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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan manusia akan informasi terus meningkat seiring dengan 

pesatnya perkambangan zaman, dalam waktu yang relatif singkat informasi dapat 

berubah. Kelangsungan hidup suatu perusahaan tergantung pada kemampuan 

perusahaan tersebut untuk mencukupi kebutuhan orang banyak. Dalam kondisi 

perekonomian saat ini yang ditentukan oleh perkembangan bisnis dengan keahlian 

dari berbagai disiplin ilmu, hal tersebut menunjukkan adanya persaingan ketat 

antar perusahaan. Perusahaan dituntut untuk lebih meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi kerja perusahaannya 

Pengembangan program komputer dengan adanya penggabungan 

teknologi komputer dan teknologi jaringan melahirkan sesuatu yang dinamakan 

teknologi informasi. Teknologi informasi berguna dalam menangkap informasi, 

menyampaikan informasi, menciptakan informasi, menyimpan informasi, dan 

mengkomunikasikan informasi (Haag dan Cummings, 1998: 18) seperti yang 

dikutip oleh Laksmana dan Muslichah (2002: 106-125), teknologi informasi dapat 

membantu manajer dalam membuat perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan, 

investigasi, evaluasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja manajerial. 

Dengan  Teknologi  Informasi  (TI)  memungkinkan  perusahaan  yang 

mengadopsinya memiliki keunggulan kompetitif. Teknologi informasi 

memberikan peluang bagi perusahaan global untuk meningkatkan koordinasi dan 
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pengendalian, atau dapat pula dimanfaatkan untuk mendapatkan keunggulan daya 

saing di pasar dunia (Johnston dan Carrico, 1998; Clemons dan Kimbrough, 1991; 

Mahmod dan Mann, 1993; Kettinger et al., 1994; Mata et al., 1995; Ross et al., 

1995). Menurut  Raymond  dan  George  (2001)  menyatakan  bahwa  dalam 

mengelola dan menjalankan perusahaan besar tentunya akan dihadapi  oleh 

berbagai macam kegiatan atau masalah salah satunya yaitu kemajuan teknologi 

informasi. Teknologi informasi juga menjadi faktor penentu keberhasilan dalam 

suatu organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja 

organisasional jika didukung dengan keahlian pemakai komputer. 

Penggunaan teknologi komputer dalam penyelesaian tugas operasional 

perusahaan dapat dijelaskan dari elemen kemanusiaan yang berada di belakang 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dikarenakan 

operasionalisasi teknologi komputer sebagian besar menggunakan tenaga manusia 

dan dengan demikian penting untuk memperhatikan keberadaan faktor manusia 

dalam penerimaan teknologi.  

Salah satu fungsi dari sistem informasi adalah menyediakan informasi 

penting untuk membantu manajer mengendalikan aktivitasnya. Informasi sangat 

berguna bagi perusahaan dalam kegiatan perencanaan, kontrol, dan pengambilan 

keputusan. Informasi suatu perusahaan dalam dunia bisnis mempunyai sasaran 

utama.  

Sasaran utama informasi tersebut dijelaskan oleh Hansen dan Mowen 

(1997) yang dikutip oleh Himawan Bayuaji (2009), yaitu:  

“1. Menyediakan informasi yang menunjang pengambilan keputusan,  
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  2. Menyediakan informasi yang mendukung proses harian, 

  3. Menyediakan informasi akuntansi yang menyangkut pengelolaan  

       kekayaan.” 

Dengan adanya  karakteristik  informasi  sistem  akuntansi  manajemen  

yang  didukung oleh  teknologi  informasi  diharapkan  dapat  mengurangi  tingkat  

saling ketergantungan antar unit antar organisasi dalam suatu perusahaan. 

Pendekatan kontijensi  (contingency approach) adalah suatu kemungkinan 

timbulnya peristiwa atau kondisi dimasa yang akan datang karena sebab – sebab 

yang tidak diketahui atau yang pada saat sekarang belum ditentukan. 

Penggunaan kontijensi yang digunakan dalam akuntansi manajemen bahwa 

tidak terdapat sistem  akuntansi  yang  sesuai  untuk  organisasi  dalam  semua  

situasi  (Otley, 1980).  Dalam sistem akuntansi manajemen, pendekatan kontijensi 

diperlukan untuk mengevaluasi faktor kondisional yang menyebabkan sistem 

akuntansi manajemen  menjadi  lebih  efektif. Sistem  Akuntansi  Manajemen  

(SAM) merupakan sistem formal yang dirancang untuk menyediakan informasi 

bagi manajer (Simon, 1987, Bowens dan Abernethy, 2000).  Perencanaan sistem 

akuntansi  manajemen  yang  merupakan  bagian  dari  sistem  pengendalian 

manajemen,  sistem  akuntansi  manajemen  dapat  membantu  manajer  dalam 

mengendalikan aktifitas sehingga diharapkan dapat membantu perusahaan ke arah 

pencapaian tujuan. 

(Chenhall & Morris 1986) dalam Arsono Laksmana (2002) Jurnal 

Akuntansi dan keuangan mengidentifikasi empat karakteristik SAM yang 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan, yaitu : broad scope (lingkup), timelines 
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(tepat waktu), aggregation (agregasi), dan integration (integrasi). Scope berkaitan 

dengan penyediaan informasi yang fokus pada internal dan eksternal perusahaan, 

timeliness berkaitan dengan kecepatan pelaporan, aggregation menyediakan 

ringkasan informasi sesuai dengan area fungsional, waktu periode atau melalui 

model keputusan, dan integration terdiri dari informasi tentang aktivitas 

departemen lain dalam perusahaan dan bagaimana keputusan yang dibuat di satu 

departemen mempengaruhi kinerja di departemen lainnya. Karakteristik informasi 

yang tersedia tersebut akan menjadi efektif apabila sesuai dengan tingkat 

kebutuhan organisasi. Informasi akuntansi manajemen merupakan produk dari 

sistem informasi akuntansi manajemen. 

Karakteristik sistem akuntansi manajemen (SAM) didefinisikan sebagai 

tingkat dimana manajer menggunakan informasi sistem akuntanasi manajemen 

(SAM) scope untuk pengambilan keputusan manajerial. Menurut Juniarti dan 

Evelyne dalam Jurnal akuntansi dan keuangan (2003) yang dikutip dari Chia 

(1955) dalam salah satu penelitiannya mengungkapkan bahwa karaktersitik 

informasi yang berupa aggregation, broadscope, integration dan timeliness mampu 

meningkatkan kinerja manajer. 

Dengan ketersediaan karakteristik sistem akuntansi manajemen (SAM) di 

perusahaan akan sangat membantu tugas yang dihadapi manajer, sehingga 

memungkinkan penyediaan informasi dalam bentuk tertentu yang akan 

memberikan manajer tambahan informasi yang akan bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan secara tepat dan cepat yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kinerja manajerial. 
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Persaingan menuntut perusahaan untuk meningkatkan efektifitas dan  

efisiensinya  agar  dapat  memperoleh pelanggan  dan  dapat  menjadi market 

leader dari produk dan jasa yang mereka tawarkan. Persaingan  ini  menuntut 

perusahaan untuk meningkatkan efektifitas dan  efisiensinya  agar  dapat  

memperoleh pelanggan dan dapat menjadi market leader dari produk dan jasa yang 

mereka tawarkan. Kondisi inilah yang  pada akhirnya  menuntut  para  pelaku  

bisnis termasuk  para  manajer  untuk meningkatkan  kinerjanya  meliputi 

kemampuan  dalam  hal  perencanaan, perkoordinasian,  serta  pengendalian 

berbagai aktivitas dan sumber daya yang dimiliki. Menurut model                        

Porter-Lawler, faktor penunjang kinerja adalah adanya kemampuan dan bakat yang 

tinggi yang dimiliki oleh seseorang dalam bidangnya, adanya usaha yang tinggi 

untuk mencapai target tertentu dalam pekerjaan, dan adanya persepsi yang jelas 

tentang peran manajer dalam pencapaian tujuan (Anjarwani, 2008).  

Manajer  sebagai  seseorang  yang memiliki  tanggung  jawab  besar  dalam 

pengelolaan perusahaan harus sadar akan peran  yang  dimilikinya.  Manajer  harus 

dapat  menjalankan  tugasnya  untuk menciptakan  nilai  bagi  konsumen  serta 

meningkatkan shareholder  value bagi organisasi  perusahaan.  Seorang  manajer 

dituntut untuk menghasilkan kinerja yang baik melalui tiga kegiatan utama berikut 

ini: (1) mendesain produk dan jasa yang mampu  menghasilkan value bagi 

konsumen, (2)  memproduksi  produk  dan jasa  secara cost  effective, dan  (3) 

memasarkan produk dan jasa secara efektif kepada konsumen (Mulyadi, 

2007:380). 

Kinerja manajerial sangat dibutuhkan  dalam  organisasi  karena diharapkan 
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mampu membawa keberhasilan bagi perusahaan. Menurut Kurnianingsih dan 

Indriantoro (2003),  kinerja manajerial adalah kinerja para  individu anggota  

organisasi  dalam  kegiatan- kegiatan  manajerial. Kinerja  manajerial meliputi:  

perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan staf,  

pengaturan, negosiasi, dan perwakilan. Dengan kinerja manajerial atau  

kemampuan mengelola kegiatan dalam suatu organisasi yang maksimal, 

kelangsungan hidup suatu organisasi akan dapat dipertahankan. 

PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan jasa yang berkembang secara 

terus menerus melalui informasi terbarunya yang menjadikan masyarakat lebih 

mudah mendapatkan pelayanan. Dalam kinerjanya PT.PLN (Persero) telah 

menggunakan sistem akuntansi manajemen dalam penyajian laporannya. 

Penggunaan sistem akuntansi manajemen dapat membantu perusahaan untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang tersedia digunakan 

manajemen untuk membantu para manajer dalam menyelesaikan tugasnya, 

sehingga kinerja akan meningkat, dengan kinerja meningkat diharapkan 

perusahaan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. 

PT. PLN (Persero) mencatat laba bersih pada 2012 sebesar Rp3,21 triliun 

atau turun 40,7 persen (Rp2,22 triliun) dibandingkan 2011 sebesar Rp5,43 triliun. 

Penurunan laba bersih terutama disebabkan peningkatan rugi selisih kurs Rp4,1 

triliun dari Rp1,8 triliun pada 2011 menjadi Rp5,9 triliun di 2012. Laba bersih 

pada 2011 juga tercatat mengalami penurunan 46,5 persen (Rp4,7 triliun) 

dibandingkan 2010 yang Rp10,1 triliun. (www.antaranews.com) 

Kasus di  atas mengindikasikan bahwa hingga pada saat ini manajerial PT. 



7 
 

 
 

PLN belum dapat memberikan kontribusi kinerja terbaik yang pada akhirnya 

menyebabkan kinerja perusahaan secara keseluruhan menjadi rendah. 

Menurut perbedaan-perbedaan dari hasil yang ditemukan pada beberapa  

penelitian terdahulu dan dari kondisi tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul: “Pengaruh Manfaat Teknologi Informasi dan 

Karakteristik  Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial “ 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

penulis mengidentifikasikan masalah yang akan menjadi pokok pemikiran 

dan pembahasan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Manfaat Teknologi Informasi dan Karakteristik Sistem 

Akuntansi Manajemen berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. 

2. Apakah Manfaat Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja 

Manajerial. 

3. Apakah Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen berpengaruh 

terhadap Kinerja Manajerial. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan yang dilakukannya peneltian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Untuk membuktikan bahwa Manfaat Teknologi Informasi 

berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. 

2. Untuk membuktikan bahwa Karateristik Sistem Akuntansi 

Manajemen berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. 

3. Untuk membuktikan besarnya pengaruh Manfaat Teknologi 

Informasi dan Karakterisitik Sistem Akuntansi Manajemen terhadap 

Kinerja Manajerial. 

  

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya : 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi 

prodi studi akuntansi pada fakultas ekonomi universitas widyatama. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perusahaan dalam memahami faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja manajerial yang memungkinkan manajer 

dapat membuat keputusan secara tepat, cepat dan akurat yang dapat 

meningkatkan kinerja manajerial. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai landasan dalam perkembangan selanjutnya dalam 

pembuatan penelitian dengan variabel yang hampir sama yaitu 
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mencakup Manfaat Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi 

Manajemen.  

 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) APJ Bandung yang 

berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.436 Bandung. 

 

 


