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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dalam  industri bisnis memunculkan persaingan yang 

sangat ketat di dalam pasar global. Hal ini tentu menguntungkan pihak konsumen 

karena konsumen memiliki banyak pilihan guna memenuhi kebutuhannya. 

Konsumen yang semakin kritis dan sadar akan biaya dan nilai tentu akan 

mengutamakan kualitas atau mutu dari suatu produk untuk memenuhi 

kebutuhannya. Adanya tuntutan konsumen terhadap suatu kepuasan terhadap 

suatu produk merupakan tanggung jawab perusahaan. Dari hal ini dapat diketahui 

bahwa agar dapat bertahan dan berhasil di dalam lingkungan bisnis yang semakin 

tajam, perusahaan perlu menciptakan nilai bagi konsumen dalam bentuk produk 

atau jasa serta pelayanan yang berkualitas. Agar dapat menghasilkan produk yang 

berkualitas tinggi yang nantinya diharapkan mampu memberi kepuasaan terhadap 

konsumen, perusahaan perlu memperhatikan kemampuan manajemen dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian (Pertiwi, 2016). 

Salah satu fungsi dari sistem akuntansi manejemen adalah menyediakan 

sumber informasi penting untuk membantu manajemen mengandalikan 

aktivitasnya serta mengurangi ketidakpastian lingkungan dalam usaha mencapai 

tujuan organisasidengan sukses (Gordon &Miller 1976, Waterhouse danTiessen 

1978, Kaplan 1984, Anthony, 1995 dalam Nazarudin1998). Dengan adanya 

informasi juga akan meningkatkan kemampuan manajemen untuk memahami 
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keadaan lingkungan sebenarnya dan informasi berfungsi pula mengidentifikasikan 

aktivitas yang relevan (Feather 2001 ,Moch 2002,Barron dkk 1974 dalam 

Nazaruddin 1998) Karakteristik informasi yang tersedia dalam organisasi akan 

menjadi efektif apabila mendukung kebutuhan pengguna informasi atau 

pengambil keputusan. hal ini sejalan dengan pendekatan kentijensi (Outley, 1980), 

bahwa tingkat ketersediaan dari masing-masing karakteristik informasi system 

akuntansi tetapi ada faktor tertentu lainnya yang akan mempengaruhi tingkat 

kebutuhan terhadap informasi akuntansi manajemen. 

Sistem akuntansi manajemen merupakan sistem formal yang dirancang 

untuk menyediakan informasi bagi manajer. Perencanaan sistem akuntansi 

manajemen perlu mendapat perhatian,sehingga dapat diharapkan akan 

memberikan kontribusi positif dalam mendukung keberhasilan manajer dalam 

menghasilkan keputusan yang tepat. Informasi akuntansi manajemen merupakan 

produk dari sistem informasi akuntansi manajemen.Informasi yang memiliki 

karakteristik broadscope,timeliness, aggregation dan integration akan menjadi 

efektif apabila sesuai dengan tingkat kebutuhan penggunaan informasi dimana 

tingkat ketersediaan masing-masing karakteristik  informasi   akuntansi   

manajemen  tidak  selalu  sama  untuk  setiap organisasi,terdapat faktor tertentu 

yang akan mempengaruhi tingkat kebutuhan terhadap informasi akuntansi 

manajemen. 

Informasi broad Scope Sistem Akuntansi Manajemen Informasi broad 

scope dapat dikatan sebagai informasi dengan cakupan luas yang meliputi faktor-

faktor eksternal maupun  internal  perusahaan,  informasi non ekonomi, 

ekonomi, estimasi kejadian yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang, 
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informasi yang berhubungan dengan aspek-aspek lingkungan (chenhall dan 

Morris, 1998). Semakin tinggi skala berarti informasi yang ada memiliki cakupan 

luas. 

Informasi   timeliness  Sistem   Akuntansi Manajemen Informasi 

timeliness adalah informasi yang mengungkapkan ketepatan waktu menunjukkan 

tentang waktu antara permohonan informasi dengan penyajian informasi yang 

dinginkan serta frekuensi pelaporan informasi dan kecepatan membuat laporan 

(Nazaruddin, 1998 dan Ritonga & Zainuddin, 2002).  

Informasi  agregation  Sistem  Akuntansi Manajemen, Informasi 

agregation adalah   informasi yang memperhatikan penerapan bentuk kebijakan 

foramal atau model analitika informasi hasil akhir yang didasarkan pada areal 

fungsional atau didasarkan pada waktu  (Nazaruddin, 1998). Sehingga semakin  

tinggi  atau  penting  informasi yang dihasilkan semakin teragregasi. 

Informasi  integration  Sistem  Akuntansi Manajemen Integration 

mencermnkan aspek seperti  ketentuan  terget  atau  aktivitas yang dihitung antar 

proses interaksi antar sub  unit  dalam organisasi. Kompleksitas dan      saling      

keterkaitan      ataupun 

Sejalan dengan ketatnya persaingan dan Hasil penelitian Chia dan Gul 

(2001) serta Chia (2005) kemudian memberikan bukti empiris bahwa karakteristik 

informasi akuntansi manajemen tergantung pada variable konsektual organisasi 

yaitu desentralisasi, dua sub system control  itu akan berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial. Pengaruh positif itu terjadi apabila ada interaksi yang fit. 

Dampak interaksi antara karakeristik dari masing-masing informasi system 

akuntansi manajemen dengan desentralisasi akan semakin positif terhadap kinerja 
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manajerial, apabila dalam kondisitingkat desentralisasi yang tinggi para manajer 

didukung dengan tinggi pula. 

perkembangan yang terjadi, peningkatan kinerja manajerial merupakan 

tuntutan dari setiap perusahaan dengan tujuan agar eksistensi atau kelangsungan 

hidup perusahaan dapat lebih terpelihara. Manajer di setiap level organisasi 

dituntut agar mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dengan efektif dan 

mampu memaksimumkan daya saing organisasi. Seseorang yang memegang 

posisi manajerial diharapkan mampu menghasilkan suatu kinerja manajerial, 

berbeda dengan kinerja karyawan umumnya yang bersifat konkrit sedangkan 

kinerja manajerial adalah bersifat abstrak dan kompleks. Manajer menghasilkan 

kinerja dengan mengerahkan bakat dan kemampuan, serta usaha beberapa orang 

lain yang berada dalam daerah wewenangnya. Kinerja manajerial merupakan 

salah satu faktor yang dapat meningkatkan keefektifan organisasi (Mardiyanti dan 

Prabowo, 2015).  

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, manajer membentuk sebuah hasil 

kerja melalui proses kinerja yang dapat dijalankan sesuai tujuan, misi dan visi 

organisasi yang tertuang dalam rencana strategik suatu organisasi. Kinerja 

manajer menjadi pusat perhatian dalam sebuah organisasi. Pada akhirnya, kinerja 

merupakan alat manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan yang 

dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. kinerja manajerial sangat 

dibutuhkan dalam suatu perusahaan untuk keberlangsungan usaha perusahaan. 

Manajer menghasilkan kinerja dengan mengarahkan bakat dan kemampuannya 

serta mengarahkan orang lain yang berada di dalam wewenangnya. Kinerja 

manajerial suatu perusahaan dianggap baik apabila tujuan perusahaan dapat 
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terlampaui berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya, serta melakukan perbaikan secara terus-menerus. Kinerja sendiri 

menyangkut tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana terdapat faktor-faktor positif 

dan negatif yang akan mempengaruhi perilaku manajer dalam mengambil 

keputusan. Hal ini yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar tidak menganggu 

kinerja manajerial dalam mengerjakan tugas atau pekerjaannya (Sulijaya dan 

Bangun, 2015). 

Akuntansi manajemen adalah proses pengidentifikasian dan 

pengklasifikasian informasi akuntansi untuk kepentingan pengambilan keputusan 

ekonomik oleh pihak internal perusahaan. Definisi mengenai Akuntansi 

Manajemen secara lengkap dan luas diberikan oleh Management Accountant 

Practice Commitee adalah proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, 

penyiapan, dan komunikasi informasi finansial yang digunakan oleh manajemen 

untuk perencanaan, evaluasi, pengendalian dalam suatu organisasi, serta untuk 

menjamin ketepatan penggunaan sumber-sumber dan pertanggungjawaban atas 

sumber-sumber tersebut. Akuntansi manajemen juga meliputi penyiapan laporan 

finansial untuk kelompok-kelompok non-manajemen seperti misalnya pemegang 

saham, para kreditor, lembaga-lembaga pengaturan, dan penguasa perpajakan 

(Supriyono, 2001). 

Akuntansi manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, 

mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menafsirkan, dan 

mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk 

pengambilan keputusan. Kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan akan 
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mempengaruhi kualitas dari proses manajemen. Tanggung jawab tersebut 

terangkum dalam fungsi perencanaan, pengevaluasian, pengendalian, 

pertanggungjawaban sumber daya, dan pealporan eksternal. Akuntansi manajemen 

berfungsi sebagai penyedia informasi akuntansi yang bermanfaat untuk 

pengelolaan aktivitas manajemen. Untuk itu akuntan manajemen biasanya terlibat 

secara langsung dalam proses manajemen sebagai anggota penting dari tim 

manajemen. 

Kinerja manajerial merupakan kondisi yang harus diketahui dan 

diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian 

hasil suatu badan usaha yang sedang dijalankan. Kinerja manajerial dalam 

organisasi merupakan salah satu jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer perusahaan-perusahaan 

seringkali tidak memperhatikan tujuan organisasi secara optimal, kecuali jika 

kondisi perusahaan sudah semakin memburuk. Manajer sering tidak mengetahui 

betapa buruknya kinerja perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan 

menghadapi krisis yang serius. Untuk itu, diperlukan langkah strategis untuk 

mengantisipasi merosotnya kinerja tersebut (Ayu dan Dahen, 2014). 

Dalam meningkatkan kinerja manajerial penerapan Sistem Akuntansi 

Management penting dilakukan. Sistem Akuntansi Management merupakan 

paradigma baru dalam menjalankan bisnis yang berupaya memaksimumkan daya 

saing organisasi melalu fokus pada kepuasan konsumen, keterlibatan seluruh 

karyawan, dan perbaikan secara berkesinambungan atas kualitas produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan organisasi. Sistem Akuntansi Management juga 

merupakan perpaduan semua fungsi dari organisasi atau perusahaan ke dalam 
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falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas dari kerja sama, 

produktivitas dan pemahaman serta kepuasan pelanggan (Azmi, 2015).  

Perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk dan jasa yang memiliki 

kualitas tinggi untuk dapat bertahan hidup dalam persaingan bisnis yang ketat. 

Jika setiap periode diadakan perbaikan kualitas, maka perusahaan dapat 

meningkatkan profitabilitas dan kepuasan konsumen. Hal ini memerlukan sistem 

manajemen kualitas yang terarah yang secara keseluruhan akan meningkatkan 

kinerja perusahaan. Banyak perusahaan yang menggunakan sistem akuntansi 

manajemen sebagai strategi usaha yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan 

dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Jika kepuasan pelanggan 

meningkat dalam produk dan jasa yang diberikan oleh perusahaan maka kinerja 

manajerial juga akan meningkat (Sulijaya dan Bangun 2015). 

Informasi yang akan bermanfaat bagi manajer ketika dihadapkan pada 

pembuatan keputusan yang berdampak pada beberapa segmen perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa seorang manajer tersebut dituntut untuk mampu 

memprediksi hal – hal di masa yang akan datang serta memperoleh informasi – 

informasi yang relevan demi pengambilan keputusan sebab ketidakmampuan 

seorang manajer dalam memprediksi faktor-faktor sosial maupun fisik yang tidak 

pasti akan berdampak pada kondisi kinerja perusahaan tersebut yang mana 

kemampuan bersaingnya dengan perusahaan lain akan kurang efektif yang 

diakibatkan oleh ketidakselarasan antara strategi yang dibuat dengan kondisi yang 

terjadi pada masa yang akan datang (Putri, 2014). 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sistem 

akuntansi manajemen yang dirasakan oleh manajer  dengan kinerja manajerial. 
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Penelitian ini bermanfaat untuk referensi atau hasil sebagai pelengkap penelitian 

atau studi terdahulu khususnya yang berkaitan dengan studi mengenai sistem 

akuntansi manajemen. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka penelitian ini mengambil judul “ANALISIS PENGARUH SISTEM 

AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL 

(STUDI EMPIRIS PADA PT. PAN PACIFIC JAKARTA CABANG 

SEMARANG TAHUN 2017)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah karakteristik sistem akuntansi manajemen broadscope 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial ?  

2. Apakah karakteristik sistem akuntansi manajemen timeliness berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja manajerial ?  

3. Apakah karakteristik sistem akuntansi manajemen agregation berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja manajerial ?  

4. Apakah karakteristik sistem akuntansi manajemen intregation berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja manajerial ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan sebagai berikut : 
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1. Untuk menguji pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen 

broad scope terhadap kinerja manajerial. 

2. Untuk menguji pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen 

timeliness terhadap kinerja manajerial. 

3. Untuk menguji pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen 

agregation terhadap kinerja manajerial. 

4. Untuk menguji pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen 

intregation terhadap kinerja manajerial. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu wacana bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ekonomi akuntansi atau 

manajemen mengenai pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja 

manajerial. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

bagi PT. Pan Pacific Jakarta Cabang Semarang dalam mempertimbangkan 

pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial agar 

perusahaan memiliki prospek kedepan yang lebih baik. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Secara sistematis, pembahasan penelitian dalam penulisan proposal penelitian ini 

disusun secara terperinci sebagai berikut : 
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BAB  I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah , rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan penelitian  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan landasan teori penelitian, penelitian 

terdahulu,      kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai variable penelitian dan definisi 

operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan 

metode analisis yang digunakan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


