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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis yang meningkat dewasa ini menuntut perusahaan untuk 

memanfaatkan kemampuan yang ada semaksimal mungkin agar dapat unggul 

dalam persaingan. Oleh karena itu, manajemen perlu memiliki kemampuan untuk 

melihat dan menggunakan peluang, mengidentifikasi masalah, dan menyeleksi 

serta mengimplementasikan proses adaptasi dengan tepat. Manajer juga 

berkewajiban mempertahankan kelangsungan hidup serta mengendalikan 

organisasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Kunci keberhasilan 

perusahaan adalah penciptaan dan penguasaan informasi secara akurat. Beberapa 

ahli manajemen menekankan bahwa perusahaan yang menguasai informasi 

memiliki keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis. Keunggulan kompetitif 

yang dapat diciptakan oleh perusahaan dapat dicapai dengan salah satu cara, yaitu 

meningkatkan kinerja manajerial (Dwiandra, 2006). 

Kinerja manajerial dalam organisasi yang merupakan salah satu jawaban 

dari berhasil atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer 

perusahaan-perusahaan di Indonesia sering kali tidak memperhatikan tujuan 

organisasi secara optimal, kecuali jika kondisi perusahaan sudah semakin 

memburuk. Stoner (1992) dalam Juniarti dan Evelyne (2003) menjelaskan bahwa 

kinerja manajerial merupakan ukuran seberapa efektif dan efisien manajer telah 

bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Bila mana perusahaan memiliki kinerja 
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yang baik maka perusahaan optimis akan dapat mencapai keberhasilan yang 

dikehendaki. Dengan demikian kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Namun 

bila kinerja perusahaan buruk maka perusahaan pesimis untuk dapat mencapai 

tingkat keberhasilan yang dikehendaki. 

Mahoney (1963) dalam Nazaruddin (1998) menjelaskan kinerja manajerial 

merupakan kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan 

manajemen, seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, supervise, 

pengaturan staff, negoisasi dan perwakilan. Dari definisi di atas dapat dikatakan 

bahwa kinerja manajerial merupakan hasil dan keluaran yang dihasilkan oleh 

seorang pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi dalam suatu periode 

tertentu. Sehingga kinerja manajerial dapat dikategorikan sebagai indikator dalam 

menentukan bagaimana usaha perusahaan untuk mencapai tingkat produktivitas 

yang tinggi. 

PT. Dua Satu Dua Cipta Lestari merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam pelayanan jasa, maka perusahaan di tuntut secara terus menerus 

berupaya meningkatkan kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan yang 

memuaskan guna untuk membantu manajemen dalam kegiatan perencanaan, 

kontrol, dan pengambilan keputusan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Dengan 

kata lain, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan banyak ditentukan 

oleh kemampuan manajerial untuk meningkatkan kinerja organisasinya. 

PT. Dua Satu Dua Cipta Lestari  mencatat laba bersih sebesar Rp 10,58 

miliar sepanjang tahun 2012. Angka tersebut meleset dari yang ditargetkan 

semula. Awalnya PT. PT. Dua Satu Dua Cipta Lestari menargetkan laba bersih 



3 

 

 

 

tahun 2012 sebesar Rp 25 miliar. Pendapatan dari hasil penjualan PT. Dua Satu 

Dua Cipta Lestari sepanjang tahun 2012 tercatat Rp 75,69 miliar. PT. Dua Satu 

Dua Cipta Lestari merupakan salah satu industri pelayanan jasa di Indonesia yang 

selalu dihadapkan dengan berbagai masalah, salah satunya adalah masalah mutu 

kinerja karyawan yang selama ini kurang memenuhi standar. Jika dilihat dari 

sudut pandang lain, menurut manajemen PT. Dua Satu Dua Cipta Lestari  target 

laba yang ditetapkan oleh PT. Dua Satu Dua Cipta Lestari pada tahun 2012 

mengalami perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan laba yang 

terealisasi. Berdasarkan kasus tersebut kemungkinan berkaitan dengan kinerja 

manajerial di PT. Dua Satu Dua Cipta Lestari selama tahun 2012 dilaksanakan 

kurang maksimal sehingga menyebabkan target laba tidak tercapai (Jayadi 

Supriadin, 2012). 

Pembenahan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kinerja 

manajerial PT. Dua Satu Dua Cipta Lestari adalah dengan melakukan 

pengembangan terhadap sistem informasi dalam menghasilkan suatu informasi 

yang berkualitas. Sehingga informasi tersebut dapat membantu manajemen dalam 

melakukan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan serta 

meningkatkan kemampuan manajer untuk mengetahui atau memahami keadaan 

lingkungan dan mengidentifikasi aktivitas yang relevan. 

Krismiaji (2005:12) berpendapat bahwa: 

“Sistem informasi merupkan suatu cara yang dilaksanakan untuk 
mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data serta cara yang digunakan 
untuk melakukan pengendalian dan menyediakan informasi untuk 
membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan menjalankan 
kegiatan operasional perusahaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan 
dapat tercapai.” 



4 

 

 

 

Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi disediakan kepada para 

manajer oleh suatu perusahaan dalam dunia bisnis mempunyai sasaran utama. 

Sasaran utama informasi tersebut dijelaskan oleh Hansen dan Mowen (2009:2), 

yaitu: 

1. Menyediakan informasi yang menunjang pengambilan keputusan, 
2. Menyediakan informasi yang mendukung perhitungan biaya jasa, 

produk dan tujuan lain yang diinginkan manajemen, 
3. Menyediakan informasi akuntansi yang digunakan dalam perencanaan, 

pengendalian, dan pengevaluasian.  
 
 
Hansen dan Mowen (2006:4) mendefinisikan sistem informasi akuntansi 

manajemen (SIAM) sebagai berikut: 

“Sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM) adalah sistem informasi 
yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan berbagai proses 
yang diperlukan untuk memenuhi tujuan manajemen, dimana sistem 
informasi akuntansi manajemen (SIAM) tidak terkait oleh suatu kriteria 
formal yang menjelaskan sifat dari masukan atau proses keluaran”. 
 
Hansiadi (2002) menyatakan sistem informasi akuntansi manajemen 

(SIAM) merupakan suatu mekanisme pengendalian organisasi, serta merupakan 

alat yang efektif dalam menyediakan informasi yang bermanfaat guna 

memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi dari aktivitas yang dilakukan. 

Chia (1995) juga menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi manajemen 

(SIAM) merupakan suatu mekanisme pengawasan organisasi yang dapat 

memudahkan pengawasan dengan cara membuat laporan dan menciptakan 

tindakan-tindakan yang nyata terhadap penilaian kinerja dalam organisasi. 

Perusahaan mendesain sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM) 

untuk membantu organisasi yang bersangkutan melalui para manajernya, yaitu 

dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengambilan keputusan. 
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Untuk membantu aktivitasnya para manajer membutuhkan dukungan informasi. 

Menurut Mia (1994) peranan dari sistem informasi akuntansi manajemen dalam 

membantu manajer memberikan arah serta mengatasi masalah-masalah yang 

timbul dalam suatu organisasi telah menyebabkan evolusi yang besar dalam 

implementansi sistem informasi akuntansi mananejem (SIAM). 

Karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM) juga berperan 

menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk membantu manajer dalam 

pengendalian aktivitas sehingga diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

pencapaian tujuan. Chenhall dan Morris (1986) dalam Arsono Laksmana (2002) 

Jurnal akuntansi dan keuangan mengidentifikasi empat karakteristik sistem 

informasi akuntansi manajemen (SIAM) yang bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan, yaitu:  

1. Informasi broadscope (lingkup luas) lebih mengacu kepada informasi 

dari sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM) yang mewakili 

dimensi fokus, kuantitatif, dan horizon waktu (Gordon dan Narayanan, 

1984). Informasi broadscope juga mencakup informasi mengenai 

permasalahan ekonomi maupun non ekonomi, estimasi kejadian yang 

mungkin terjadi di masa yang akan datang, dan aspek-aspek 

lingkungan. Atau dengan kata lain, informasi yang bersifat broadscope 

memberikan informasi tentang faktor-faktor internal maupun eksternal 

perusahaan. 

2. Menurut Bodnar (1995) informasi timelines (tepat waktu) mengacu 

kepada ketepatan waktu dalam memperoleh informasi suatu kejadian 
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dan informasi dikatakan tepat waktu apabila informasi tersebut 

mencerminkan kondisi terkini dan sesuai dengan kebutuhan manajer.  

3. Informasi aggregation juga merupakan informasi yang memperhatikan 

penerapan bentuk kebijakan formal (seperti discounted cash flow) atau 

model analitis informasi hasil akhir yang didasarkan pada area 

fungsional (seperti pemasaran, produksi) atau didasarkan pada waktu 

(seperti bulanan, kuartalan). Informasi aggregation diperlukan dalam 

organisasi karena dapat mencegah kemungkinan terjadinya overload 

informasi (Chia, 1995; Iselin, 1998 dalam YP Supardiyono, 1999). 

Dengan adanya informasi yang teragregasi maka para manajer akan 

lebih cepat merespon permasalahan yang ada dalam 

pertanggungjawabannya, serta mendukung para manajer dalam 

mengatasi informasi yang overloads. 

4. Chenhall dan Morris (1986) menjelaskan bahwa informasi yang 

terintegrasi juga menunjukkan adanya keterbukaan informasi, karena 

dampak kebijakan satu unit dapat diketahui oleh unit lainnya dalam 

organisasi. Dengan adanya informasi yang terintegrasi juga akan 

mangakibatkan para manajer mempertimbangkan unsur integritas 

didalam melakukan evaluasi kerja. 

Karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM) yang tersedia 

berupa broadscope, timelines, aggregation dan integration akan menjadi efektif 

apabila sesuai dengan tingkat kebutuhan pengguna informasi (Prasetyo, 

2002:102). Hal ini sejalan dengan pendekatan kontingensi yang menekankan 
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bahwa tidak ada sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM) secara universal 

selalu tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi dalam setiap keadaan 

(Rustiana, 2002). 

Chenhall dan Morris (1986) dalam penelitiannya dengan responden 

sebanyak 68 manajer tingkat menengah dan atas, pada perusahaan manufaktur di  

Sidney, Australia menyimpulkan bahwa menurut manajer karakteristik sistem 

informasi akuntansi manjemen (SIAM) yang paling bermanfaat adalah informasi 

akuntansi manjemen dengan karakterstik broadscope, timeliness, aggregation dan 

informasi yang memiliki integration. Outley (1980) juga menjelaskan bahwa 

masing-masing karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM) tidak 

selalu sama untuk segala situasi, karena banyak faktor yang mempengaruhi 

kebutuhan akan informasi akuntansi manajemen. 

Karakteristik sistem informasi akuntansi manjemen (SIAM) di perusahaan 

berkaitan dengan ketersediaan informasi akuntansi manjemen sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Sebagai sebuah produk sistem informasi, sistem 

informasi akuntansi manajemen (SIAM) mempunyai beberapa karakteristik 

diantaranya akurat, sumber informasi terfokus, dapat dikuantifikasi, frekuensi 

penggunaan tinggi, berorientasi kepada masa yang akan datang dan yang telah 

lalu, relevan, lengkap, tingkat agregasi dan ketepatan waktu yang tinggi sehingga 

dapat meningkatkan kinerja manajerial (Laksmana dan Muslichah, 2002). 

Juniarti dan Evelyne (2003) menyadur dari Chia (1955) mengungkapkan 

bahwa karaktersitik sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM) yang berupa 

aggregation, broadscope, integration dan timeliness mampu meningkatkan 
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kinerja manajer. Manajer yang memiliki informasi dengan karakteristik tersebut 

umumnya mampu untuk membuat perencanaan yang lebih baik dan mencapai 

target yang telah ditetapkan. 

Bukti-bukti bahwa karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen 

(SIAM) berhubungan dengan kinerja manajerial juga diungkapkan  AICPA  yang  

dikutip  oleh Juniarti dan Evelyne (2003). Hasil survey yang pernah dilakukan 

oleh AICPA & Lawrence S. Maisel mengenai pengukuran kinerja menyatakan, 

sebanyak 77%  responden menyetujui bahwa karakteristik sistem informasi 

akuntansi manjemen (SIAM) yang berkualitas penting dalam meningkatkan 

kinerja manajerial (Maisel and AICPA, 2001:28). Selanjutnya, Nazaruddin (1998) 

yang menguji mengenai pengaruh karakteristik sistem informasi akuntansi 

manajemen (SIAM) terhadap kinerja manajerial menunjukkan bahwa tingkat 

keandalan karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM)  

(broadscope, timeliness, agregasi, dan integrasi) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja manajerial. 

Jadi dengan ketersediaan karakteristik sistem informasi akuntansi 

manajemen (SIAM) 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. Kemungkinan solusi terhadap suatu masalah juga semakin 

banyak yang memungkinkan manajer produksi atau pemasaran untuk 

meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil. Dengan demikian 

ketersediaan karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM), 
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memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan secara tepat dan cepat yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja manajerial. 

 Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen 

(SIAM) terhadap kinerja manajerial. Maka penelitian ini akan mengambil judul 

“Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja 

Manajerial”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, masalah dalam 

penelitian ini adalah rendahnya kinerja manajerial. Pertanyaan penelitian yang 

disusun berdasarkan masalah tersebut adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan karakteristik sistem informasi akuntansi 

manajemen (SIAM) yang dijalankan oleh PT. Dua Satu Dua Cipta 

Lestari  kota Tangerang. 

2. Bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial yang dijalankan oleh PT. 

Dua Satu Dua Cipta Lestari  kota Tangerang. 

3. Apakah karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM) 

berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial yang dijalankan oleh 

PT. Dua Satu Dua Cipta Lestari  kota Tangerang. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data maupun 

informasi yang relevan dengan masalah yang diidentifikasikan, kemudian 
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dianalisis dan ditarik kesimpulan serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sarjana pada Universitas Widyatama.   

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengkaji pelaksanaan karakteristik sistem informasi akuntansi 

manajemen (SIAM) yang dijalankan oleh PT. Dua Satu Dua Cipta 

Lestari  kota Tangerang. 

2. Untuk mengkaji pelaksanaan kinerja manajerial yang dijalankan oleh 

PT. Dua Satu Dua Cipta Lestari  kota Tangerang. 

3. Untuk mengkaji besarnya pengaruh karakteristik sistem informasi 

akuntansi manajermen (SIAM) terhadap kinerja manajerial yang 

dijalankan oleh PT. Dua Satu Dua Cipta Lestari  kota Tangerang. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi berbagai 

pihak antara lain : 

1.4.1 Bagi penulis 

Menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman lebih mendalam 

dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi dan untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi 

Jurusan Akuntansi di Universitas Widyatama. 

1.4.2 Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai 

informasi untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kinerja 

manajerial. 
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1.4.3 Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian serta masukan 

bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti objek dan tema yang 

berkaitan Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen. 

 
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Dua Satu Dua Cipta Lestari  yang 

berlokasi di Jln. Oscar Raya No. 28, Tangerang Selatan. Penelitian ini dilakukan 

pada bulan Agustus sampai dengan selesai. 




