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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini perlu melakukan peninjauan terhadap berbagai 

penelitian-penelitian terkait, yang pernah dilakukan sebelumnya guna 

mendapatkan referensi yang sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan. 

Terdapat tiga penelitian terdahulu tentang faktor – faktor yang mempengaruhi 

kinerja Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang dijadikan rujukan dalam 

penelitian ini. Berikut akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang 

digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini : 

2.1.1. Hj. Lindawati dan Irma Salamah (2012) 

Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 

variabel prediktor terhadap kinerja individual karyawan dan menguji pengaruh 

variabel moderating terhadap hubungn antara kecemasan berkomputer dengan 

kinerja individual karyawan. 

Teknik analisis yang dipakai oleh peneliti ialah pengujian dalam penelitian 

analisis regresi. Sedangkan untuk menguji pengaruh keahlian sebagai variabel 

moderating terhadap hubungan antara kecemasan berkomputer dengan kinerja 

individual menggunakan moderated regression analysis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel kesesuaian tugas-teknologi 

mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
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individual karyawan. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa keahlian sebagai 

variabel moderating secara signifikan mempengaruhi hubungan antara kecemasan 

berkomputer. 

Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti saat ini. Persamaan mengenai analisis faktor – faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja SIA. Perbedaannya adalah objek 

penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Palembang, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan Bank di Daerah Palembang dan 

Sekitarnya. 

2.1.2. Maria M. Ratna Sari (2008) 

Topik yang diangkat dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui efektivitas 

penggunaan dan kepercayaan terhadap sistem informasi akuntansi (SIA) teknologi 

pada individu kinerja. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

responden supervisor dalam pasar swalayan. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka anggota populasi yang digunakan sebagai sampel adalah 

sebanyak 13 pasar swalayan dengan 78 buah kuesioner yang disebar. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan mempengaruhi kinerja 

individu positif dan signifikan. 

Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti saat ini. Persamaan mengenai analisis faktor – faktor 

apa saja yang dapat memepengaruhi kinerja SIA. Perbedaannya adalah variabel 

yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan variabel kinerja individual 
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pada pasar swalayan dan peneliti sekarang menggunakan kinerja individual pada 

Auditor eksternal di KAP wilayah Surabaya. 

2.1.3  Salman Jumaili (2005)  

Topik yang diangkat dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui kepercayaan 

terhadap teknologi sistem informasi baru dalam evaluasi kinerja individual. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi pendidikan yang 

menggunakan sistem informasi baru yang sebelumnya manual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem informasi 

baru dan teknologi sistem informasi baru terhadap peningkatan kinerja individu 

yang menunjukan hasil yang positif. 

Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti saat ini. Persamaan mengenai analisis faktor – faktor 

apa saja yang dapat memepengaruhi kinerja SIA. Perbedaannya adalah variabel 

yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan variabel teknologi sistem 

informasi baru dan kepercayaan dan peneliti sekarang menggunakan kinerja 

individual pada Auditor eksternal di KAP wilayah Surabaya. 

Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU 

Keterangan 

Penelitian 

Penelitian I Penelitian II Penelitian III 

Penulis 

Hj. Lindawati dan 

Irma Salamah 

Maria M. Ratna 

Sari 

Salman Jumaili 
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Judul 

Pemanfaatan 

sistem informasi 

dan teknologi 

informasi 

pengaruhnya 

terhadap kinerja 

individual 

karyawan 

pengaruh 

efektivitas 

penggunaan dan 

kepercayaan 

terhadap teknologi 

sistem informasi 

akuntansi 

terhadap kinerja 

individual pada 

pasar swalayan 

di kota Denpasar 

Kepercayaan 

terhadap teknoogi 

sistem informasi 

baru dalam 

evaluasi kinerja 

individual 

Tahun 2012 2008 2005 

 

 

 

Variabel 

Pemanfaatan 

sistem informasi 

dan teknologi 

informasi 

Kinerja individual 

pada pasar 

swalayan 

di kota Denpasar 

Teknologi sitem 

informasi baru 

dan kepercayaan 

Subjek 

Penelitian 

Terhadap 144 

responden yang 

tersebar pada 8 

BPR di 

Palembang 

Sampel yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah responden 

supervisor dalam 

pasar swalayan 

Organisasi 

pendidikan yang 

mengunakan 

sistem informasi 

baru yang 

sebelumnya 

manual 
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Wilayah 

Palembang, 

Indonesia 

Denpasar, Bali Jakarta, Indonesia 

Sampel 144 

Sebanyak 13 pasar 

swalayan dengan 

78 buah kuesioner 

150 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Kuesioner Kuesioner Kuesioner 

Teknik Analisis 

Data 

Analisis regresi 

dan moderated 

regression 

annalisis 

Analisis regresi Regresi berganda 

Hasil Analisis 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa keahlian 

sebagai variabel 

moderating secara 

signifikan 

mempengaruhi 

antara kecemasan 

berkomputer 

dengan kinerja 

individual 

Efektivitas 

penggunaan 

teknologi sistem 

informasi secara 

signifikan 

memiliki pengaruh 

yang positif 

terhadap kinerja 

individual. 

Kepercayaan 

terhadap sistem 

informasi baru 

dan teknologi 

sistem informasi 

baru terhadap 

peningkatan 

kinerja individu 

menunjukkan 

hasil yang positif 
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2.2. Landasan Teori 

Pada sub bab landasan teori ini akan jelaskan tentang teori yang bersifat 

umum menuju teori yang khusus, ini dimaksudkan agar dapat mempermudah 

menyusun kerangka pemikiran yang nantinya diformulasikan menjadi hipotesis 

penelitian. 

2.2.1 Pengertian Sistem 

Suatu perusahaan dikatakan baik jika mampu membentuk organisasi yang 

rasional, yaitu telah memiliki sistem dan prosedur yang memadai. Pengguna 

sistem dan prosedur yang tepat dapat mendukung kelancaran operasi perusahaan. 

Sistem dan prosedur sangat penting peranannya karena membantu manajemen 

untuk memperoleh informasi tentang tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan. 

Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegritas dengan 

maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Tidak semua sistem memiliki 

karyawan. 

Persamaan 

Persamaan 

mengenai analisis 

faktor – faktor 

apa saja yang 

dapat 

memepengaruhi 

kinerja SIA 

Analisis faktor – 

faktor apa saja 

yang dapat 

memepengaruhi 

kinerja SIA dan 

sama 

Analisis faktor – 

faktor apa saja 

yang dapat 

memepengaruhi 

kinerja SIA dan 

sama 
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kombinasi elemen yang sama, tapi susunan dasar adalah: input, transformasi, 

output, mekanisme kontrol, dan tujuan mendefinisikan sistem sebagai rangkaian 

dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang 

berintegritas untuk mencapai suatu tujuan. 

2.2.2 Pengertian Informasi 

Telah diketahui bahwa informasi merupakan hal yang sangat penting bagi 

manajemen di dalam mengambil keputusan. Informasi menunjukkan hasil dan 

pengolahan data yang telah diorganisasikan dan berguna bagi orang yang 

menerimanya. 

Menurut Hall (2007:14) informasi adalah suatu proses dan pemakai yang 

melakukan suatu tindakan yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan. Sedangkan 

informasi menurut Wahyono (2004:23) adalah suatu data yang telah diolah 

menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata berupa nilai yang dapat 

dipahami di dalam keputusan sekarang maupun masa depan. 

Informasi sangat penting dalam suatu organisasi, informasi mengarahkan 

dan memperlancar kegiatan sehari-hari. Suatu sistem yang kurang dapat informasi 

akan menjadi kurang berguna karena masukan-masukan dari data kurang 

berfungsi dengan baik. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi 

merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi penerimannya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian 

nyata yang digunakan dalam pengambilan keputusan. 
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2.2.3 Pengertian Sistem Informasi 

Definisi sistem informasi secara umum adalah suatu sistem manusia yang 

terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi dan 

pengambilan keputusan. 

Suatu sistem informasi merupakan komponen yang saling berhubungan dan 

berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan informasi untuk 

mendukung kepuasan dan pengawasan organisasi. 

Sistem informasi bergantung pada sumber daya manusia, mesin, program, 

data serta jaringan untuk melakukan input, proses output, penyimpanan yang 

mengubah data menjadi informasi.  

2.2.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan 

transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, 

mengendalikan, dan mengopersaikan bisnis. (Krismiaji, 2002:4) 

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi yang merekam dan 

melaporkan transaksi bisnis aliran dana dalam organisasi dan menghasilkan 

laporan keuangan. 

Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi didefisisnikan sebagai 

sistem di dalam suatu orgaanisasi yang merupakan kombinasi manusia dan 

teknologi yang ditunjukan untuk mendapatkan komunikasi terhadap 

kejadian-kejadian internal. 

2.2.5 Fungsi Dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi adalah serangkaian dari satu atau komponen 
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yang saling berelasi dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan yang terdiri dari 

pelaku, serangkaian prosedur, dan teknologi informasi (Romney & Steinbart, 

2000). Ada tiga fungsi utama yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi bagi 

perusahaan, yaitu: 

a) Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi yang 

dilakukan oleh perusahaan 

b) Memproses data menjadi suatu informasi yang berguna dalam pengambilan 

suatu keputusan bagi pihak internal perusahaan untuk melakukan perencanaan, 

men geksekusi, dan mengontrol aktivitas. 

c) Menyediakan kontrol yang cukup untuk menjaga aset dari organisasi termasuk 

data perusahaan, kontrol untuk memastikan bahwa data akan tersedia ketika 

dibutuhkan dan data tersebut akurat untuk dapat dipercaya. 

Agar sistem informasi akuntansi bekerja dengan baik, maka harus ada 

pengembangan suatu sistem informasi akuntansi. Salah satu tujuan pengembangan 

sistem informasi akuntansi adalah untuk menambah nilai bagi perusahaan dengan 

cara, yaitu : informasi yang akurat dan tepat waktu, penerapan sistem informasi 

akuntansi yang meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya, meningkatkan 

pengambilan keputusan yang tepat dan meningkatkan pembagian pengetahuan. 

Setiap organisasi harus menyesuaikan sistem informasi akuntansi dengan 

kebutuhan pemakainya. Oleh karena itu, tujuan dari sistem informasi akuntansi 

yang lebih spesifik dapat berbeda dan dilihat dari suatu perusahaan keperusahaan 

lain. Namun demikian, terdapat tiga tujuan utama yang umum bagi semua sistem. 

Menurut Hall (2001: 18), yaitu: 
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a) Mendukung fungsi kepengurusan manajemen 

Kepengurusan merujuk ketanggung jawab manajemen untuk mengatur 

sumber daya perusahaan secara benar dan baik. Sistem informasi sangat 

menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya kepemakai eksternal 

melalui laporan keuangan tradisional dan laporan yang diminta lainnya. Secara 

internal, pihak manajemen menerima informasi kepengurusan bebagai laporan 

pertanggung- jawaban. 

b) Mendukung pengambilan keputusan manajemen 

Sistem informasi memberikan manajer informasi yang mereka perlukan untuk 

melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan 

c) Mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari 

Sistem informasi menyediakan berbagai informasi bagi setiap personel 

operasi untuk membantu melakukan tugas setiap hari dengan efisien dan efektif. 

2.2.6 Pengertian Audit 

Pengertian audit menurut Arens, Randal J Elderand dan Mark (2009) adalah 

sebagai berikut : 

Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti – bukti tentang 

informasi ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian informasi ekonomi 

tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, dan melaporkan hasil 

pemeriksaan tersebut. 

Audit menurut Agoes (2004;3) adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan 

secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan 

keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan 
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dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untukdapatmemeberikan pendapat 

mengenai kewajiban laporan keuangan tersebut. 

2.2.7 Pengertian Auditor Eksternal 

Auditor Eksternal fungsinya adalah melayani pihak ketiga yang memerlukan 

informasi, fokus pada ketepatan dan kemudahan pemahaman dari 

kejadian-kejadian masa lalu yang dinyatakan dalam laporan keuangan, 

sekali-sekali memperhatikan pencegahan kecurangan secara umum, namun akan 

memberikan perhatian lebih bila kecurangan tersebut mempengaruhi laporan 

keuangan secara material. 

Dapat disimpulkan bahwa auditor eksternal merupakan sebuah profesi yang 

dinamis yang mengantisipasi perubahan dalam lingkungan operasinya. Auditor 

eksternal membantu untuk mencapainnya tujuan dengan cara mengevaluasi dan 

meningkatkan sistem informasi akuntansi. Auditor eksternal diharapkan mampu 

untuk membantu KAP mengatasi perubahan di dalam perusahaan mereka. 

2.2.8 Kinerja Auditor 

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan 

yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Menurut Kalbers 

dan Forgarty (1995) dalam Trisnaningsih (2007) mengumukakan bahwa kinerja 

auditor sebagai evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan atasan, rekan kerja, 

diri sendiri, dan bawahan langsung. 

 Kinerja auditor dapat ditingkatkan atau dapat menjadi maju dan mencapai 

tingkat yang paling baik dengan mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas 

kerja. Pada intinya, perusahaan harus yakin bahwa para personil benar-benar 
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melakukan aktivitas yang benar dengan cara yang tepat pula. 

 Goodhue dan Thompson (1995) dalam Jumaili (2005) mengungkapkan 

kinerja akuntan khususnya auditor menggunkaan sistem informasi pada saat 

mereka membutuhkan dan mengambil informasi serta menyiapkan laporan kepada 

manajemen dan laporan keuangan kepada pihak luar.Para akuntan terutama 

auditor eksternal diasumsikan merancang sistem informasi pada saat mereka 

bekerja dengan menggunakan bagan akuntansi, sehingga terbentuk suatu 

rancangan sistem informasi serta menyiapkan laporan dan informasi tentang 

keadan perusahaan yang akhirnya memudahkan pemegang perusahaan untuk 

mengontrol perusahaannya. 

2.2.9 Kepercayaan Dalam Penggunaan Sistem Informasi 

Goodhue (1995) dalam Jumaili (2005) dimana kepercayaan terhadap sistem 

informasi dapat meningkatkan kinerja individual. Dalam penggunaan sistem 

informasi, kepercayaan terhadap system informasi itu sendiri sangatlah penting 

karena dengan adanya kepercayaan itu individu akan merasa yakin dalm 

melakukan pekerjaannya dan akan mendapat hasil yang maksimal. Kepercayaan 

adalah hal yang diperlukan bagi pemakai system informasi agar dia merasakan 

teknolgi system informasi yang baru dapat meningkatkan kinerja individu dalam 

menjalakan kegiatan organisasi perusahaan. 

Pendapat lain mengenai kepercayaan adalah harapan positif bahwa orang 

lain tidak akan melalui kata-kata, tindakan, atau keputusan bertindak secara 

opotunisi. kepercayaan adalah seseuatu yang diberikan karena adanya rasa 

percaya. Kepercayaan dipertimbangkan sebagai sesuatu yang utama dapat 
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disampaikan dengan aturan yang spesifik untuk komunikasi. Dalam hal ini 

kepercayaan adalah hal yang diperlukan individu pemakai sistem informasi agar 

ia merasa bahwa sistem informasi tersebut dapat meningkatkan kinerja individual 

kinerja individual dalam menjalankan kegiatan organisasi atau perusahaan.  

2.2.10 Efektivitas Dalam Penggunaan Teknologi Sistem Informasi 

Irwansyah (2003) dalam Jumaili (2005) mengemukakan bahwa penggunaan 

teknologi dalam sistem informasi perusahaan hendaknya mempertimbangkan 

pemakai. Tidak jarang ditemukan bahwa teknologi yang diterpakan dalam sistem 

informasi sering tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh 

individu pemakai sistem informasi, sehingga sistem informasi kurang 

memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja individual. 

Efektivitas penggunaan sistem informasi dalam suatu perusahaan dapat 

dilihat dari kemudahan pemakai dalam mengidentifikasi data, mengakses data dan 

menginterprestasikan data tersebut. Data dalam sistem informasi tersebut 

seharusnya merupakan data terintergrasi dari seluruh perusahaan sehingga dapat 

digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam perusahaan.  

Jumlah sarana komputer dalam perusahaan juga sangat memepengaruhi 

dalam pencapaian efektifitas penggunaan teknologi sistem informasi dalam 

perusahaan. Dengan lebih banyak fasilitas pendukung yang disediakan bagi 

pemakai, maka akan semakin memudahkan pemakai untuk mengakses data yang 

dibutuhkan. 

2.2.11 Hubungan Sistem Informasi Akuntansi Dengan Auditor Eksternal 

Sistem informasi akuntansi merupakan proses mengumpulkan, mengolah 
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data transaksi, lalu menganalisis, dan dikomunikasikan hasilnya dalam bentuk 

laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, auditor eksternal berperan penting 

dalam perusahaan untuk memeriksa sistem informasi yang ada diperusahaan 

apakah sistem informasi akuntansi tersebut telah dijalankan sesuai dengan 

kebijakan perusahaan atau malah melenceng dari kebijakan perusahaan. 

Perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komputer berdampak 

pada sistem akuntansi yang kemudian mengalami perkembangan menjadi sistem 

informasi akuntansi yang berbasis teknologi. Dengan adanya kemajuan yang telah 

dicapai dalam bidang akuntansi tesebut maka auditor perlu untuk lebih memahami 

konsep dan terminologi pengolahan data yang berbasis teknologi. Auditor 

berperan untuk melakukan pengujian atas kewajaran laporan keuangan 

perusahaan serta memperbaiki apabila terjadi ketidak efektifan . 

2.2.12 Hubungan Antara Efektivitas Penggunaan Teknologi Sistem                        

Informasi  Akuntansi  dengan  Kinerja  Auditor  Eksternal 

Pengunaan teknologi informasi dalam menunjang sistem informasi 

memberikan pengaruh terhadap hampir semua aspek dalam pengelolaan bisnis. 

Keberhasilan sistem informasi suatu perusahaan tergantung bagaimana sistem 

tersebut dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan 

pemanfaatan teknologi yang digunakan. 

Irwansyah (2003) dalam Jumaili (2005) menggunakan model TPC 

(technology to performance Chain) yang dikembangkan oleh Goodhue yang 

mencoba keberhasilan teknologi sistem informasi yang diimplementasikan dalam 

organisasi atau perusahaan. Model tersebut digunakan untuk menganalisa 
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hubungan evaluasi pemakai dari kecocokan tugas dan teknologi terhadap kinerja. 

Jika teknologi informasi yang tersedia cocok dengan yang harus diselesaikan dan 

kemampuan individu, maka individu tersebut akan memanfaatkan teknologi 

sistem informasi dalam menjalankan tugasnya. 

2.2.13 Hubungan Antara Kepercayaan Terhadap Teknologi Sistem       

Informasi  Akuntansi  Dengan  Kinerja  Auditor  Ekstenal 

Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah membawa kita memasuki 

era yang baru yang lebih cepat yang belum pernah di bayangkan sebelumnya. 

Perkembangan dalam sistem informasi akuntansi akan membantu manajemen 

dalam penyusunan strategi untuk bersaing. Kegunaan sistem informasi di KAP 

tidak hanya meningkatkan efesiensi, tetapi juga mendukung terjadinya proses 

kerja yang lebih efektif.  

Kepercayaan individu dalam sebuah organisasi kepada teknologi informasi 

akan memudahkan tugas maupun pekerjaannya, seperti dalam mengurusi 

keuangan. Melihat hal ini, perusahaan atau organisasi tidak ragu untuk 

menanamkan investasi pada pengaplikasikan teknologi informasi. Dengan adanya 

kejadian ini, terlihat bahwa kebutuhan baru akan sistem informasi bagi peusahaan 

atau organisasi, yaitu teknologi yang mampu adaptif terhadap perubahan sehingga 

hal itu menambah kepercayaan individu pengguna teknologi informasi. 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang diperoleh dari landasan teori dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini : 
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Gambar 2.1 

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

H1 

 

 

 

H2 

 

Gambar 2.1 menjelaskan tentang kerangka pemikiran dalam penelitian ini. 

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui terdapat 2 variabel independen yang 

meliputi Efektifitas Penggunaan SIA dan Keperyaaan atas SIA dimana akan 

digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh terhadap variabel dependen. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja sistem informasi akuntansi. 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori yang sudah dikemukakan diatas, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H 1 : Efektifitas Penggunaan Teknologi SIA berpengaruh positif                            

signifikan terhadap kinerja auditor ekternal. 

H 2 : Kepercayaan Terhadap Teknologi SIA berpengaruh positif signifikan     

terhadap kinerja auditor ekternal. 

 

Kinerja Auditor 

Eksternal (Y) 

Efektifitas 

penggunaan 

Teknologi SIA  

(X1) 

Kepercayaan atas 

Teknologi SIA 

(X2) 


