari tombol Aplikasi 

SIAKAD. Item ini merupakan nilai 

terendah ke dua setelah pemahan 

menu, itu sangat rasional bila tingkat 

pemahaman mahasiswa dan dosen 

kurang maka tombol aplikasi pun 

pasti kurang dipahami sehingga jika 

ditingkatkan sosialisasi SIAKAD 

lebih intens maka 2 item dari 

persepsi ini akan meningkat dengan 

signifikan. 

h. Kelengkapan hasil Informasi, 

persepsi mahasiswa skor aktualnya 

220 (84,6 %) artinya mahasiswa 

mengetahui sangat baik 

kelengkapan hasil informasi dan 

untuk persepsi dosen memiliki skor 

aktual 250  (89,2 %) artinya dosen 

memahami kelengkapan informasi 

sangat baik  semua hal yang ada di 

SIAKAD. 

i. Bila dlihat dari variable persepsi 

mahasiswa Akuntansi terhadap 

Penerapan SIAKAD UNMA maka 
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skor idealnya 2080, sedangkan skor 

aktualnya 1589 sekitar 76,3 

%artinya secara keseluruhan 

persepsi mahasiswa terhadap 

penerapan SIAKAD baik. 

Sedangkan utuk persepsi dosen 

nilai idealnya 2240 dan skor 

aktualnya 1811 ( 80,8%) artinya 

persepsi dosen terhadap penerapan 

SIAKAD sudah sangat baik.  

   

 

5. KESIMPULAN 

         Berdasarkan pembahasan maka 

penulis mengambil kesimpulan bahwa 

mahasiswa dan dosen memiliki persepsi 

yang bagus terhadap SIAKAD UNMA 

yang diberlakukan oleh Universitas 

Mathlaul Anwar, tetapi hampir semua 

jawaban belum ada yang memiliki nilai 

maksimum artinya semua indikator 

masih berkisar di kategori baik  atau di 

level kedua. Terlihat pada item 

pemahaman menu yang memiliki skor 

terendah dan kemudahan tombol aplikasi 

ini disebabkan mahasiswa masih belum 

mengenal secara keseluruhan sistem 

SIAKAD. Mereka hanya mengenal 

sistem seperlunya  seperti pengisian 

KRS, dan melihat nilai. Sedangkan 

menu-menu yang lain yang tidak 

berhubungan langsung dengan proses 

pengisian KRS tidak dieksplore lebih 

jauh misalnya,  journal (e-journal), E-

book, dan lainnya kadang mereka tidak 

begitu peduli atau karna ketidaktahuan 

mahasiswa. 

Sedangkan dilihat dari persepsi 

dosen ada indikator pemahaman menu 

dan  kemudahan tombol aplikasi menjadi 

point terendah dibandingkan dengan 

indikator indikator yang lain hal ini 

diakibatkan dari pengetahuan dosen 

terhadap SIAKAD yang masih harus 

ditingkatkan karna masih banyak dosen 

kesulitan pada saat mau mencetak 

ataupun menginput data akibat 

kurangnya sosialisasi terhadap 

bagaimana penggunaan tombol-tombol 

dalam SIAKAD. Meskipun demikian 

tidak mengurangi semangat dosen dan 

mahasiswa untuk mengenal lebih jauh 

SIAKAD UNMA agar tercipta sistem 

pembelajaran yang kondusif. 

 

Saran 

Bila dilihat dari beberapa indikator 

yang diajukan dalam variable persepsi 

mahasiswa dan persepsi dosen terhadap 

penggunaan SIAKAD UNMA belum 

mencapai nilai yang maksimum berarti 

masih harus ada peningkatan terhadap 

tingkat pengetahuan mahasiswa dan 

dosen program studi Akuntansi maka 

dengan begitu penulis menyarankan: 

1. Di buat acara workshop atau in 

house training ( IHT) tentang 

penggunaan aplikasi SIAKAD 

dikalangan dosen mulai dari 

pengenalan user name, tampilan 

menu, fungsi tombol dan aplikasi 

lain yang dapat dimanfaatkan oleh 

dosen dalam kegiatan belajar 

mengajar sehingga semua fungsi 

sistem dapat di rasakan oleh dosen 

dan dosen dapat mendapatkan 

informasi yang komplit. 

2. Pengenalan SIAKAD lebih 

mendalam kepada mahasiswa setiap 

angkatan terutama pada mahasiwa 

baru dibekali dengan praktek 

langsung penggunaan SIAKAD 

UNMA pada saat acara pengenalan 

kampus, dan dengan pemasangan 

pamplet atau banner bagaimana cara 

penggunaan SIAKAD beserta batas 

waktu input data SIAKAD seperti 

jadwal KRS, Nilai dan yang lainnya 

sehingga semua mahasiwa merasa 

mudah dan lebih paham dalam 

implementasi SIAKAD. 
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