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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perubahan lingkungan bisnis yang dihadapi perusahaan saat ini 

berlangsung dengan cepat dan terus menerus, hal tersebut mengakibatkan 

perusahaan-perusahaan melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang ada dengan 

melakukan perubahan strategi dan pengendalian manajemen yang lebih baik. 

Setiap perusahaan tentu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

oleh manajemen puncak (top management) (Mukti, 2012). Tujuan perusahaan itu 

sendiri pada umumnya mencakup pada pertumbuhan perusahaan, laba yang 

dihasilkan, produktivitas, kelangsungan perusahaan, dan kesejahteraan karyawan. 

(Syamsuddin, 2007) 

Kegiatan bisnis pada umumnya tidak mungkin steril dari pengaruh 

lingkungan tempat berada. Ada beberapa lingkungan yang mempengaruhi suatu 

bisnis, yang dijalankan oleh pelaku bisnis. Pada dasarnya lingkungan dibedakan 

atas dua lapis yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan 

Internal mungkin dapat dikendalikan secara organisatoris oleh pelaku usaha 

sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan. Sedangkan lapis 

kedua adalah lingkungan eksternal yaitu lingkungan bisnis yang ada di luar 

kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh pelaku 

bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan. Malah pelaku bisnislah yang harus 
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mengikuti kemauan lingkungan agar bisnis bisa selamat dari pengaruh lingkungan 

tersebut (Saydam, 2006). 

Masalah serius muncul karena terjadinya perubahan lingkungan bisnis 

ternyata mampu meningkatkan kondisi ketidakpastian lingkungan, kondisi 

tersebut dapat menyulitkan proses perencanaan, pengawasan dan pengambilan 

keputusan suatu organisasi. Keberadaan sistem informasi akuntansi manajemen 

sangat berguna dalam menyediakan informasi penting untuk membantu manajer 

dalam mengendalikan aktivitas, serta mengurangi ketidakpastian lingkungan 

dalam usaha mencapai tujuan organisasi (Atkinson, 1995 dalam Utami, 2012). 

Perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa telekomunikasi 

di Indonesia bersaing semakin ketat dalam menarik konsumen supaya tertarik 

untuk menggunakan produknya. Hal ini ditandai dengan munculnya operator-

operator telekomunikasi di Indonesia seperti PT Excelcomindo (XL), PT Mobile 

8, PT Bakrie Telekom, PT Indosat, PT Sampoerna Telekom, PT Smart Telecom, 

PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Telekomunikasi Indonesia Selular 

(Telkomsel), PT Natrindo, dan PT Hutchison. (Nusafone, Sri Adiningsih, 2014) 

PT.Indosat Tbk. adalah salah satu perusahaan penyedia jasa 

telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini 

menawarkan saluran komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan 

pilihan pra bayar maupun pasca bayar dengan merek Matrix, Mentari dan IM3. 

PT.Indosat mengklaim memiliki 58,5 juta pelanggan untuk telepon genggam. 

Indosat adalah provider telekomunikasi terbesar kedua setelah Telkomsel. 

(Id.wikipedia.org, 2012).Namun kinerja manajerial pada PT Indosat Tbk dapat 

dinyatakan menurun setiap tahunnya. 



3 

Menurut argumennya Mustafa Abu Bakar (2011) selaku pemegang saham 

Seri A pada PT Indosat berpendapat bahwa kinerja manajerial PT Indosat ini terus 

mengalami penurunan. Penurunan yang dialami PT. Indosat disinyalir akibat 

kurangnya perwakilan direksi pemerintah dalam jajaran PT. Indosat Tbk ini. Hal 

ini pun sejalan dengan laporan pemegang saham terbesar Indosat, yaitu Qatar 

Telecommunication (2011) yang mengakui penurunan kinerja BUMN 

telekomunikasi ini. Presidium Indosat Watch Kamarussamad (2011) menyoroti 

ada beberapa persoalan yang masih membelit Indosat hingga kinerjanya terus 

menurun. (www.ekbis.rmol.co., 2011). Hal ini sesuai dengan data laporan 

keuangan PT. Indosat, Tbk periode tahun 2007-2012 cenderung menurun. Adapun 

data laporan keuangan PT. Indosat periode tahun 2007-2012, sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Penurunan Laba PT. Indosat  tahun 2007 s/d 2012 

(dalam Jutaan  Rupiah) 

Tahun Laba Usaha Pertumbuhan 

2007 2.042.043 

2008 1.878.522 -8.01 

2009 1.498.245 -20.24 

2010 647.174 -56.80 

2011 1.066.744 64.83 

2012 487.416 -54.31 
Sumber : Laporan Keuangan PT. Indosat, Tbk 

Tahun 2007 -2012(data diolah) 

 

BerdasarkanTabel 1.1 menunjukkan bahwa pada umumnya terjadi 

penurunan laba bersih PT Indosat, Tbk periode tahun 2007-2012. Pada tahun 2008 

sebesar 8,01%, kemudian tahun 2009 terjadi penurunan sebesar 20,24%, pada 

tahun 2010 terjadi penurunan laba sebesar 56,80%, sedangkan pada tahun 2011 

terjadi kenaikan laba yang cukup signifikan sebesar 64,83%. Namun pada tahun 
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2012 kembali terjadi penurunan laba sebesar 54,31%. Berdasarkan penjelasan-

penjelasan di atas, turunnya laba ini mencerminkan kurang bagusnya kinerja 

manajerial. 

 Berdasarkan masalah tersebut diperlukan suatu perbaikan terhadap kinerja 

manajerial sehingga diharapkan periode selanjutnya kinerja manajerial yang tidak 

terlalu bagus tersebut tidak terulang kembali. Kinerja manajerial dapat tercapai 

secara efektif dan efisien apabila fungsi dari manajemen dilaksanakan dengan 

baik mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengendalian 

manajemennya sehingga dapat memberikan kinerja yang optimal guna menjamin 

tercapainya tujuan perusahaan. (Supriyono, 2000). 

Hal tersebut bertujuan agar perusahaan dapat tercapai secara efektif dan 

efisien, manajer membutuhkan kemampuan untuk memprediksi masa depan 

dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti faktor lingkungan. Dalam 

kondisi ketidakpastian lingkungan yang tinggi, perusahaan harus mampu 

mengantisipasi keadaan yang selalu berubah sehingga perusahaan dapat bertahan 

dan berkembang. (Aswida, 2014) 

Ketidakpastian lingkungan merupakan suatu kondisi lingkungan eksternal 

maupun internal yang dapat mempengaruhi operasionalisasi perusahaan. 

Sedangkan menurut Duncan dalam Sulaksono (2005) Ketidakpastian lingkungan 

merupakan keterbatasan individu dalam menilai probabilitas gagal atau berhasil 

keputusan yang telah dibuat. 
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Perencanaan yang disusun dalam kondisi ketidakpastian lingkungan yang 

tinggi akan menjadi masalah, karena adanya ketidakmampuan manajer dalam 

memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Seseorang mengalami 

ketidakpastian karena ia merasa tidak memiliki informasi yang cukup untuk 

memprediksikan secara akurat, atau karena ia merasa tidak mampu membedakan 

antara data yang relevan dengan yang tidak relevan (Miliken dalam Utami, 2012). 

Untuk mengatasi masalah yang muncul akibat tingginya kondisi ketidakpastian 

lingkungan, manajer membutuhkan sistem informasi akuntansi manajemen yang 

handal. (Chenhall dan Morris, 1986; Gul dan Chia, 1994 dalam Utami, 2012). 

Kondisi ketidakpastian lingkungan yang ada akan menyulitkan manajer 

dalam membuat suatu perencanaan dan melakukan pengendalian terhadap operasi 

perusahaan. Salah satu yang menjadi perhatian manajer adalah informasi, 

informasi yang dibutuhkan bermacam-macam dan informasi tersebut berfungsi 

sebagai alat untuk mengidentifikasi aktivitas perusahaan yang relevan (Anggita 

Pernamasari, 2010) 

Sistem informasi yang dapat dikembangkan perusahaan, diantaranya 

adalah sistem akuntansi manajemen.Sistem akuntansi manajemen merupakan 

prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk mempertahankan 

atau menyediakan alternatif berbagai kegiatan perusahaan.Sistem akuntansi 

manajemen merupakan bagian dari sistem pengendalian organisasi, salah satunya 

berfungsi sebagai sumber informasi penting yang membantu manajemen 

mengendalikan aktivitasnya serta mengurangi ketidakpastian lingkungan dalam 

rangka mencapai tujuan perusahaan. (Dwirandra, 2010) 
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Sistem akuntansi manajemen dapat memainkan peran yang penting dalam 

situasi seperti ini. Sistem akuntansi manajemen dapat didesain untuk memberikan 

informasi yang lebih canggih dan tidak hanya membantu membuat keputusan 

dalam departemen namun juga membantu koordinasi antar departemen-

departemen fungsional (Bouwens dan Abernethy, 2000). 

Sistem akuntansi manajemen dapat membantu manajer dalam 

mengendalikan aktivitas dan mengurangi ketidakpastian lingkungan sehingga 

tujuan organisasi dapat tercapai. Informasi 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. (Rahmah, 2011) 

Menurut Mia dan Chenhall yang dikutip Fazli (2006:2) bahwa: 

“Peranan dari sistem akuntansi manajemen dalam membantu 

manajer memberikan arahan serta mengatasi masalah-masalah yang 

timbul dalam suatu organisasi telah menyebabkan evolusi yang besar 

dalam implementasi Sistem Akuntansi Manajemen (SAM)”. 

 

Hal ini membutuhkan data eksternal dan data bukan keuangan yang 

menekankan kepada pemasaran, inovasi produk, perencanaan stratejik dan 

informasi yang berguna dalam mengambil keputusan.Semakin tingginya tingkat 

persaingan di pasaran perdagangan yang disebabkan oleh penggunaan teknologi 

produksi yang moderen, deregulasi ekonomi dan penswastaan perusahaan-

perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, menyebabkan para pengambil 

keputusan merasakan bahwa penggunaan SAM sangat penting. Di samping 

persaingan yang bersifat global, perkembangan produk dan teknologi proses, 

turun naik nilai mata uang dan perubahan-perubahan harga bahan mentah juga 
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merupakan faktor-faktor penting dalam mempertimbangkan penerapan SAM. Hal 

ini disebabkan oleh SAM dapat menyediakan informasi yang terbaru serta mampu 

mengikuti perkembangan keadaan perdagangan yang sedang berlangsung. (Fazli, 

2006). 

Informasi SAM dapat memudahkan pengguna (para manajer atau 

eksekutif) untuk mengontrol biaya, mengukur dan meningkatkan produktivitas, 

dan dapat pula memberikan dukungan terhadap proses produksi. Hal ini sudah 

tentu menghendaki penelitian lebih lanjut tentang kaitannya dengan penggunaan 

SAM dalam keadaan tingkat perubahan lingkungan yang tidak menentu (Kaplan, 

1983, Shank & Govindarajan, 1989; Bromwich, 1990; Bromwich & Bhimani, 

1994) dalam Fazli (2006) 

Meningkatnya peran SAM dalam membantu manajer dapat mengatur 

secara langsung tugas-tugas dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, 

SAM memungkinkan untuk menghasilkan evolusi yang besar dalam penyediaan 

informasi-informasi penting dalam mengambil keputusan.Data eksternal dan data 

bukan keuangan yang diperlukan oleh pembuat keputusan adalah data yang 

mencakup informasi tentang pemasaran, inovasi produk dan strategi perencanaan. 

Selain itu, data tersebut dapat digunakan untuk memprediksi keadaan yang akan 

terjadi di masa yang akan datang dan sekaligus dapat membuat keputusan. (Akbar, 

2012). 

Kinerja manajerial atau kinerja organisasi dapat dicapai setelah para 

pembuat keputusan melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh organisasi 

(Ritonga, 2001). Kinerja organisasi akan tercapai apabila organisasi secara 
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keseluruhan telah mencapai atau memperoleh target yang telah ditetapkan. 

Informasi yang diterima oleh manajemen perlu dipilih dan dikelompokkan 

menurut karakteristik informasi yang dapat memberikan kontribusi dalam 

pencapaian kinerja manajerial. Diakui oleh banyak peneliti bahwa mengukur 

manfaat informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen terhadap 

kinerja organisasi merupakan hal yang sulit (Mahmood dan Mann, 2000 dalam 

Juniarti dan Evelyne, 2003).Oleh sebab itu muncul berbagai pendapat diantara 

para peneliti mengenai hubungan antara kinerja organisasi dan manfaat dari 

sebuah informasi. 

Sistem akuntansi manajemen dianggap sebagai subsistem pengendalian 

yang dikonfigurasikan dengan ketidakpastian lingkungan mampu mempengaruhi 

kinerja perusahaan (Gul dan Chia, dalam Akbar, 2012).Perlu adanya kesesuaian 

sistem akuntansi manajemen agar dapat meningkatkan kinerja manajerial. 

Kesesuaian yang dimaksud adalah apabila tingkat sistem akuntansi manajemen 

semakin handal akan memberikan dampak positif terhadap kinerja manajerial. 

Hingga saat ini, penelitian yang dilakukan untuk mengukur pengaruh 

antara variabel ketidakpastian lingkunganterhadap sistem akuntansi manajemen 

serta dampaknya terhadap kinerja manajerial sudah banyak. Adapun tujuan dari 

dilakukan penelitian ini adalah untuk menguji kembali apakah dengan 

menggunakan teori yang sama tetapi dengan sampel dan lokasi yang berbeda akan 

menghasilkan hasil penelitian yang sama sehingga hasil penelitian dapat 

memperkuat teori yang ada dan bisa digeneralisasikan. 
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 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menyusun penelitian ini 

dengan judul:“Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja 

Manajerial dengan Persepsi Ketidakpastian Lingkungan sebagai Variabel 

Moderating”(Studi kasus pada PT. Indosat, Tbk) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah-masalah yang akan menjadi pokok pembahasan 

penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah Sistem Akuntansi Manajemen berpengaruh terhadap Kinerja 

Manajerial pada PT. Indosat, Tbk? 

2. Apakah Sistem Akuntansi Manajemen berpengaruh terhadap Kinerja 

Manajerial dengan Persepsi Ketidakpastian Lingkungan sebagai Variabel  

Moderating pada PT. Indosat, Tbk? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial 

pada PT. Indosat, Tbk. 

2. Mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja 

Manajerial dengan Persepsi Ketidakpastian Lingkungan sebagai Variabel 

Moderating pada PT. Indosat, Tbk. 

 



10 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap bahwa penelitian mengenai Pengaruh Sistem Akuntansi 

Manajemen terhadap Kinerja Manajerial dengan Persepsi Ketidakpastian 

Lingkungan Sebagai Variabel Moderating dapat berguna dan juga bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari aspek ilmu maupun aspek 

praktis. 

 

1.4.1 Aspek Pengembangan Ilmu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan juga 

pengetahuan dalam bidang Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja 

Manajerial dengan Persepsi Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel 

Moderating. Serta dapat mengkaji dan membandingkan teori yang diperoleh 

mengenai Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial 

dengan Persepsi Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderating. 

Diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya. 

 

1.4.2 Pengembangan Praktis 

1. Bagi Penulis 

a. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana untuk 

meraih gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi 

Akuntansi di Universitas Widyatama. 

b. Dapat mengembangkan kreatifitas, memahami, dan mengetahui 

seberapa jauh ilmu yang diperoleh dalam penelitian ini. 



11 

c. Penulis dapat mengembangkan teori ilmu pengetahuan yang 

diperoleh di bangku kuliah untuk meneliti penelitian dalam suatu 

organisasi. 

d. Mengetahui seberapa jauh kemampuan penulis dalam 

memecahkan permasalahan. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Membantu manajer melakukan perencanaan organisasi dimasa 

datang agar tercapainya suatu tujuan yang diharapkan. 

b. Memberikan masukan bagi para praktisi tentang pentingnya 

sistem akuntansi manajemen dalam menyikapi kondisi 

ketidakpastian lingkungan agar kinerja manajerial dapat 

meningkat. 

c. Dapat mempertahankan atau memperbaiki kinerja dalam suatu 

organisasi agar lebih baik lagi. 

3. Bagi Peneliti Lain 

a. Memberikan informasi dan wawasan pengetahuan mengenai 

Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja 

Manajerial dengan Persepsi Ketidakpastian Lingkungan Sebagai 

Variabel Moderating. 

b. Sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan serta acuan 

untuk peneliti selanjutnya. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Guna memperoleh data yang objektif sebagaimana yang diperlukan dalam 

menyusun skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada PT. Indosat Tbk. 

yang berlokasi di Jalan Jl. Asia Afrika No: 141-147 Bandung. Adapun penelitian 

ini dilakukan pada bulan November 2013 sampai dengan selesainya penelitian ini. 

 


