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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manajemen selalu menghadapi ketidakpastian manakala mereka

menghadapi masalah yang harus diputuskan pemecahannya. Untuk mengurangi

ketidakpastian ini, manajemen memerlukan informasi, di antaranya informasi

akuntansi. Untuk informasi akuntansi ini, manajemen akan berpaling kepada

akuntan manajemen untuk mengurangi ketidakpastiannya. Jika informasi

akuntansi manajemen tidak tersedia atau tidak teliti, tidak relevan, dan tidak dapat

diandalkan, maka manajemen akan berpaling ke informasi non-akuntansi untuk

mengurangi ketidakpastiannya. Informasi merupakan suatu fakta, data,

pengamatan, persepsi, atau sesuatu yang lain, yang menambah pengetahuan.

Informasi diperlukan oleh manusia untuk mengurangi ketidakpastian dalam

pengambilan keputusan (Mulyadi, 2001:10).

Pengambilan keputusan merupakan pemilihan diantara beberapa alternatif

pemecahan masalah. Pada hakikatnya keputusan itu diambil jika pimpinan

menghadapi masalah atau untuk mencegah timbulnya masalah dalam organisasi.

Pengertian masalah dapat diartikan dalam arti yang luas, misalnya pembuatan

rencana kegiatan, mungkin ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Pimpinan

harus mengambil keputusan untuk memilih cara mana yang paling tepat yang

akan dipergunakan. Ini sudah dianggap ada masalah dalam memilih cara yang

akan dipakai pembuatan rencana. Oleh karena itu informasi yang lengkap,



terpercaya dan aktual sangat dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan

(Syamsi, 2000:8).

Membuat keputusan adalah salah satu fungsi pokok manajer. Manajer

selalu dihadapkan pada masalah untuk membuat keputusan. Pembuatan keputusan

biasanya menjadi tugas yang sulit karena adanya berbagai permasalahan yang

kompleks dengan berbagai alternatif yang tersedia, banyaknya data yang harus

diolah, padahal hanya beberapa saja yang relevan (Garrison, 2001:568).

Sutabri (2012:22) menjelaskan bahwa data yang telah diklasifikasikan

atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan

keputusan. Sistem pengolahan informasi akan mengolah data menjadi informasi

atau mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi yang

menerimanya. Nilai informasi berhubungan dengan keputusan. Bila tidak ada

pilihan atau keputusan maka informasi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar

dari keputusan berulang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang.

Nilai informasi dilukiskan paling berarti dalam konteks pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada pihak

manajemen. Sekarang ini, karyawan golongan rendah bertanggung jawab atas

beberapa keputusan ini, karena sistem informasi membuat informasi menjadi

tersedia untuk golongan yang lebih rendah dalam bisnis. Terdapat beberapa

tingkatan di dalam organisasi. Setiap tingkatan mempunyai kebutuhan informasi

yang berbeda untuk membantu mengambil keputusan dan tanggung jawab atas

jenis-jenis keputusan yang berbeda (Laudon, 2008:147).



Perusahaan mendesain sistem informasi akuntansi manajemen untuk

membantu organisasi yang bersangkutan, melalui para manajernya, yaitu dalam

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengambilan keputusan. Untuk

membantu aktivitasnya, para manajer membutuhkan dukungan informasi. Sistem

Informasi Akuntansi Manajemen (SIAM) merupakan sistem formal yang

dirancang untuk menyediakan informasi bagi manajer. Perencanaan SIAM yang

merupakan bagian dari sistem pengendalian organisasi perlu mendapat perhatian,

hingga dapat diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung

keberhasilan sistem pengendalian manajemen. SIAM dapat membantu manajer

dalam pengendalian aktivitas sehingga diharapkan dapat membantu perusahaan

dalam pencapaian tujuan (Faisal, 2006).

Pada penelitiannya Syam dan Maryasih (2006) menjelaskan bahwa

menurut Mia dan Chenhall (1994) 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 untuk dalam

mengambil keputusan. Semakin tingginya tingkat persaingan di pasaran

perdagangan yang disebabkan oleh penggunaan teknologi produksi yang modern,

deregulasi ekonomi dan penswastaan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh

pemerintah, menyebabkan para pengambil keputusan merasakan bahwa

penggunaan SAM sangat penting (Bromwich, 1990). Di samping persaingan



yang bersifat global, perkembangan produk dan teknologi proses, turun naik nilai

mata uang dan perubahan-perubahan harga bahan mentah juga 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. Disamping itu

informasi SAM dapat memudahkan pengguna (para manajer atau eksekutif) untuk

mengontrol biaya, mengukur dan meningkatkan produktivitas, dan dapat pula

memberikan dukungan terhadap proses produksi (Johnson & Kaplan, 1987). 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).

Effriyanti (2005) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Kanodia et al.

(1989) menjabarkan eskalasi sebagai keputusan manajer yang tidak rasional

karena meskipun tidak sadar secara langsung maupun tak langsung manajer

cenderung mengabaikan kepentingan perusahaan dan lebih mementingkan

kepentingan ekonomi pribadinya. Adanya asimetri informasi antara manajer

dengan perusahaan mengakibatkan manajer yang memiliki inisiatif terhadap suatu

proyek akan melanjutkan proyek tersebut, meskipun proyek tersebut tidak

menguntungkan, dibandingkan manajer yang tidak terlibat langsung dari awal.

Dalam hal ini, selain karena manajer menginginkan outcome final juga karena

manajer merasa memiliki ikatan emosional dan takut kredibilitasnya menurun



apabila proyek tersebut dihentikan (Harrel dan Harrison, 1994; Ross dan Staw,

1993).

Hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustikawati (2006)

menjelaskan bahwa penelitiannya yang mereplikasi dari penelitian Coad (1999)

menjelaskan mengenai hubungan antara goal orientation dengan keterlibatan atau

independensi akuntan manajemen dalam proses pengambilan keputusan, adopsi

teknik akuntansi manajemen baru, dan leadership sebagai faktor yang sangat

penting mempengaruhi goal orientation.

Peneliti melakukan penelitian di PT. PINDAD (persero) dan menemukan

bahwa perusahaan ini membutuhkan berbagai macam informasi akuntansi

manajemen dalam pengambilan keputusan, perusahaan ini menggunakan beberapa

sistem informasi akuntansi manajemen yang memberikan banyak informasi-

informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk pengambilan keputusan, dengan

begitu manajemen memperoleh banyak informasi dan data-data yang dapat

digunakan untuk pengambilan keputusan, permasalahan yang dihadapi adalah

bagaimana manajer menentukan mana informasi yang harus digunakan dan mana

informasi yang tidak perlu digunakan agar dapat mengurangi ketidakpastian

dalam pengambilan keputusan. Informasi yang dipilih tentunya harus informasi

yang sangat membantu para manajer untuk mengambil keputusan agar

mengurangi masalah ketidakpastian yang ada, karena tidak semua informasi dapat

digunakan dan dapat dipercaya. Manajer harus memilih informasi yang efisien,

efektif dan relevan agar dapat mengurangi masalah ketidakpastian dalam



pengambilan keputusan. Keputusan yang dilakukan manajer tersebut harus

memberikan perkembangan yang lebih baik untuk perusahaan.

Motivasi penelitian ini yaitu untuk membuktikan apakah terdapat

hubungan atau pengaruh dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Manajemen terhadap pengambilan keputusan. Kedua, penelitian ini berusaha

untuk menggeneralisasi hasil-hasil penelitian yang menggunakan persepsi

ketidakpastian lingkungan yang dihadapi perusahaan terhadap informasi yang

dibutuhkan dan kinerja manajemen. Untuk mendapatkan strategi yang sangat

relevan tentunya dibutuhkan informasi yang sangat relevan pula.

Hal ini menyebabkan kecenderungan perusahaan membutuhkan Sistem

Informasi Akuntansi Manajemen (SIAM) yang tinggi, detail, dan lebih kompleks

untuk menentukan strategi bisnis yang akan dijalani perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk mengetahui

apakah hubungan sistem informasi akuntansi manajemen dengan proses

pengambilan keputusan. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul

“PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

MANAJEMEN DALAM MENGURANGI KETIDAKPASTIAN

TERHADAP PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH

MANAJER”.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian di atas, identifikasi masalah dalam

penelitian ini adalah:



1. Bagaimana pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi manajemen

terhadap pengambilan keputusan pada PT. PINDAD (Persero).

2. Apakah sistem informasi akuntansi manajemen yang digunakan dapat

mengurangi masalah ketidakpastian dalam pengambilan keputusan di PT.

PINDAD (Persero).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data maupun

informasi yang relevan dengan masalah yang diidentifikasikan, kemudian

dianalisis dan sebagai bahan penulisan skripsi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem informasi akuntansi

manajemen berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan

oleh manajer.

2. Untuk mengetahui apakah informasi dan data yang dihasilkan oleh sistem

informasi akuntansi manajemen dapat mengurangi ketidakpastian dalam

pengambilan keputusan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi penyusun penelitian ini sangat bermanfaat karena:

a. Dapat mengembangkan ilmu akuntansi manajemen dan memberikan

gambaran mengenai sistem informasi akuntasi manajemen dengan



melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem informasi

akuntansi manajemen terhadap proses pengambilan keputusan.

b. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Ekonomi

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Strata 1 di Universitas

Widyatama.

2. Bagi perusahaan yang diteliti penelitian ini bermanfaat sebagai bahan

masukan dan informasi mengenai sistem informasi akuntansi manajemen

yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengurangi ketidakpastian dalam

langkah-langkah pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan

perusahaannya.

3. Bagi pihak lain, sebagai sumber informasi yang diharapkan dapat

bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini,

penulis melakukan penelitian di PT. PINDAD (Persero) yang beralamat di Jalan

Jend. Gatot Subroto No. 517 Bandung, adapun pelaksanaan penelitian dilakukan

oleh penulis pada 1 Oktober 2014 sampai dengan 30 November 2014.


