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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, dan Variabel Penelitian 

2.1.1  Pengertian Teknologi Informasi 

 Teknologi informasi (TI) dilihat dari kata penyusunannya adalah teknologi 

dan informasi. Kata teknologi bermakna dan berkembang dan penerapan berbagai 

peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi 

manusia dalam kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan 

istilah tata cara. Menurut Azmi, Yan (2009: 2), “informasi adalah data yang 

diproses kedalam bentuk yang lebih berarti bagi penerima dan berguna dalam 

pengambilan keputusan, sekarang atau untuk masa yang akan datang”.  

Pengertian teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan 

untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, 

menyimpan, memanipulasi data, dalam berbagai cara untuk menghasilkan 

informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, 

yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan 

informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Untuk lebih jelasnya 

berikut ini penulis kemukakan beberapa defenisi mengenai teknologi informasi. 

 Menurut Williams and Sawyer yang dikutip oleh Seesar (2010 : 6), 

“Teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan 

setiap teknologi yang yang membantu, menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, 

mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi”. 
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 Menurut Suyanto (2005 : 4), “teknologi  informasi  adalah  sistem  

informasi  berbasis  komputer memainkan  peranan  penting  dan  makin  luas  

dalam bisnis teknologi informasi dapat membantu segala jenis bisnis 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses bisnis mereka, pengambilan 

keputusan manajerial, dan kerjasama  kelompok  kerja  hingga  dapat  

memperkuat  posisi  kompetitif kerjasama  mereka  dalam  pasar  yang  cepat  

sekali  kembali”,    

 Menurut Christine Wibhowo & Ridwan Sanjaya (2011), “teknologi 

informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi 

dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan 

lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. 

 Menurut Saurip Kadi & Siok Lian Liem (2008), “teknologi informasi 

merupakan alat bagi kesetaraan akses informasi (dan kemudian akses kekuasaan) 

bagi manusia di belahan bumi mana pun”. 

 Menurut Jogiyanto (2003:7), “ teknologi merupakan alat yang digunakan 

dalam penyelesaiaan tugas mereka. Dalam konteks sistem informasi, teknologi 

terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, dan 

penggunaan jasa pendukung (training) yang memberikan panduan penggunaan 

dalam penyelesaian tugas”. 

menurut Jogiyanto (2003), “merupakan keterangan data yang akan diolah 

menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.” 

 Pemanfaatan teknologi informasi merupakan sesuatu yang umum disegala 

bidang akuntansi, perkembangan pemanfaatan teknologi informasi telah banyak 
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menbantu meningkatkan sistem akuntansi perusahaan. Peningkatan penggunaan 

teknologi informasi komputer telah banyak mengubah kegiatan pemrosesan data 

akuntansi yang awalnya secara manual menjadi otomatis. 

 Selain pendapat di atas, Information Technology Association of America 

(ITAA) yang dikutip oleh Sutarman (2009: 13) menyatakan bahwa, “teknologi 

informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, 

dukungan atau manajemen system informasi berbasis komputer, khususnya 

aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer”. 

Dengan melihat beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian dari teknologi informasi adalah suatu kombinasi antara teknologi 

komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengolah data, 

termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan ,memanipulasi data 

dengan mendalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, 

teknologi bukan hanya mencakup komputer (perangkat keras dan perangkat 

induk) tetapi juga dapat dalam proses pengambilan keputusan bagi manajer. 

 

2.1.1.1  Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi 

Teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting karena 

sudah banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung 

kegiatan organisasi. Penerapan teknologi informasi pada tiap perusahaan atau 

organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena penerapan TI pada suatu 

organisasi adalah untuk mendukung kepentingan usahanya. Adapun yang menjadi 

tujuan dari adanya teknologi informasi menurut Sutarman (2009: 17), “untuk 
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memecahkan masalah, membuka kreatifitas, dan meningkatkan efektiffitas, dan 

efisiensi dalam melakukan pekerjaan”. 

Sedangkan Fungsi Teknologi Informasi menurut Sutarman (2009: 18) ada 

enam fungsi, yaitu : 

1. Menangkap (Capture) 

2. Mengolah (Processing) 

Mengkompilasikan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima 

input dari  keyboard, scanner, mic, dan  sebagainya. Mengolah/memproses 

data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. 

pengolahan/pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data 

kebentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis 

(penggabungan) segala bentuk data dan informasi. 

a. Data processing, memproses dan mengolah data menjadi suatu 

informasi. 

b. Information processing, suatu aktivitas computer yang memproses dan 

mengolah suatu tipe/bentuk dari informasi dan mengubahnya menjadi 

tipe/bentuk yang lain dari informasi.  

c. Multimedia system, suatu system komputer yang dapat memproses 

berbagai tipe/bentuk dari informasi secara bersamaan (simultan). 

3. Menghasilkan (Generating) 

Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang 

berguna. Misalnya : laporan, tabel, grafik dan sebagainya.  

4. Menyimpan (Storage) 
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Merekam atau menyimpan dan informasi dalam suatu media yang dapat 

digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya disimpan ke harddisk, 

tape, disket, compact disc (CD) dan sebagainya.  

5. Mencari kembali (Retrieval) 

Menelusuri, mendapatkankembali informasi atau menyalin (copy) data 

dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier yang 

sudah lunas dan sebagainya. 

6. Transmisi (Transmission) 

Mengirimkan data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui 

jaringan computer. Misalnya mengirimkan data penjualan dari user A 

ke user lainnya dan sebagainya.  

 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa teknologi informasi memiliki 

tujuan dan fungsi yang berbeda bagi suatu perusahaan dan itu semua tergantung 

pada bidang usaha masing-masing perusahaan. 

 

2.1.1.2  Komponen-Komponen Teknologi Informasi 

 Menurut Sutarman (2009:14) komponen Teknologi Informasi adalah 

sebagai berikut : 

             “1. Hardware (Perangkat keras);  

2. Software (Perangkat lunak);  

3. Database (Fasilitas jaringan dan komunikasi);  

4. Network (Basis data):  

5. People.”  

 

Adapun penjelasan dari kelima komponen tersebut adalah sebagai berikut :  
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1. Hardware (Perangkat keras)  

Kumpulan peralatan seperti processor, monitor, keyboard, dan printer  

yang menerima data dan informasi, memproses data tersebut dan menampilkan  

data tersebut.  

2. Software (Perangkat lunak)  

Kumpulan program-program komputer yang memungkinkan hardware  

memproses data.  

 3. Database (Fasilitas jaringan dan komunikasi)  

Sekumpulan file yang saling berhubungan dan terorganisasi atau  

kumpulan record-record yang menyimpan data dan hubungan diantaranya.  

4. Network (Basis data)  

Sebuah sistem yang terhubung yang menunjang adanya pemakaian  

bersama sumber di antara komputer-komputer yang berbeda.  

5. People  

Elemen yang paling penting dalam teknologi informasi, termasuk orang-

orang yang bekerja menggunakan outputnya. 

 

2.1.1.3  Peranan Teknologi Informasi Bagi Perusahaan 

Peranan teknologi informasi bagi perusahaan sangatlah penting. Teknologi  

informasi berperan penting untuk meningkatkan kualitas informasi dan juga 

sebagai alat bantu maupun strategi yang tangguh untuk mengintegrasikan dan 

mengolah data dengan cepat dan akurat serta untuk penciptaan produk layanan 

baru sebagai daya saing untuk menghadapi kompetisi. Selain itu teknologi 
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informasi juga berperan penting bagi perusahaan untuk mengefisiensi waktu dan 

biaya yang secara jangka panjang akan memberikan keuntungan ekonomis yang 

sangat tinggi. 

 Penerapan teknologi informasi pada tiap perusahaan atau organisasi 

tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena penerapan TI pada suatu organisasi 

adalah untuk mendukung kepentingan usahanya. Apalagi dengan kondisi saat ini, 

dengan persaingan dan fluktuasi dunia bisnis yang tinggi sehingga penerapan TI 

bukan hanya sebagai supporting tools saja, tetapi menjadi strategic tools, dimana 

fungsi dan perannya lebih komprehensif dan lebih luas terkait pada visi, misi dan 

tujuan perusahaan. Peran teknologi informasi bagi suatu perusahaan dapat dilihat 

dengan menggunakan kategori yang diperkenalkan oleh G.R. Terry yang dikutip 

oleh Perdana (2009: 3), ada 5 peranan mendasar teknologi informasi di suatu 

perusahaan, yaitu: 

1. Fungsi Operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih 

ramping telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Karena 

sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit 

terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan 

fungsinya sebagai supporting agency dimana teknologi informasi 

dianggap sebagai sebuah firm infrastructure.  

2. Fungsi Monitoring and Control mengandung arti bahwa keberadaan 

teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan 

aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer, 

sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat 
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memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan 

terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait.  

3. Fungsi Planning and Decision mengangkat teknologi informasi ke 

tataran peran yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai 

enabler dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah 

knowledge generator bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan 

pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting 

sehariharinya. Tidak jarang perusahaan yang pada akhirnya memilih 

menempatkan unit teknologi informasi sebagai bagian dari fungsi 

perencanaan dan/atau pengembangan korporat karena fungsi strategis 

tersebut di atas. 

4. Fungsi Communication secara prinsip termasuk ke dalam firm 

infrastructure dalam era organisasi moderen dimana teknologi 

informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu 

perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan 

berinteraksi.  

5.  Fungsi Interorganisational merupakan sebuah peranan yang cukup 

unik karena dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksa 

perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan 

dengan sejumlah perusahaan lain. Konsep kemitraan strategis atau 

partnerships berbasis teknologi informasi seperti pada implementasi 

Supply Chain Management atau Enterprise Resource Planning 

membuat perusahaan melakukan sejumlah terobosan penting dalam 
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mendesain struktur organisasi unit teknologi informasinya. Bahkan 

tidak jarang ditemui perusahaan yang cenderung melakukan kegiatan 

pengalihdayaan atau outsourcing sejumlah proses bisnis terkait 

dengan manajemen teknologi informasinya ke pihak lain demi 

kelancaran bisnisnya. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa suatu teknologi informasi dapat 

berperan di dalam berberapa fungsi yaitu fungsi operasional, fungsi monitoring 

dan kontrol, fungsi planning and decision, fungsi communication dan fungsi 

interorganisational. 

 

2.1.1.4  Keuntungan Penerapan Teknologi Informasi  

 Keuntungan dari penerapan teknologi informasi menurut Sutarman (2009:19) 

adalah sebagai berikut :  

“1. Kecepatan (Speed)  

 2. Konsistensi (Consistency)  

 3. Ketepatan (Precision)  

 4. Keandalan (Reliability).”  

 

Penjelasan keuntungan dari penerapan teknologi informasi di atas adalah 

sebagai berikut :  

1. Kecepatan (Speed)  

Komputer dapat mengerjakan sesuatu perhitungan yang kompleks 

dalam hitungan detik, sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang dapat 

dikerjakan oleh manusia.  

2. Konsistensi (Consistency) 
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Hasil pengolahan lebih konsisten tidak berubah-ubah karena 

formatnya (bentuknya) sudah standar, walaupun dilakukan berulang kali, 

sedangkan manusia sulit menghasilkan yang persis sama.  

3. Ketepatan (Precision)  

Komputer tidak hanya cepat, tetapi juga lebih akurat dan tepat 

(presisi). Komputer  dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil, 

yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia, dan juga dapat 

melakukan perhitungan yang sulit.  

4. Keandalan (Reliability)  

Apa yang dihasilkan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan 

dilakukan oleh manusia, kesalahan yang terjadi lebih kecil 

kemungkinannya jika menggunakan computer. 

2.1.1.5  Pemanfaatan Teknologi Informasi 

 Pemanfaatan teknologi juga berhubungan dengan perilaku menggunakan 

teknologi tersebut untuk menyesuaikan tugas. Teori sikap dan perilaku (theory of 

attitudes and behaviour) dari Triandis (1980) menyatakan bahwa pemanfaatan 

personal computer (PC) oleh pekerja yang memilki pengetahuan di lingkungan 

yang dapat memilih (optional) akan dipengaruhi oleh perasaan individual (affect) 

terhadap penggunaan komputer personal, norma sosial (social norm) dalam 

tempat kerja yang memperhatikan penggunaan komputer personal, kebiasaan 

(habit) sehubungan dengan penggunaan komputer, konsekuensi individual yang 

diharapkan (consequencies) dari penggunaan komputer personal dan kondisi yang 
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memfasilitasi (facilitation conditions) dalam lingkungan yang kondusif dalam 

penggunaan PC. 

 Menurut model yang dikembangkan Thompson et al. (1991), yang 

mengadopsi sebagian teori yang diusulkan oleh Triandis (1980). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut: 

1. Faktor sosial 

Faktor sosial diartikan sebagai tingkat dimana seorang individu 

menganggap bahwa orang lain menyakinkan dirinya bahwa dia harus 

menggunakan teknologi informasi. 

2. Perasaan (Affect) 

Perasaan individu dapat diartikan bagaimana perasaan individu, 

apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan dalam melakukan 

pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi. 

3. Kesesuaian Tugas 

Kesesuaian tugas dengan teknologi informasi secara lebih spesifik 

menunjukkan hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan 

kebutuhan tugas. 

4. Konsekuensi jangka panjang 

Konsekuensi jangka panjang diukur dari output yang dihasilkan 

apakah mempunyai keuntungan pada masa yang akan datang, seperti 

peningkatan karier dan peningkatan kesempatan untuk mendapatkan 

pekerjaan yang lebih penting. 

5. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi 
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Menurut Triandis (1980) dalam Jogiyanto (2008) kondisi yang 

memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi meliputi faktor objektifitas 

yang ada di lingkungan kerja yang memudahkan pemakai dalam 

melakukan suatu pekerjaan. 

6. Kompleksitas 

Kompleksitas didefinisikan sebagai tingkat inovasi yang 

dipersepsikan sesuatu yang relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan. 

 

2.1.1.6  Indikator Teknologi Informasi  

Chin dan Todd (1995) dalam Nur Maflikhah (2010) memberikan beberapa  

dimensi tentang kemanfaatan teknologi informasi. Kemanfaatan dengan estimasi 

dua faktor oleh Chin dan Todd (1995) dibagi menjadi dua kategori lagi yaitu 

kemanfaatan dan efektifitas, dengan dimensi-dimensi masing-masing yang 

dikelompokkan sebagai berikut: 

“1. Kemanfaatan meliputi :  

a. Menjadikan pekerjaan lebih mudah (makes job easier)  

b. Bermanfaat (usefull)  

c. Menambah produktifitas (increase productivity).  

2. Efektifitas meliputi :  

a. Mempertinggi efektifitas (enchance effectiveness)  

b.Mengembangkan kinerja pekerjaan (improve the job performance).” 

 

Kemanfaatan dari penggunaan teknologi informasi itu sendiri dapat 

diketahui dari kepercayaan pengguna teknologi informasi dalam memutuskan 

penerimaan teknologi informasi dengan satu kepercayaan bahwa penggunaan 

teknologi informasi tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi 
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penggunanya.  

 

2.1.2 Sistem Akuntansi Manajemen (SAM)  

2.1.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Manajemen (SAM)  

Sistem  akuntansi  manajemen  (SAM)  merupakan  sistem  formal  yang 

dirancang  untuk  menyediakan  informasi  bagi  manajer.  Perencanaan  sistem 

akuntansi manajemen (SAM) yang merupakan bagian dari sistem pengendalian 

organisasi perlu mendapat perhatian, hingga dapat diharapkan akan memberikan 

kontribusi  positif  dalam  mendukung  keberhasilan  sistem  pengendalian 

manajemen.   

Sistem  akuntansi  manajemen  (SAM)  dapat  membantu  manajer  dalam 

pengendalian aktivitas dan pengurangan ketidakpastian sehingga diharapkan dapat 

membantu perusahaan pencapaian tujuan.  

Menurut Hansen dan Mowen (2004 : 4) dalam Dewi Fitriasari dan Deny 

Arnos Kwary mengemukakan pengertian mengenai sistem akuntansi manajemen 

(SAM) adalah sebagai berikut:  

“Sistem akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang 

menghasilkan keluaran  (output)  dengan  menggunakan  masukan  

(input)  dan  berbagai proses  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  tujuan  

tertentu  manajemen. Proses  adalah  inti  dari  suatu  sistem  akuntansi  

manajemen  dan dipergunakan untuk mengubah masukan menjadi 

keluaran yang memenuhi tugas sistem. Proses dapat dideskripsikan 

melalui berbagai kegiatan seperti pengumpulan,  pengukuran,  

penyimpanan,  analisis,  pelaporan,  dan pengolahan informasi. Keluaran 

mencakup laporan khusus, harga pokok produk, biaya pelanggan, 

anggaran, laporan kinerja bahkan komunikasi personal”.  
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Menurut Atkinson (1995) dalam Astuti (2007) menyatakan bahwa sistem 

akuntansi manajemen (SAM) adalah sebagai berikut:   

“Sistem informasi yang mengumpulkan data operasional dan finansial, 

memprosesnya, menyimpannya dan melaporkan kepada pengguna. 

Produk yang dihasilkan oleh sistem akuntansi manajemen adalah 

informasi akuntansi manajemen”.  

 

Sistem  akuntansi  manajemen  (SAM)  membantu  perusahaan  dalam 

menghadapi  tantangan  yang  dihasilkan  pesaing,  membantu  supaya  pemberian 

nilai  tambah  yang  lebih  besar  dibandingkan  pesaingnya,  sehingga  dengan 

demikian tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai dengan efektif dan efesien.  

Sistem akuntansi manajemen (SAM) merupakan sumber informasi utama 

untuk  pengambilan  keputusan,  peningkatan  dan  pengendalian  organisasi. 

Pemanfaatan informasi akuntansi manajemen yang efektif dapat menciptakan nilai 

yang  dapat  dipertimbangkan  oleh  organisasi  saat  ini  dengan  memberikan 

informasi yang tepat waktu dan akurat tentang aktifitas yang dapat membawa 

keberhasilan perusahaan. 

Dengan  memperhatikan  definisi-definisi  di atas,  maka  jelaslah  bahwa 

sistem  akuntansi  manajemen  (SAM)  merupakan  kumpulan  dari  manusia  serta 

pengumpulan dan pengukuran sumber-sumber yang relevan, tepat waktu, dapat 

dipercaya  yang  berguna  bagi  para  pemakai  informasi  dan  berguna  dalam 

pengambilan keputusan manajemen. 
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2.1.2.2  Fungsi dan Tujuan Sistem Akuntansi Manajemen (SAM)  

Sistem informasi akuntansi manajemen (SAM) adalah sistem informasi 

yang  memproses  input  sehingga  menghasilkan  output  untuk  mencapai  tujuan 

khusus manajemen.  

Menurut Nazaruddin, I. (1998) dalam Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 

fungsi dari sistem akuntansi manajamen  (SAM) adalah sebagai berikut:  

“Sebagai sumber informasi penting untuk membantu manajer 

mengendalikan aktivitasnya serta mengurangi ketidakpastian guna 

mencapai tujuan. Informasi manajemen sebagai salah satu produk sistem 

akuntansi manajemen memiliki peranan dalam memprediksi konsekuensi 

yang mungkin terjadi atas berbagai alternatif tindakan yang dapat 

dilakukan pada berbagai aktivitas seperti perencanaan, pengawasan dan 

pengambilan keputusan”. 

 

Menurut  Hansen  dan  Mowen  dalam  Dewi  Fitriasari  dan  Deny  Arnos 

kwary (2006 : 4) mengemukkan tujuan sistem informasi akuntansi manajemen 

(SAM) sebagai berikut:  

“1. Untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam  perhitungan 

biaya jasa, produk dan tujuan lain yang diinginkan manajemen.  

 2. Untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, 

pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkesinambungan.  

 3. Untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan 

keputusan”. 

 

Ketiga tujuan ini mengungkapkan bahwa manajer dan pengguna lainya 

membutuhkan informasi akuntansi manajemen dan perlu mengetahui bagaimana 

cara menggunakanya.   

 

2.1.2.3 Perkembangan Dalam Sistem Akuntansi Manajemen (SAM) 

 Saat  ini  fokus  sistem  akuntansi  manajemen  telah  diperluas  agar 

memungkinkan para manajer melayani dengan lebih baik kebutuhan pelanggan 
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dan  mengelola  rantai  nilai  ( value  chain)  perusahaan.  Lebih  jauh  lagi,  untuk 

mempertahankan  keunggulan  berulang,  para  manajer  harus  menekankan  pada 

waktu,  kualitas  serta  efesiansi,  dan  informasi  akuntansi  harus  dibuat  untuk 

mendukung tujuan fundamental organisasi.  

 Hansen  dan  Mowen  dalam  Dewi  Fitriasari  dan  Dany  Arnos  Kwary 

(2004:11) mengemukakan beberapa tema-tema baru dalam akuntansi manajemen 

yang diantaranya adalah:  

 “  1.   Manajemen berdasarkan aktifitas 

2.  Orientasi pada pelanggan  

3.  Perspektif  lintas fungsional  

4.  Manajemen kualitas total (Total Quality Management)  

5.  Waktu sebagai unsur kompetitif  

6.  Efesiensi (E-Business)  

7.  Bisnis secara elektronik”  

 

 

Penjelasan dari poin-poin di atas adalah sebagai berikut:  

1. Manajemen Berdasarkan Aktivitas  

Manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan di seluruh sistem 

dan  terintegrasi  yang  memfokuskan  perhatian  manajemen  pada 

berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai untuk pelanggan 

( Customer Value) dan laba sebagai hasilnya.    

2.  Orientasi Pada Pelanggan  

Manajemen berdasarkan aktifitas memiliki tujuan untuk meningkatkan 

nilai bagi pelanggan dengan mengelola aktivitas. Nilai bagi pelanggan 

adalah fokus utama karena perusahaan dapat menciptakan keunggulan  

bersaing dengan menciptakan nilai bagi pelanggan  yang lebih baik 

dengan  biaya  yang  sama  atau  lebih  rendah  dari  pesaing  atau 



26 
 

menciptakan nilai  yang sama dengan biaya  yang lebih  rendah dari 

pesaing.  

3.  Perspektif  Lintas Fungsional  

Pengelolaan  rantai  nilai  berarti  bahwa  akuntansi  manajemen  harus 

memahami banyak fungsi bisnis, mulai dari manufaktur, pemasaran 

distribusi hingga ke pelayanan konsumen.  

4.  Manajemen Kualitas Total (Total Quality Management)  

Filosofi dari manajemen kualitas total, dimana perusahaan berusaha 

menciptakan  suatu  lingkungan  yang  memungkinkan  pekerja  nya 

menghasilkan  produk  yang  sempurna,  sedang  mengganti  sikap 

“Kualitas yang dapat di terima” dimasa lalu. Penekanan pada kualitas 

juga telah menciptakan kebutuhan akan adanya suatu sistem akuntansi 

manajemen yang menyediakan informasi keuangan dan nonkeuangan 

tentang kualitas.  

5.  Waktu Sebagai Unsur Kompetitif  

Waktu  adalah  unsur  terpenting  dari  semua  tahap  rantai  nilai. 

Perusahaan  kelas  dunia  mengurangi  waktu  yang  dibutuhkan  untuk 

mencapai  pasar  dengan  cara  memperpendek  siklus  desain, 

implementasi, dan produksi.  

6.  Efesiensi  

Kualitas dan waktu merupakan hal yang penting, namun peningkatan 

dimensi  tersebut  tanpa  peningkatan  laba  akan  membuat  kinerja 

menjadi sia-sia atau bahkan fatal. Meningkatkan efesiensi adalah hal 
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vital.  Baik  pengukuran  efesiensi  financial  maupun  nonfinancial 

diperlukan. Biaya adalah ukuran kritikal untuk efesiensi.  

7.  Bisnis Secara Elektronik (E-Business)  

Bisnis secara elektronik adalah semua transaksi bisnis atau 

pertukaraan informasi yang dijalankan dengan menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

 

2.1.2.4 Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen (SAM)  

Secara  konvensional,  rancangan  sistem  akuntansi  manajemen  terbatas 

pada informasi keuangan internal yang berorientasi historis. Tetapi, meningkatnya 

peran  sistem  akuntansi  manajemen  (SAM)  untuk  membantu  manajer  dalam 

pengarahan  dan  pemecahan  masalah  telah  mengakibatkan  perubahan  sistem 

akuntansi  manajemen  (SAM)  untuk  memasukkan  data  eksternal  dan  non 

keuangan kepada informasi yang berorientasi masa datang (Informasi sistem 

akuntansi manajemen lingkup luas). 

Diantara  karakteristik  informasi  sistem  akuntansi  manajemen, 

informasi lingkup luas telah teridentifikasi sangat penting dalam membantu 

pengambilan  keputusan  manajerial  Chenhall  dan  Morris  (1986)  dalam  

Arsono  Laksmana  (2002)  Jurnal Akuntansi  dan  keuangan  mengidentifikasi  4  

(empat)  karakteristik  informasi Sistem Akuntansi Manajemen (SAM) yaitu 

sebagai berikut:  

“ 1. Scope (Lingkup)   

2. Timelines (Tepat waktu)  

3. Aggregation (Agregasi)   

4. Integration (Integrasi)” 
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 Berdasarkan  identifikasi  diatas  karakteristik  sistem  informasi  akuntansi 

manajemen (SAM) dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Ruang Lingkup (scope) 

Di dalam sistem informasi, board scope (lingkup luas) mengacu 

kepada dimensi  fokus,  kuantifikasi  dan  horizon  waktu  (Garry  dan  

Morton, 1971.  Larcker, 1981, Gordon dan Narayanan, 1984) yang dikutip 

dari Muslichah (2002). Sistem akuntansi  manajemen  (SAM) tradisional  

memberikan  informasi  yang  terfokus  pada  peristiwa-peristiwa dalam 

organisasi, yang dikuantifikasi dalam moneter, dan yang berhubungan 

dengan data historis. Scope sistem akuntansi manajemen yang luas 

memberikan informasi yang berhubungan dengan lingkungan eksternal 

yang  mungkin  bersifat  ekonomi  seperti  faktor  demografi,  cita  rasa 

konsumen,  tindakan  para  pesaing  dan  perkembangan  teknologi.  

Lingkup sistem akuntansi manajemen yang luas mencakup ukuran non 

moneter terhadap karakteristik lingkungan ekstern (Gordon dan Miller, 

1976). Disamping itu, lingkup  sistem  akuntansi  manajemen  (SAM)  

yang  luas  akan  memberikan estimasi tentang kemungkinan terjadinya 

peristiwa di masa yang akan datang didalam ukuran probabilitas. 

b.  Tepat waktu (timeliness) 

Ketepatan  waktu  menunjukkan  kecepatan  atau  rentang  waktu  

antara permintaan  dan  frekuensi  pelaporan  informasi  yang  diinginkan. 

Ketepatan waktu penyampaian informasi oleh sistem akuntansi 

manajemen akan berhubungan positif dengan kinerja manajerial karena 
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mampu merespon lebih cepat terhadap suatu peristiwa kemungkinan 

dipengaruhi oleh timeliness sistem  akuntansi  manajemen  yang timeliness 

meningkatkan  fasilitas sistem  akuntansi  manajemen untuk melaporkan 

peristiwa paling akhir dan untuk memberikan umpan balik secara cepat 

terhadap keputusan yang telah dibuat, dikutip dari Syahrial (2006). Jadi  

timeliness mencakup frekwensi pelaporan dan kecepatan pelaporan. 

c.  Agregasi (Aggregation)  

Sistem akuntansi manajemen (SAM) memberikan informasi dalam 

berbagai bentuk agregasi yang berkisar dari pemberian bahan dasar, data 

yang tidak diproses hingga berbagai agregasi berdasarkan periode waktu 

atau area tertentu misalnya pusat pertanggungjawaban atau fungsional. 

Informasi yang teragregasi akan berfungsi sebagai masukan yang berguna 

dalam proses pengambilan keputusan, karena lebih sedikit waktu yang 

diperlukan untuk mengevaluasinya, sehingga meningkatkan efisiensi kerja 

manajemen (Chia, 1995). 

d.   Integrasi (Integration)  

Aspek pengendalian suatu organisasi yang penting adalah 

koordinasi berbagai segmen dalam sub-sub organisasi. Informasi yang 

terintegrasi berperan sebagai koordinator dalam mengendalikan 

pengambilan keputusan yang beraneka ragam (Chia, 1995). Manfaat 

informasi yang terintegrasi dirasakan penting saat manajer dihadapkan 

pada situasi dimana harus mengambil keputusan yang akan berdampak 

pada bagian atau unit yang lain.  
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Tabel 2.1 

Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen 

Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen 

Scope Timeliness Aggregation Integration 

Informasi 

Ekstern 

 

 

 

 

 

Informasi non 

Keuangan 

 

 

 

 

Informasi yang 

Berorientasi yang 

akan datang 

Frekuensi 

Pelaporan 

 

 

 

 

 

Kecepatan 

pelaporan 

Informasi yang 

diagregasi 

berdasarkan 

periode 

 

 

 

Informasi yang 

diagreasi berdasar 

area 

fungsional 

 

 

Informasi yang 

diturunkan dari 

model keputusan 

seperti DCF, 

model persediaan. 

Informasi 

mengenai target 

untuk aktivitas 

organisasi dan 

hubungan 

dengan subunitnya 

 

Pelaporan 

mengenai 

interaksi antar 

sub-unit 

organisasi 

 

2.1.3  Kinerja Manajerial  

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Manajerial 

 Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai pekerjaan 

yang dilakukan seseorang dengan cara membandingkan dengan kinerja dengan 

uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu. Menurut Rivai dan 

Sagala (2009), kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya 

dalam perusahaan. 
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 Kinerja hal  yang  sangat  penting  dalam  upaya perusahaan  untuk  

mencapai  tujuan.  Perusahaan  umumnya  mendasarkan perencanaan  tujuan  

yang  hendak  dicapai  di  masa  depan.    Berikut  ini  adalah beberapa pengertian 

kinerja menurut para ahli: 

Menurut Mathis dan Jackson (2006) berpendapat bahwa, 

“kinerja (performance) pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau 

tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan yang umum untuk 

kebanyakan pekerjaan meliputi elemen sebagai berikut : kuantitas dari 

hasil; kualitas dari hasil; ketepatan waktu dari hasil; kehadiran; dan 

kemampuan bekerja sama. 

 

Menurut Wibowo (2009) mengatakan bahwa, 

“konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kinerja yang 

padanannya dalam bahasa inggris adalah performance. Kinerja adalah 

keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu 

pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. 

 

Menurut Dessler, seperti yang dikutip oeh Anggono (2003) 

mendefinisikan kinerja adalah,  

“Sebagai perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar 

kerja yang ditetapkan”.   

 

Sedangkan  menurut  Lubis,  (2005:22)  kinerja  manajerial  didefinisikan 

sebagai,  

“Kinerja  para  individu  anggota  organisasi  dalam  kegiatan-kegiatan 

manajerial,  antara  lain  perencanaan,  investigasi,  koordinasi,  supervise, 

pengaturan staf, negosiasi, dan representasi”.   
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Terdapat beberapa definisi mengenai kinerja menurut para ahli dalam 

Husaini Usman (2010): 

1. Hikman (1990) mendefinisikan bahwa kinerja selalu merupakan tanda 

keberhasilan suatu organisasi dan orang – orang yang ada dalam 

organisasi tersebut. 

2. Stoner dan Freeman (1994) mengemukakan kinerja adalah kunci yang 

harus berfungsi secara efektif agar organisasi secara keseluruhan dapat 

berhasil. 

3. Salim Peter (1991) menjelaskan bahwa kinerja digunakan apabila 

seseorang menjalankan tugas atau proses dengan terampil sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang ada. 

4. Robbins (2006) mengartikan kinerja adalah produk dari fungsi dari 

kemampuan dan motivasi. Jika diformulasikan :  

Kinerja = f (Kemampuan x Motivasi) 

5. Hoy & Miskel (2005) dengan mengutip pendapat Vroom menyatakan 

bahwa performance = f (ability x motivation). Artinya adalah kinerja 

merupakan fungsi dari kemampuan dan motivasi. 

 

Menurut Mulyadi dan Jhony dalam Mertina (2009) seseorang yang 

memegang posisi manajerial diharapkan mampu menghasilkan suatu kinerja 

manajerial. Berbeda dengan kinerja karyawan umumnya yang bersifat konkrit, 

kinerja manajerial bersifat abstrak dan kompleks.  

Manajer menghasilkan kinerja dengan mengarahkan bakat dan 

kemampuan, serta usaha beberapa orang lain yang ada didalam daerah 

wewenangnya. Kinerja manajerial merupakan suatu faktor yang dapat 

meningkatkan keefektifan suatu organisasi.  

Kemampuan manajerial adalah kemampuan untuk mengatur, 

mengkoordinasikan dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan 

yang telah ditentukan organisasi, tak soal apakah itu kecil atau besar (Supardi, 

2007).  Dalam organisasi yang besar, kesempatan manajer untuk mengadakan 
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kontrak dengan seluruh bawahan relatif kecil sekali.  Lebih– lebih dalam 

organisasi yang besar ruang lingkup operasinya nasional atau internasional.  

Dengan  demikian  kegiatan  mengintegrasikan, mengkoordinasikan, dan  

menggerakkan  para  bawahan  oleh  team  leader sebagai  manajer  puncak  

dilakukan  melalui  pendelegasian  wewenang manajer menengah dan manajer 

pengawas. 

Dari definisi diatas maka kinerja manajerial  merupakan hasil dan keluaran 

yang dihasilkan oleh seorang pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi 

dalam suatu periode tertentu. Kinerja manajerial  yang baik adalah salah satu 

faktor  yang  sangat  penting  dalam  upaya  perusahaan  untuk  meningkatan 

produktivitas.  Kinerja  manajerial  merupakan  indikator  dalam  menentukan 

bagaimana usaha untuk mencapai tingkat  produktivitas yang tinggi dalam suatu 

perusahaan.   

 

2.1.3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Manjerial 

 Adanya kinerja manajerial yang dihasilkan merupakan bukti bahwa 

mereka  mampu  memahami  secara  jelas  kinerja  yang  diharapkan  dari kegiatan 

mereka.  Menurut Wulfram dalam Bambang Wahyudi (2004 : 23), terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial, yaitu: 

“1. Faktor penghambat kinerja   

2.   Faktor pendukung kinerja” 

Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Faktor Penghambat Proses Kinerja   



34 
 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan  kinerja menjadi tidak efektif, yaitu:   

a. Definisi Proyek   

Definisi proyek yang dimaksud adalah keadaan proyek itu sendiri 

atau gambaran proyek yang dibuat perencana. Pada proyek dengan 

ukuran dan kompleksitas yang amat besar, yang melibatkan banyak 

organisasi ditambah  lagi  banyaknya  kegiatan  yang  saling  

terkait,  maka  akan timbul masalah kesulitan koordinasi dan 

komunikasi. Kesulitan yang sama  bisa  juga  timbul  karena  

kerumitan  pendefinisian  struktur organisasi proyek yang dibuat 

perencana.    

b. Faktor Tenaga Kerja   

Pengawas  atau  inspektur  yang  kurang  ahli  dibidangnya  atau  

kurang berpengalaman dapat menyebabkan pengendalian proyek 

menjadi tidak efektif dan kurang akurat.  

c. Faktor Sistem Pengendalian   

Penerapan sistem informasi dan pengawasan yang terlalu formal 

dengan mengabaikan  hubungan  kemanusian  akan  timbul  

kekakuan  dan keterpaksaan. Oleh karena itu, perlu juga diterapkan 

cara-cara tertentu untuk mendapatkan informasi secara tidak resmi 

misalnya ketika makan bersama,  saling  mengunjungi,  

komunikasi  lewat  telepon,  dan  lain sebagainya.  

2. Faktor Pendukung Proses  Kinerja   
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Obyektifitas  Data  Mutu  suatu  pengendalian  kinerja  tidak  

terlepas  dari mutu informasi yang diperoleh. Jika informasi yang 

diperoleh pengawas di lapangan dapat mewakili  kondisi  yang  

sebenarnya  maka  solusi  yang diambil  akan  lebih  mengena  sasaran,  

ada  beberapa  faktor  yang  perlu diperhatikan agar kinerja dan sistem 

informasi berlangsung dengan baik, yaitu:  

a. Ketepatan Waktu   

Keterlambatan pemantauan hanya akan menghasilkan informasi yang 

tidak sesuai lagi dengan kondisi.   

b. Akses Antar tingkat   

Derajat kemudahan untuk akses dalam jalur pelaporan performa 

sangat berpengaruh  untuk  menjaga  efektifitas  sistem  pengendalian  

kinerja. Jalur  pelaporan  dari  tingkat  paling  atas  hingga  paling  

bawah  harus mudah  dan  jelas.  Sehingga,  seorang  manajer  dapat  

melacak  dengan cepat bila terdapat bagian yang memiliki performa 

jelek.   

c. Perbandingan Data Terhadap Informasi   

Data  yang  diperoleh  dari  pengamatan  di  lapangan  harus  mampu 

memberikan  informasi  secara  proporsional.  Jangan  sampai  terjadi 

jumlah data yang didapat berjumlah ribuan bahkan ratusan ribu namun 

hanya memberikan satu dua informasi. Sedangkan untuk mengolah 

data tersebut membutukan tenaga dan waktu yang tidak sedikit.  

d. Data dan Informasi Yang Dapat Dipercaya  
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Masalah ini menyangkut kejujuran dan kedisiplinan semua pihak yang 

terlibat dalam proyek. Semua perjanjian dan kesepakatan yang telah 

dibuat  seperti  waktu  pengiriman  peralatan  dan  bahan,  waktu 

pembayaran harus benar-benar ditepati.  

e. Masalah  menyangkut kejujuran   

Data yang diperoleh harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. 

Pemakaian  asumsi,  kira-kira  atau  pendapat  pribadi  tidak  boleh 

dimasukkan sebagai data hasil pengamatan.  

 

2.1.3.3 Faktor-faktor yang Menyebabkan Kinerja Manajerial Tidak Optimal 

 Dalam  team kerja pada umumnya dijumpai team leader yang tidak 

menghasilkan kinerja optimal bagi team yang dipimpin.  Faktor – faktor yang 

menyebabkan kinerja manajerial tidak optimal. (Kartika, 2007) yaitu  : 

a. Kemungkinan team leader tidak memahami kinerja yang diharapkan 

dari posisinya sebagai pimpinan team kerja. 

b. Kemungkinan  team  leader  tidak  memahami  peran  manajerial  

yang disandangnya. 

c. Kemungkinan  team  leader  tidak  mempunyai  manajerial  skill  yang 

diperlukan untuk menghasilkan kinerja manajerial yang ditargetkan. 

d. Kemungkinan team leader tidak memiliki semangat untuk 

memfokuskan dan mendorong aktivitasnya dalam menghasilkan 

kinerja manajerial. 

Menurut  hasil  pengamatan  para  praktisi  manajemen,  faktor  yang 

menstimulasi bawahan untuk berprestasi bukan hanya imbalan yang besar saja, 
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tetapi ada faktor – faktor yang lebih penting dari itu. Paling tidak, ada 10 

(sepuluh) faktor yang diinginkan bawahan untuk meningkatkan kinerja mereka 

antara lain  : 

a. Pekerjaan menarik 

Team  leader  hendaknya  mampu  meyakinkan  bawahannya  bahwa 

pekerjaannya sangat menarik.  Suatu pekerjaan dikatakan menarik bila 

orang yang mengerjakannya senang dalam melakukannya.  Berawal dari 

rasa senang itu pula diharapkan dapat meningkatkan mutu suatu hasil 

kerja.  Juga tak kalah pentingnya agar pimpinan bisa mengetahui jenis 

pekerjaan yang cocok dan disenangi bawahannya. 

b. Kesejahteraan yang memadai. 

Team leader harus bias membuktikan bahwa dia mampu menentukan 

dan  memberikan  kesejahteraan  yang  wajar  pada  bawahannya  secara 

objektif.  Ini penting dalam membangkitkan dan memelihara gairah kerja 

yang baik. 

c. Keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan. 

Team leader hendaknya mampu memberikan pengarahan atau training 

yang memadai sebelum suatu pekerjaan dilakukan. Dengan demikian,  

bisa  mengurangi  rasa  kuatir  bila  gagal  dalam  melakukan pekerjaan itu, 

sehingga terlalu hati-hati.  Karena itu berhati-hati berakibat akan sama bila 

kita tidak hati-hati. 

d. Penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan. 
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Team leader mampu membimbing bawahannya agar dapat menghayati 

atas  maksud  dan  makna  pekerjaan.  Dengan  begitu  dia  akan  tahu 

kegunaan  dari  pekerjaannya.  Bila  dia  telah  tahu  betapa  sangat 

pentingnya pekerjaan itu, maka  

e. Suasana atau lingkungan yang baik. 

Pimpinan mengetahui bagaimana agar membuat tempat kerja tenang 

dan hubungan personal yang harmonis.  Dari lingkungan kerja yang baik 

itu diharapkan  akan  mampu  membawa  pengaruh  yang  baik dari semua 

pihak baik bawahan, team leader ataupun dari hasil pekerjaannya. 

f. Promosi dan perkembangan diri karyawan sejalan dengan kompetensi 

kontibusi. 

Seorang  bawahan  akan  merasa  bangga  bila  team  kerjanya  meraih 

kemajuan dalam kinerjanya. Lebih-lebih lagi bila promosi dan 

perkembangan  diri  mereka  dihargai secara  adil berdasarkan  pada 

kompetensi dan kontribusinya.  Dengan cara kebanggaan ini pula dia akan 

selalu menjaga prestasi dan citra team kerjanya. 

g. Merasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan team kerja. 

Sense of belonging bawahan terhadap team kerjanya harus senantiasa 

ditumbuh  kembangkan  melalui  keterlibatan  yang  aktif  dan  tulus.  

Dengan  demikian, bawahan  akan  merasa  dirinya  benar-benar 

dibutuhkan dalam team kerjanya. Dengan timbulnya kecintaan dalam 

dirinya terhadap team kerjanya, maka ia akan selalu termotivasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 
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h. Pengertian dan simpati atas persoalan-persoalan pribadi. 

Seorang team leader harus mampu  menjalin  hubungan  emosional 

dengan sikap dan perilakunya yang bijaksana terhadap bawahan.  Jika 

diperlukan dengan  batas-batas  tertentu  dia  akan  memperhatikan 

bawahannya sampai pada urusan  pribadinya tanpa mengesankan turut 

campur. Dengan  demikian,  hubungan  kerja  tidak  terbatas  pada 

pendekatan  formal  legalistik,  namun  juga  mempunyai  pendekatan 

kekeluargaan atau dari hati ke hati antara team leader dan bawahannya. 

i. Kesetiaan team leader pada bawahan. 

Tidak hanya bawahan yang perlu memberikan loyalitas pada 

pimpinan, namun penting juga sebaliknya, loyalitas demikian akan 

menjadi dasar rasa  kepercayaan  bawahan  terhadap  team  leadernya,  

sehingga  mau memberikan dukungan yang penuh terhadap aktivitas team 

kerjanya.  Hal ini dapat mendatangkan wibawa terhadap atasan, apabila 

jika dia sanggup  menyampaikan  realita  secara  arif  dan  bijaksana. 

Tidak mengobral janji-janji kosong hanya untuk meningkatkan kinerja 

yang berbuntut  pada  rasa  kesal  pada  diri  bawahan,  hingga  bawahan 

berpendapat  dia  bukan team  leader  yang  pantas  dipercaya  dan 

didukungnya. 

j. Disiplin kerja. 

Penerapan  disiplin  kerja  dengan  pendekatan  legalitas  formal 

hendaknya diminimasi sekecil mungkin. Team leader yang hanya 

berbicara tentang sanksi atau hukuman dalam membenahi bawahannya 
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hanya akan memberikan indikasi ketidakmampuan memimpin.  Hal 

demikian juga tidak selalu efektif, adalah sudah menjadi sifat manusia 

yang biasanya berego tinggi, sehingga pendekatan di atas akan sering 

menstimulasi bawahan untuk bersikap defensive dan boleh jadi akan 

membalas  tindakan  itu  dengan  cara  diam-diam  menurunkan kinerjanya 

dalam team dengan mengurangi keterlibatan dan dukungan terhadap team 

kerjanya. 

 

2.1.3.4 Dimensi Kinerja Manajerial 

Menurut Kurnianingsih dan Indriantoro (2003 : 24), penilaian kinerja 

manajerial meliputi delapan dimensi kegiatan, yaitu: 

“ 1. Kinerja Perencanaan 

2. Kinerja Invenstigasi 

3. Kinerja Pengkoordinasian 

4. Kinerja Evaluasi 

5. Kinerja Pengawasan 

6. Kinerja Pengaturan Staff (Staffing) 

7. Negosiasi 

8. Kinerja Perwakilan (Representatif)” 

Penjelasan dimensi-dimensi di atas adalah sebagai berikut: 

1. Kinerja Perecanaan 

Kinerja perencanaan yang dimaksud yaitu kemampuan dalam menentukan 

tujuan, kebijakan-kebijakan dan tindakan/pelaksanaan, penjadwalann kerja, 

penganggaran, merancang prosedur, serta pemrograman. 
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2. Kinerja Investigas 

Kinerja investigasi yang dimaksud adalah kemampuan dalam 

mengumpulkan dan menyampaikan informasi untuk catatan, laporan dan 

rekening, mengukur hasil, menentukan persediaan, serta analisis pekerjaan. 

3. Kinerja Pengkoordinasian 

Kinerja pengkoordinasian yang dimaksud yaitu kemampuan dalam tukar 

menukarinformasi dengan orang di bagian organisasi lain untuk mengaitkan 

dan menyesuaikan program, memberitahukanya kepada bagian lain, dan 

hubungan dengan manajer lain. 

4. Kinerja Evaluasi 

Kinerja evaluasi yang dimaksud adalah kemampuan dalam menilai dan 

mengukur proposal, kinerja yang diamati atau dilaporkan yang meliputi 

penilaian pegawai, penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan dan 

pemeriksaan produk. 

5. Kinerja Pengawasan 

Kinerja pengawasan yang dimaksud adalah kemampuan dalam 

memberikan pengarahan, memimpin dan mengembangkan bawahan, 

membimbing, melatih dan menjelaskan peraturan kerja pada bawahan, 

menjelaskan tujuan kerja dan menangani keluhan pegawai. 

6. Kineja Pengaturan Staf (Sttafing) 

Kinerja pengaturan staf yang dimaksud adalah kemampuan untuk 

mempertahankan angkatan kerja yang ada pada bagian anda, melakukan 

perekrutan pegawai, mewawancarai mereka dan memilih pegawai baru, 
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menempatkan pada bagian yang sesuai, mempromosikan dan memutasi 

pegawai. 

7. Kinerja Negosiasi 

Kinerja negosiasi yang dimaksud adalah kemampuan dalam melakukan 

pembelian, penjualan atau melakukan kontrak untuk barang dan jasa, 

menghubungi pemasok dan melakukan tawar menawar dengan wakil penjual , 

serta tawar menawar secara kelompok. 

8. Kinerja Perwakilan (representatif) 

Kinerja perwakilan yang dimaksud adalah kemampuan dalam menghadiri 

pertemuan-pertemuan dengan perusahaan lain, pertemuan dengan 

perkumpulan bisnis, pidato untuk acara-acara kemasyarakatan, pendekatan 

kemasyarakatan, serta kemampuan dalam mempromosikan tujuan umum 

perusahaan.” 

 

2.1.3.5  Penilaian Kinerja 

 Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi dalam menilai kinerja 

pegawainya. Dari hasil penilaian dapat dilihat kinerja perusahaan yang 

dicerminkan oleh kinerja karyawan karena kinerja merupakan perilaku nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan 

sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Dengan demikian, penilaian kinerja 

merupakan hasil kerja karyawan dalam lingkup tanggung jawabnya dan kinerja 

karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan 

untuk mencapai tujuannya. 
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 Pengukuran  kinerja  dapat  menggunakan  tiga  macam  ukuran kuantitif, 

yaitu kriteria  tunggal, kriteria beragam  dan kriteria  gabungan (Mulyadi, 2001).  

Sistem pengukuran kinerja yang sesuai digunakan dalam manajemen 

kontomporer, sistem pengukuran kinerja yang memanfaatkan secara esktensif dan 

intensif teknologi informasi dalam bisnis (Mulyadi dan Johny, 1998).  Ukuran 

kriteria tunggal (single criterion) adalah kinerja yang  hanya  menggunakan  satu  

ukuran  untuk  menilai  kinerja  manajer.  Seseorang akan cenderung memusatkan 

usahanya kepada kriteria tersebut. Ukuran  kinerja  beragam (multiple  criteria) 

adalah kinerja yang menggunakan  berbagai  macam  ukuran  untuk  menilai  

kinerja  manajer. Berbagai aspek kinerja manajer dicari ukuran kriterianya 

sehingga seorang manajer  diukur  kinerjanya  dengan  beragam  kriteria.  

Tujuannya penggunaan  kriteria  beragam  ini  agar  manajer  yang  diukur  

kinerjanya mengarahkan usaha kepada berbagai kinerja. Sedangkan  ukuran  

kinerja  gabungan (composite  criteria) adalah ukuran  kinerja  yang  

menggunakan  berbagai  macam  ukuran, memperhitungkan bobot beragam 

kriteria kinerja masing-masing. 

 Untuk jelasnya mengenai pengertian penilaian kinerja, kita lihat beberapa 

pengertian menurut para ahli : 

 Menurut Sofyandi (2008:122):  

“Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses organisasi dalam 

mengevaluasi pelaksanaan kerja karyawan”. 

Menurut pendapat Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006, p382):  

“Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses mengevaluasi 

seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan 
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dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi 

tersebut pada karyawan”. 

Seperti yang diungkapkan Surya Dharma (2005 : 25)  tentang penilaian 

terhadap unsur- unsur kinerja manajerial yaitu:  

“1.  Kerangka kerja dari Sasaran  

2.    Proses   

3.    Pemahaman bersama  

4.    Pendekatan  

5.    Pencapaian” 

Unsur-unsur diatas dapat djelaskan sebagai berikut:  

1. Kerangka kerja dan sasaran  

Dalam kerangka kerja  dan sasaran terdapat adanya kesepakatan antara 

karyawan dan manajer dalam mencapai tujuan perusahaan yang sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan perusahaan.  

2. Proses   

Adanya  tindak  lanjut  dari  sasaran  diatas  yaitu  tindakan  yang diambil 

perusahaan dalam peningkatan kinerja nya agar hasil yang diharapkan 

dapat terwujud. 

3. Pemahaman bersama   

Dalam  menjalankan  suatu  perusahaan  harus  mempunyai  tujuan yang  

sama,  yaitu  kemauan  untuk  mendapatkan  hasil  yang maksimal, selain 

itu adanya kompetensi antar karyawan yang sehat dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan.   

4. Pendekatan   

Dalam pengolaan suatu perusahaan diperlukan kerja sama, baik antara  

manajer  dengan  karyawan  begitu  pula  antar  karyawan dengan  
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karyawan  sehingga  menimbulkan  kerja  sama  yang  baik didalam 

perusahaan.  

5. Pencapaian  

Hasil  dari  seluruh  kegiatan  perusahaan  diharapkan  dapat memberikan  

hasil  maksimal  terhadap  perusahaan  dimana  hasil tersebut didapatkan 

dari kinerja perusahaan yang meningkat. 

 

2.1.3.6  Manfaat dan Tujuan Penilaian Kinerja 

Menurut Mangkuprawira (2004 : 224) penilaian kinerja memiliki manfaat 

ditinjau dari beragam perspektif pengembangan perusahaan, khususnya 

manajemen sumber daya manusia yaitu sebagai berikut :  

   “1.   Perbaikan Kinerja 

2. Penyesuaian Kompensasi 

3. Keputusan Penetapan 

4. Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan  

5. Perencanaan dan Pengembangan Karier 

6. Proses Penempatan Staf 

7. Ketidakakuratan Informasi 

8. Kesalahan Rancangan Pekerjaan 

9. Kesempatan Kerja yang Sama 

10. Tantangan – Tantangan Eksternal”. 

 

Manfaat penilaian kinerja tersebut diatas dapat diuraikan sebagai                  

berikut :  

1. Perbaikan Kinerja 

Umpan balik kinerja bermanfaat bagi karyawan, manajer, dan spesialis 

personal dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kinerja. 
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2. Penyesuaian Kompensasi 

Penilaian kinerja membantu pengambil keputusan menentukan siapa                  

yang  seharusnya  menerima  peningkatan pembayaran dalam bentuk 

kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kinerja.  

3. Keputusan Penetapan 

Promosi, transfer, dan penurunan jabatan biasanya didasarkan pada kinerja 

masa lalu dan antisipatif, misalnya dalam bentuk penghargaan. 

4. Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan  

Kinerja buruk mengindentifikasikan sebuah kebutuhan untuk melakukan 

kebutuhan kembali. 

5. Perencanaan dan Pengembangan Karier 

Umpan balik kinerja membantu proses pengambilan keputusan tentang  

karier spesifik karyawan. 

6. Proses Penempatan Staf 

Baik buruknya kinerja berimplikasi dalam hal kekuatan dan kelemahan  

dalam prosedur penempatan staf di departemen SDM. 

7. Ketidakakuratan Informasi 

Kinerja   buruk    dapat    mengindikasikan   kesalahan    dalam    informasi 

analisis pekerjaan, rencana SDM, atau hal lain dari sistem manajemen 

personal. 

8. Kesalahan Rancangan Pekerjaan 

Kinerja buruk mungkin sebuah gejala dari rancangan pekerjaan  yang 

keliru lewat penilaian dapat didiagnosis kesalahan–kesalahan tersebut. 
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9. Kesempatan Kerja yang Sama 

Penilaian kerja yang akurat secara aktual menghitung kaitannya dengan 

kinerja  dapat  menjamin  bahwa  keputusan  penempatan  internal  

bukanlah suatu  yang bersifat diskriminasi.  

10.Tantangan-Tantangan Eksternal 

Kadang–kadang kinerja dipengaruhi oleh faktor–faktor lingkungan 

pekerjaan, seperti keluarga, financial, kesehatan, masalah-masalah  

lainnya. Jika masalah-masalah tersebut tidak diatasi melalui penilaian, 

departemen sumber daya manusia mungkin mampu menyediakan 

bantuannya. 

 

2.1.3.7 Klasifikasi Tingkatan Manajer 

 Menurut  Alicia  (2007  :  19)  tingkatan  manajer  dalam  suatu  organisasi 

terdiri dari:  

                 “ 1. Manajer Atas (Top Manager)  

2. Manajer Menengah (Middle Manager)  

3. Manjer lini pertama (First line manajer)  

4. Karyawan non manajer” 

 

Tingkatan manajer tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Manajer Atas (Top Manager) 

Manajer tingkat atas berada pada puncak hierarki dan bertanggung jawab  

atas  keseluruhan  organisasi  meliputi  tujuan  organisasi,  menetapkan 

strategi,  mengawasi  dan  mengiterpretasikan  lingkungan  eksternal  serta 

mengambil keputusan yang mempengaruhi organisasi secara keseluruhan.  
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2. Manajer menengah (Middle Manager)  

Manajer tingkat menengah adalah manajer yang bertanggung jawab untuk 

menetapkan  tujuan  sejalan  dengan  sasaran  dan  rencana  dari  manajer 

puncak  serta  menerapkan  strategi  subunit  untuk  mencapai  tujuan 

organisasi. 

3. Manajer lini pertama (First line manajer)  

Manajer lini pertama merupakan manajer tingkat bawah yaitu manajer 

yang melatih  dan  mengawasi  kinerja  dari  karyawan  non  manajerial  

serta bertanggung jawab atas kegiatan operasional organisasi.  

4. Karyawan non manajer. 

                 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 Banyak perusahaan yang mengimplementasikan Teknologi Informasi yang 

modern dan canggih untuk mendukung sistem informasi mereka. Teknologi 

Informasi memungkinkan suatu perusahaan untuk memproses data menghasilkan 

informasi secara tepat dan akurat. Sementara itu, bukti empiris menunjukkan 

bahwa intensitas penggunaan sistem informasi untuk tujuan pembuatan keputusan 

dan operasi masih rendah (Johansen dan Swigart, 1996; Moore, 1991; Norman, 

1993; dan Weiner, 1993) dalam Venkatesh dan Davis (2000).  Pemakai akan 

menggunakan sistem informasi apabila informasi yang dihasilkan oleh sistem 

informasi tersebut adalah berkualitas yaitu akurat, tepat waktu dan relevan 

sehingga berguna sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Kualitas 
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informasi dapat ditingkatkan dengan cara melibatkan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi.  

 Salah satu peran utama informasi Sistem Akuntansi Manajemen adalah 

menyediakan informasi yang memudahkan proses pengambilan keputusan. 

Karakteristik informasi Sistem Akuntansi Manajemen menjadi sangat penting 

dalam ketidakpastian tujuan dan membantu penyelesaian konflik antar 

departemen. Penyediaan informasi yang layak akan meningkatkan pemahaman 

terhadap permasalahan dan mengurangi ketidakpastian karena adanya 

kesenjangan antara informasi yang dibutuhkan dengan yang tersedia dalam 

organisasi untuk pengambilan keputusan (Galbraith 1973).  

 Dengan penggunaan Teknologi Informasi, yang merupakan penggabungan 

antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi, membantu Sistem 

Akuntansi Manajemen dalam menyajikan informasi lingkup luas. Ini 

dimungkinkan karena dengan menggunakan jaringan, informasi yang 

berhubungan dengan lingkungan eksternal (misal : pemerintah, pesaing) dan 

internal (dari berbagai departemen) dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. 

Teknologi komputer, dengan berbagai macam perangkat lunak, memungkinkan 

Sistem Akuntansi Manajemen untuk menyajikan berbagai format, baik itu format 

yang mengacu pada model keputusan formal maupun penggabungan informasi 

fungsional dan temporal. Ini dapat dilakukan karena adanya database yang 

memungkinkan data lama dan data baru selalu tersedia untuk kepentingan 

manajemen. Tersedianya Teknologi Informasi yang dapat mempengaruhi 

karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen, memungkinkan manajer untuk 
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mengambil keputusan secara tepat dan cepat yang padaakhirnya dapat 

meningkatkan kinerja manajerial.  

1. Hubungan Teknologi Informasi Dengan Kinerja Manajerial 

Teknologi komputer merupakan salah satu Teknologi Informasi yang 

banyak berpengaruh terhadap sistem informasi organisasi karena dengan 

sisteminformasi berbasis komputer, informasi dapat disajikan tepat waktu dan 

akurat. Apa yang terjadi di berbagai bagian dapat diketahui dalam sekejap. Hal 

ini memungkinkan manajemen untuk dapat mengambil keputusan secara lebih 

cepat.  

Teknologi Informasi dapat menyajikan informasi dalam bentuk yang 

berguna serta dapat digunakan untuk mengirim informasi ke orang lain atau ke 

lokasi lain (Haag dan Cummmings, 1998). Teknologi Informasi 

mengintegrasikan data dari berbagai bagian, mengurangi pekerjaan klerikal 

dan mempercepat penyajian data yang dibutuhkan untuk pengambilan 

keputusan. 

Christiansen dan Mouritsen (1995) menyatakan bahwa Teknologi 

Informasi merupakan tantangan bagi akuntan manajemen. Pertama, Teknologi 

Informasi digunakan untuk mekanisasi tugas-tugas departemen akuntansi, 

seperti pelaporan, pengumpulan data. Teknologi Informasi dalam bentuk yang 

berbeda diinteregasikan ke dalam peralatan produksi, dimana data yang 

dihasilkan akan disimpan secara otomatis, hal ini dapat mempercepat laporan-

laporan yang berhubungan dengan produksi. Kedua, Teknologi Informasi saat 

ini memungkinkan untuk menyediakan database yang lebih kompleks, 
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sehingga informasi non keuangan dapat tersedia, misalnya informasi yang 

berkaitan dengan produk, konsumen, proses produksi. Informasi ini, 

memudahkan para manajer dalam memonitor dan menganalisa operasi 

mereka. Ketiga, Teknologi Informasi memungkinkan dibuatnya rencana yang 

disesuaikan dengan situasi. Simulasi dan skenario bagaimana jika (what if) 

yang dapat disajikan oleh Teknologi Informasi dapat menyediakan berbagai 

alternatif dari konsekuensi suatu keputusan.  

2. Hubungan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Dengan 

Kinerja Manajerial  

Perusahaan mendesain sistem akuntansi manajemen untuk membantu 

organisasi melalui para manajer dalam hal perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengambilan keputusan. Para manajer membutuhkan 

dukungan informasi untuk menjalankan aktivitasnya. 

Dalam setiap jenjang organisasi sangat membutuhkan informasi untuk 

meningkatkan pengendalian internal, informasi diperlukan dalam pengambilan 

keputusan. Manajemen memerlukan informasi yang memadai untuk 

pengambilan keputusan. Informasi yang memadai adalah informasi yang 

memiliki karakteristik broad scope, timeliness, aggregation, integration 

diperlukan manajemen dalam mendukung pengambilan keputusan terbaik. 

Diantara karakteristik informasi SAM, informasi broad scope telah 

teridentifikasi sangat penting dalam membantu pengambilan keputusan 

manajerial (Chenhall dan Morris 1986; Gordon dan Narayanan 1984). 

Karakteristik informasi akuntansi manajemen mempengaruhi kinerja 
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manajerial dalam memberikan keputusan. Karakteristik broad scope 

memberikan informasi tentang faktor-faktor eksternal maupun internal 

perusahaan, informasi ekonomi dan non ekonomi, estimasi kejadian di masa 

mendatang. Informasi broad scope dapat mengurangi ketidakpastian dengan 

menyediakan kombinasi informasi financial dan non financial yang 

dibutuhkan dan mampu membantu manajer menghasilkan kebijakan yang 

lebih efektif sehingga hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

manajerial. 

Seberapa besar dukungan informasi yang diperlukan oleh para manajer 

tergantung pada variabel lingkungan tugas yang dihadapinya. Informasi yang 

disajikan tepat waktu (timeliness) memiliki arti bahwa informasi tersebut 

tersedia untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebelum 

informasi tersebut kehilangan kemampuannnya untuk mempengaruhi 

keputusan. Chia (1995) menyatakan bahwa timing informasi menunjuk kepada 

jarak waktu antara permintaan dan tersedianya informasi dari SAM ke pihak 

yang meminta. Semakin cepat jarak waktu yang tersedia, semakin cepat 

seorang manajer dalam melakukan proses pengambilan keputusan. Dengan 

informasi yang tepat waktu yang mampu memberikan umpan balik yang cepat 

terhadap keputusan yang dibuat akan mampu meningkatkan kinerja 

manajerial.  

Informasi dengan karakteristik aggregation dibutuhkan dalam perusahaan, 

karena dapat mencegah kemungkinan terjadi over load informasi. Informasi 

yang dapat teragregasi dengan tepat akan memberikan masukan yang 
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dibutuhkan untuk mengevaluasi informasi lebih sedikit dibandingkan dengan 

informasi yang tidak teragregasi. Informasi aggregation perlu dalam 

organisasi karena dapat mencegah kemungkinan terjadinya overload informasi 

(Iselin, 1988). Informasi yang teragregasi dengan tepat akan memberikan 

masukan penting dalam proses pengambilan keputusan karena waktu yang 

dibutuhkan untuk mengevaluasi informasi lebih sedikit dibandingkan dengan 

informasi tak teragregasi.  

Informasi yang saling tergabung (integration) mencerminkan adanya 

koordinasi antara segmen sub-unit yang satu dengan yang lainnya. Informasi 

terintegrasi lebih dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pada organisasi 

dengan tingkat kompleksitas dan saling ketergantungan antara sub-unit yang 

semakin tinggi. Karakteristik informasi akuntansi manajemen berpengaruh 

dalam pengambilan keputusan terlihat dalam penjelasan diatas. Jika 

karakteristik informasi akuntansi manajemen memadai, maka kinerja 

manajerial akan meningkat, tetapi jika karakteristik informasi akuntansi 

manajemen tidak memadai, maka kinerja manajerial juga akan mengalami 

penurunan. Informasi yang terintegrasi berperan sebagai koordinator dalam 

mengendalikan pengambilan keputusan yang beraneka ragam (Chia 

1995:815). Manfaat informasi yang terintegrasi dirasakan penting saat manajer 

dihadapkan pada situasi dimana harus mengambil keputusan yang akan 

berdampak pada bagian/unit yang lain. 
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Tabel 2.2 

Hasil Penelitian Sebelumnya 

No Nama 

Peneliti 

Sampel Variable Kesimpulan 

1

. 

 

Muslichah 

(2002) 

Manajer produksi 

dan pemasaran 

perusahaan 

manufaktur besar 

di Jawa Timur 

Teknologi  

informasi,  

saling  

ketergantungan,  

karakteristik  

sistem  

akuntansi  

manajemen,  

kinerja 

manajerial 

1. Pengaruh  tidak  

langsung teknologi  

informasi terhadap 

kinerja  majerial  melalui 

informasi  sistem  

akuntansi manajemen. 

2. Pengaruh  tidak  

langsung  saling 

ketergantungan terhadap 

kinerja manajerial  

melalui  informasi sistem 

akuntansi manajemen. 

2. Mardjuki 

(2007) 

 

Manajer 

Perusahaan 

Manufaktur dan 

Jasa 

Desentralisasi, 

Karakteristik 

sistem 

informasi 

sistem 

akuntansi 

manajemen, 

kinerja 

manajerial 

Desentralisasi  dan 

karakteristik informasi 

sistem Akuntansi 

manajemen  secara 

bersamaan memberikan 

Pengaruh yang signifikan 

pada perusahaan terhadap 

kinerja  manajerial  serta  

membantu para  manajer 

dalam pengambilan 

keputusan  terhadap  hasil  

yang  baik serta  produktif  

bagi  kelancaran kegiatan 

perusahaan 

3. Evelyne 

(2000) 

 

Manajer penjualan 

dan pemasaran 

pada 225 

perusahaan  

manufaktur di  

Jawa Timur 

 

Hubungan 

karakteristik 

informasi 

sistem 

Informasi  

Akuntansi  

Manajemen,  

kinerja 

Terdapat hubungan antara 

karakteristik  informasi 

berupa broadscope,  

agregasi,  integrasi  dan 

timeliness terhadap 

kinerja manajerial. 
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manajerial 

4. Syaiful 

Rachman 

(2007) 

Perusahaan 

manufaktur yang 

memiliki tenaga 

kerja lebih dari 

150 orang 

berlokasi di jawa 

tengah yang 

terdaftar tahun 

2006 di Badan 

Penanaman Modal 

Provinsi Jawa 

Tengah  

Pengaruh 

Sistem 

Pengukuran 

Kinerja 

Terhadap 

Kejelasan 

Peran 

Pemberdayaan 

Psikologis dan 

Kinerja 

Manajerial 

Sistem pengukuran 

kinerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

manajerial. 

Pemberdayaan psikologis 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja manajerial. 

Kejelasan Peran 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja manajerial. 
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Gambar 2.2 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

KINERJA 

MANAJERIAL (Y) 

(Kurnianingsih dan 

Indriantoro, 2001) 

Konsep: 

 Perencanaan 

 Investigasi 

 Pengkoordinasian 

 Evaluasi 

 Pengawasan 

 Pengaturan  

 Negosiasi 

 Perwakilan 

 

 

KARAKTERISTIK 

SISTEM AKUNTANSI 

MANAJEMEN (X2) 

(Chenhall  dan  Morris, 

1986 dalam  Arsono  

Laksmana ,2002) 
Konsep: 

 Broadscope 

 Timeliness 

 Agregation 

 Integration 

MANFAAT 

TEKNOLOGI 

INFORMASI (X1) 

(Nur Maflikhah, 2010) 

Konsep: 

 Kemanfaatan 
 Efektivitas 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

 Untuk dapat mengarahkan hasil penelitian, disampaikan suatu hipotesis 

penelitian. Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dan hasil pengujian ini akan 

dapat dipakai sebagai masukan dalam mengevaluasi kinerja manajerial.  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi 

kinerja manajerial daerah khususnya Perusahaan Listrik Negara Kota Bandung 

Ha1: Manfaat Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial. 

Ha2: Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja manajerial. 

Ha3: Secara simultan manfaat teknologi informasi dan karakteristik sistem 

akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. 

 

 


