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PENGARUH IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)  

DAN KOMPETENSI PENGGUNA TERHADAP KUALITAS INFORMASI 

AKUNTANSI 

 

Intan Pramesti Dewi  

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kualitas informasi akuntansi 

dapat dipengaruhi oleh implementasi sistem Enterprise Resource Planning dan 

Kompetensi. Penelitian ini merupakan penelitian explanatory. Metode yang digunakan 

adalah metode survei dengan tipe deskriptif verifikatif. Sampel yang digunakan 

sebanyak 39 perusahaan yang telah mengimplementasikan sistem Enterprise Resource 

Planning, baik dari perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta. Sedangkan sampel 

diambil dengan menggunakan teknik bola salju (snowball sampling)  

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh implementasi Enterprise Resource 

Planning (X1) dan kompetensi pengguna (X2) terhadap kualitas informasi akuntansi (Y). 

 Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi Enterprise Resource Planning 

dan kompetensi pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas 

Informasi Akuntansi baik secara simultan maupun secara parsial.  

 

Kata kunci : Teknologi informasi, sistem informasi, implementasi Enterprise Resource 

Planning, kompetensi pengguna, kualitas informasi akuntansi 

 

1. PENDAHULUAN 

Teknologi informasi dan sistem informasi dipandang dan telah diakui sebagai 

salah satu penemuan yang luar biasa pada era modern seperti sekarang ini. Saat ini, 

sistem informasi sudah semakin berkembang dan perannya dalam bisnis juga semakin 

meluas untuk mendukung strategi bisnis perusahaan, proses bisnis, serta struktur dan 

budaya organisasi dalam suatu perusahaan (Masrek dan Hashim, 2009: 1). Sistem 

informasi sendiri dalam hal ini dapat diartikan sebagai kombinasi dari manusia, 

hardware, software, jaringan komunikasi dan sumber data yang mengumpulkan, 

mengolah, dan mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi (O’ Brien, 2005: 4). 

Organisasi secara terus menerus meningkatkan anggaran dan pengeluarannya 

untuk berinvestasi pada teknologi informasi walaupun organisasi dihadapkan pada 

kondisi ekonomi yang sedang mengalami penurunan (Kanaracus, 2008). 

Walaupun investasi pada teknologi informasi yang dilakukan perusahaan publik 

semakin meningkat, bukan berarti menghilangkan masalah ketepatwaktuan pelaporan 

keuangan perusahaan. Bulan Agustus 2013 Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) 
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menyatakan 26 emiten melakukan pelanggaran karena terlambat menyerahkan laporan 

keuangan semester pertama 2013 dan dikenakan peringatan tertulis I. Jumlah tersebut 

berpotensi meningkat karena ada 4 perusahaan lain yang juga diberikan sanksi yang 

sama karena melakukan pelanggaran terkait keterbukaan informasi penyampaian 

laporan keuangan. Lebih lanjut Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil BEI, I 

Gede Nyoman Yetna, dan Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa BEI, Umi 

Kulsum, dalam keterbukaan informasi BEI, mengatakan dari 485 emiten yang wajib 

menyampaikan laporan keuangan interim per 30 Juni 2013, 386 emiten telah 

menyampaikan laporan keuangan yang tidak ditelaah secara terbatas dan tidak diaudit 

(unaudited) secara tepat waktu. Sedangkan 2 perusahaan belum wajib menyampaikan 

laporan keuangan interim secara tepat waktu karena mengacu kepada ketentuan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) No X.K.7, untuk tahun buku berakhir Mei 2013.  

Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan data menjadi perhatian 

tersendiri bagi perusahaan, dengan demikian dibutuhkan sistem yang terintegrasi 

dengan baik agar data yang ditampilkan merupakan data yang real-time. Hal ini dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta dapat meningkatkan daya saing. 

Informasi-informasi ini dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan dan 

kebijakan perusahaan. 

Salah satu dimensi kesuksesan sistem informasi menurut DeLone and McLean 

adalah kualitas informasi DeLone dan McLean (1992) melakukan penelitian yang 

mengajukan suatu model yang dapat menjelaskan kesuksesan suatu sistem informasi. 

Model ini merefleksi ketergantungan dari enam pengukuran kesuksesan sistem 

informasi, yakni: kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information 

quality), kepuasan pemakai (user statisfaction), penggunaan (use), dampak individu 

(individual impact), dan dampak organisasi (organizational impact). Jika digambarkan, 

model keberhasilan sistem informasi adalah sebagai berikut : 

 



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi   Volume VIII No. 2 / November / 2016 

13 

 
Sumber : Petter, DeLone dan McLean (2008) 

Gambar 1.1 D & M Information Success Model (1992) 

 

Saat ini Enterprise Resource Planning (ERP) telah memiliki peranan penting 

dalam lingkungan bisnis dan menjadi suatu keunggulan bersaing bagi perusahaan. Disisi 

lain, kualitas informasi akuntansi menjadi masalah penting bagi para pembuat 

keputusan (Attayah & Sweiti, 2009; 1) sehingga Enterprise Resource Planning (ERP) 

menjadi suatu altenatif yang dianggap dapat menjadi solusi untuk mengintegrasikan 

proses bisnis yang terjadi dalam perusahaan.  

Enterprise Resource Planning (ERP) pada prinsipnya bukan semata-mata sistem 

komputer (software), tetapi lebih kepada sebuah serangkaian proses bisnis yang 

mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh komponen perusahaan dalam pengelolaan 

sumber daya perusahaan dengan tepat untuk menghasilkan keputusan yang cepat karena 

menyediakan analisis dan laporan keuangan yang cepat. Kuncinya adalah pada integrasi 

dan transparansi (Dwinita & Sri Restu, 2009; 1). 

Teknologi informasi dalam organisasi berkaitan erat dengan perilaku manusia. 

Meskipun teknologi informasi sudah terkomputerisasi dan ketergantungan pada 

teknologi sistem informasi sangat tinggi, tetapi sistem didesain, dioperasikan dan 

digunakan oleh berbagai orang dalam organisasi dengan latar belakang yang berbeda. 

Sehingga, meskipun suatu sistem informasi secara teknis dikatakan sempurna, tetapi 

belum dapat dikatakan berhasil jika sistem tersebut tidak dapat digunakan.(Meiryani; 

2014: 2) sehingga dari masalah-masalah di atas dipandang perlu adanya penelitian 

mengenai Enterprise Resource Planning (ERP) dan Kompetensi Pengguna terhadap 

Kualitas Informasi Akuntansi. 
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2. REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1  Enterprise Resource Planning (ERP) 

Menurut Attayah dan Sweiti (2014), mendefinisikan sistem Enterprise Resource 

Planning bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Banyak peneliti 

mendeskripsikannya berdasarkan pemahaman masing-masing. Definisi dasar dari ERP 

adalah suatu sistem informasi perusahaan yang luas, yang mengintegrasi dan 

mengendalikan proses bisnis dalam perusahaan secara menyeluruh (Al-Fawaz et al., 

2006).  

Berdasarkan pendapat Nah dan Lau (2001), dalam Atayyah dan Sweiti (2014), 

ERP adalah suatu paket sistem perangkat lunak bisnis yang memungkinkan perusahaan 

untuk mengatur efesiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya (bahan baku, sumber 

daya manusia, keuangan, dan lain-lain) melalui penyediaan secara total, dan merupakan 

solusi yang terintegrasi bagi proses ketersediaan informasi perusahaan. 

Fui-Hoon Nan dan Delgado (2006), menyatakan bahwa faktor kesuksesan 

implementasi Enterprise Resource Planning adalah :  

1. Rencana Bisnis dan Visi (business plan and vision) 

2. Manajemen Perubahan (change management) 

3. Komunikasi (communication) 

4. Komposisi tim ERP, kemampuan dan kompensasi (ERP team composition, skills 

and compensation) 

5. Dukungan manajemen dan kompetisi (management support and championship)  

6. Manajemen proyek (project management) 

7. Analisis sistem, seleksi dan implementasi teknik (system analysis, selection and 

technical implementation). 

 

2.2 Kompetensi Pengguna 

Esya (2008) menyatakan kompetensi didefinisikan sebagai pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan perilaku yang menjadi karakteristik kinerja yang berhasil dalam 

konteks yang spesifik (Cracklin & Carroll, 1998). Kompetensi merupakan aspek-aspek 

pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang 

superior (Loma Dictionary, 1998). 
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Catano (1998) menjelaskan pengertian kompetensi dari berbagai sumber. 

Beberapa diantaranya adalah: 

1. Kompetensi adalah kombinasi dari motif, sifat, keterampilan, aspek citra diri 

seseorang atau peran sosial, atau suatu bagian dari pengetahuan yang relevan. 

(Boyatzis, 1982, dalam Catano, 1998). 

2. Pola karakteristik dan terukur pengetahuan, keterampilan, perilaku, keyakinan, 

nilai-nilai, sifat dan motif yang mendasari, dan kemampuan kerja yang cepat dalam 

mengaplikasikan pekerjaan (Linkage, Inc., 1996: 5, dalam Catano, 1998). 

3. Keterampilan dan sifat-sifat yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menjadi efektif 

dalam pekerjaan (Manisfield, 1996, dalam Catano, 1998). 

4. Keterampilan, pengetahuan, kemampuan dan perilaku yang diperlukan untuk 

terlaksananya tugas pekerjaan (Mirabile, 1995: 13, dalam Catano, 1998). 

5. Perilaku yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dasar dan untuk 

meningkatkan prestasi kerja lebih tinggi (Miyawaki, 1996, dalam Catano, 1998). 

6. Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari individu yang kausal berkaitan 

dengan kinerja yang efektif dan/atau superior kriteria direferensikan dalam 

pekerjaan atau situasi (Spencer & Spencer, 1993). 

  

2.3 Kualitas Informasi Akuntansi 

Kualitas informasi adalah tingkat dimana informasi memiliki karakteristik isi, 

bentuk, dan waktu, yang memberikannya nilai buat para pemakai akhir tertentu 

(O’Briens, 2005: 703). Information quality merujuk pada output dari sistem informasi, 

menyangkut nilai, manfaat, relevansi, dan urgensi dari informasi yang dihasilkan (Pitt 

dan Watson, 1997). 

DeLone dan McLean (2003) mengukur kualitas informasi dengan accuracy, 

timeliness, completeness, relevance, dan consistency. 

a. Akurasi (accuracy) 

b. Ketepatan waktu (timeliness) 

c. Kelengkapan (completeness) 

d. Relevansi (relevance) 

e. Konsistensi (consistence) 
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Sedangkan Sedera et al., (2004) menggunakan dimensi availability (ketersediaan), 

usability (kegunaan), understandability (mudah dipahami), relevance (relevansi), format 

(bentuk), serta conciseness (ringkas dan padat) untuk mengukur kualitas informasi. 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis  

2.4.1 Pengaruh Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) terhadap 

Kualitas Informasi Akuntansi  

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan sistem yang diterapkan pada 

perusahaan yang berfungsi untuk membantu mengintegrasikan seluruh fungsi yang ada 

dalam perusahaan. Implementasi dari ERP harus didukung oleh teknologi terintegrasi 

yang dapat mengakomodasi seluruh proses bisnis yang ada di perusahaan. Adanya tim 

implementasi yang dibentuk oleh perusahaan terdiri dari orang-orang yang mempunyai 

integritas pada bidangnya dan memiliki akses serta pengaruh yang kuat di perusahaan, 

sehingga dapat menjaga agar proyek implementasi tetap berjalan pada jalurnya. Selain 

itu, peran user sangat berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi ERP di suatu 

perusahaan dan mereka haruslah orang yang benar-benar ahli dan terlatih. Dengan 

adanya peran user yang ahli dibidangnya diharapkan implementasi ERP di perusahaan 

tersebut akan dapat meningkatkan proses bisnis perusahaan tersebut dan juga dapat 

meningkatkan kualitas informasi khususnya mengenai kualitas informasi akuntansi 

dalam hal ini menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang berguna bagi para 

pemakai informasi baik itu pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan. Dengan 

adanya informasi akuntansi yang berkualitas maka akan berguna dalam hal pengambilan 

pengambilan keputusan oleh pihak manajemen (Dwinita & Sri Restu, 2009). 

Hasil penelitian Attayah & Sweiti (2014) menujukkan bahwa implementasi ERP 

memiliki efek positif terhadap relevansi sistem informasi akuntansi, dimana salah satu 

dimensi kesuksesan sistem informasi menurut Delon & McLean (1992) adalah kualitas 

informasi. 

 

H1 : Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) berpengaruh positif 

signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi. 
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2.4.2 Pengaruh Kompetensi Pengguna terhadap Kualitas Informasi Akuntansi  

Menurut Romney dan Steinbart (2016 : 11), sistem informasi akuntansi (SIA), 

yang terdiri dari manusia, prosedur-prosedur dan teknologi informasi yang memiliki 

tiga fungsi utama yaitu (1) mengumpulkan dan mengolah data dan aktivitas transaksi 

sehingga organisasi dapat melihat apa yang terjadi dalam kegiatan normal perusahaan; 

(2) Memproses data menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan 

yang memungkinkan manajemen melakukan aktitivitas perencanaan, implementasi dan 

pengendalian; (3) Menyediakan pengendalian yang cukup untuk melindungi berbagai 

asset perusahaan termasuk data perusahaan. Pengendalian ini dibutuhkan untuk 

memastikan bahwa data dapat tersedia saat dibutuhkan dan merupakan data yang akurat 

serta dapat diandalkan. 

 Dalam Meiryani (2014), McKeen dan Guimares (1997) menyatakan bahwa 

pengembangan sistem informasi yang mengabaikan sumber daya manusia akan 

membuat sistem cenderung tidak efektif dan kontra produktif. Sistem informasi 

berkaitan dengan perilaku manusia dan organisasi. Meskipun sistem informasi berbasis 

komputer dan ketergantungan akan informasi teknologi sangatlah tinggi, tetapi sistem 

dirancang, dioperasikan, dan digunakan oleh berbagai manusia dalam organisasi dengan 

latar belakang yang berbeda (O’Brien; 1997). 

  

H2 : Kompetensi Pengguna berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas 

Informasi Akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model Analisis 
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3. METODE PENELITIAN 

Populasi target dalam penelitian ini adalah 39 pengguna sistem ERP pada 

perusahaan umum dan BUMN di Kota Bandung. Pengguna sistem informasi akuntansi 

berupa aplikasi software ERP pada perusahaan umum dan BUMN di Kota Bandung 

adalah manajer dan pegawai yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional. 

Data yang berhasil dikumpulkan diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. 

Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) diukur dengan menggunakan 

indikator-indikator yang dikemukakan oleh Fui-Hoon Nan dan Delgado (2006). 

Kompetensi pengguna diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang 

dikemukakan oleh McCrackin dan Carroll (1998) dalam penelitiannya. Kemudian, 

variabel kualitas informasi mengadaptasi kuesioner yang dikembangkan oleh Sedera & 

Gable (2004) yang diperbaharui lagi oleh Gable et al. (2008).  

Seluruh pengukuran didasarkan pada tanggapan subjek terhadap serangkaian item 

yang menggunakan semantik deferensial. Semantik diferensial merupakan skala sikap 

yang digunakan untuk mengukur suatu konsep perangsang pada skala bipolar dengan 

tujuh langkah kesatuan dari satu ujung ke ujung yang lain (Margono, 2013). Skala ini 

dikembangkan oleh Osgood yang digunakan untuk mengukur sikap, namun tidak 

berbentuk pilihan ganda maupun checklist tetapi tersusun pada garis kontinum dengan 

jawaban “sangat negatif” berada di bagian kiri dan jawaban “paling positif” dibagian 

kanan atau sebaliknya (Sugiyono, 2012).  

 

4. HASIL PENELTIAN  

4.1 Pengujian Kualitas Instrumen Pengukuran 

Berikut ini tersajai resume prngujian validitas dan reliabilitas instrument untuk 

masing-masing variabel : 

Tabel 1. Koefisien Validitas dan Reliabilitas 

Variabel  

 

Korelasi Cronbach 

Alpha 
 

Enterprise Resource Planning 0.727 - 0.910 0.929 

Kompetensi Pengguna 0.750 - 0.879 0.821 

Kualitas Informasi Akuntansi 0.887 - 0.928 0.955 

 Sumber : data primer (diolah) 
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Berdasarkan Tabel 1 diatas maka dapat disimpulkan bawa semua item dari 

instrumen pernyataan mengenai variabel yang menjadi kepentingan dinyatakan valid, 

sebab semua hasil korelasi tiap item dengan total item melampaui kriteria yang 

ditetapkan yaitu 0.30. Selanjutnya dari tabek tersebut juga nampak bahwa masing-

masing instrumen pengukuran adalah reliabel karena koefisien Cronbach Alpha dari 

masing-masing variabel adalah lebih besar dari 0.60. 

 

4.2 Statistik Deskriptif 

 

Tabel 2. Statistik Deskriptif 

 ERP KP KIA 

ERP  1 .670
**

 .869
**

 

  .000 .000 

 39 39 39 

KP  .670
**

 1 .750
**

 

 .000  .000 

 39 39 39 

KIA  .869
**

 .750
**

 1 

 .000 .000  

 39 39 39 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tabel 2 menunjukkan korelasi antar variabel yang diteliti. Berdasarkan tabel 

tersebut tampak bahwa seluruh variabel memiliki korelasi yang ppositif dan signifikan. 

Korelasi terkuat terjadi antara implementasi enterprise resource planning dengan 

kualitas informasi akuntansi dengan nilai  0.869. 

 

4.3 Pengujian Hipotesis 

 

Tabel 3. Uji F 

Model Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 26.812 2 13.406 75.121 .000
a
 

Residual 6.424 36 .178   

Total 33.236 38    

a. Predictors: (Constant), KP, ERP 

b. Dependent Variable: KIA 
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Tabel 3 menunjukkan signifikansi sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikasi 

lebih kecil dari probabilitas yaitu 0,05. Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa 

implementasi enterprise resource planning dan kompetensi pengguna secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas informasi 

akuntansi. 

 

Tabel 4. Uji Parsial (Uji t) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 

.131 .460 
 

.284 .778 

ERP .699 .104 .666 6.745 .000 

KP .281 .091 .304 3.082 .004 

a. Dependent Variable: KIA 

 

 Selanjutnya berdasarkan tabel 4 dapat diketahui tingkat signifikansi variabel 

implementasi enterprise resource planning adalah 0.000 < t tabel atau 0,05, artinya 

bahwa variabel implementasi enterprise resource planning memiliki hubungan yang 

positif signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi. Sementara untuk variabel 

kompetensi pengguna juga memiliki tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 

probabilitas atau 0,004 < 0,05. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kompetensi 

pengguna memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kualitas informasi 

akuntansi.  

Tabel 5.Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

 

Untuk nilai R-Square (R
2
) yang terdapat pada tabel 5 adalah sebesar 0,796 yang 

berarti bahwa variabel Kualitas Informasi Akuntansi (KIA) dapat dijelaskan sebesar 

79,6 % oleh variabel implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) dan 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

 1 .898
a
 .807 .796 .42244 

a. Predictors: (Constant), KP, ERP 
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Kompetensi Pengguna (KP) dan sisanya sebesar 20,4% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. 

 

5. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Pada penelitian ini ada dua hipotesis yang diajukan. Berikut adalah pembahasan 

dari hasil penelitian:  

1. Hipotesis satu menyatakan bahwa implementasi Enterprise Resource Planning 

berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi. Hasil dari pengujian hipotesis 

menyatakan bahwa hipotesis satu diterima yaitu terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara implementasi Enterprise Resource Planning dengan Kualitas 

Informasi Akuntansi. Temuan yang dihasilkan dalam studi yang dilakukan penulis 

sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yaitu 

Dwinita dan Sri Restu, 2009; Sudirman, 2010; serta Attayah dan Sweiti et al, 2014. 

Studi deskriptif menunjukkan rata-rata skor total variabel implementasi Enterprise 

Resource Planning tergolong pada kriteria tinggi.  

2. Hipotesis dua menyatakan bahwa terdapat pengaruh kompetensi pengguna terhadap 

kualitas informasi akuntansi. Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa 

hipotesis dua diterima karena dalam pengujian hipotesis ditemukan adanya 

pengaruh positif signifikan kompetensi pengguna terhadap kualitas informasi 

akuntansi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Meiryani 2014; Amin 2011;dan Komala 2012. Studi deskriptif menunjukkan rata-

rata skor total variabel kompetensi pengguna tergolong pada kriteria tinggi. 

Tingginya skor ini berasal dari intensitas perusahaan yang tinggi dalam 

memberikan pelatihan terkait aplikasi sistem informasi dengan didukung materi 

yang mencukupi dan memadai. Selain itu tingkat pendidikan juga menjadi 

perhatian utama bagi manajemen puncak.  

3. Berdasarkan hasil uji F bahwa secara bersama-sama implementasi Enterprise 

Resource Planning dan Kompetensi Pengguna berpengaruh signifikan Terhadap 

Kualitas Informasi Akuntansi. Hal yang dapat menjelaskannya merujuk pada 

analisis deskriptif. Berdasarkan studi deskriptif, skor untuk implementasi ERP dan 

kompetensi pengguna berada pada kriteria tinggi. Tingginya skor ini berasal dari 

sikap manajemen puncak yang mendukung dan terbuka terhadap implementasi 
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sistem ERP. Manajemen puncak juga memberikan dukungan yang sangat tinggi 

dalam hal peningkatan kompetensi pengguna melalui pendidikan, pelatihan dan 

sertifikasi.  

4. Berdasarkan hasil perhitungan dapat terlihat nilai R-Square (R
2
) adalah sebesar 

0,796 yang berarti bahwa variabel Implementasi Enterprise Resource Planning dan 

Kompetensi Pengguna mampu menjelaskan 79,6% dari perubahan variabel Kualitas 

Informasi Akuntansi dan sisanya sebesar 20,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti.  
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