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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teknologi Informasi 

Teknologi informasi memiliki pengertian yang beraneka ragam walaupun 

masing-masing definisi memiliki tujuan yang sama. Menurut Goodhue (1995) 

dalam Eka dan Sabaruddinsah (2011) mendefinisikan teknologi sebagai alat yang 

digunakan oleh individu untuk membantu menyelesaikan tugas. Teknologi 

informasi merupakan istilah dalam sistem informasi akuntansi yang menyajikan 

sebuah informasi bagi para pemakai. Martin (1999) menjelaskan teknologi 

informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan 

perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, 

melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. 

Namun terjadi perbedaan pendapat bahwa teknologi informasi adalah teknologi 

yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi kecepatan 

tinggi yang membawa data, suara, dan video (Williams dan Sawyer, 2003). 

Teknologi informasi menurut Oxford (1995) didefinisikan sebagai studi 

atau penggunaan peralatan elektronika, terumata komputer untuk menyimpan, 

menganalisis, dan mendistribusikan informasi dalam bentuk apapun termasuk 

kata-kata, bilangan dan gambar. Secara lebih umum, Lucas (2000) menyatakan 

bahwa teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk 

memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi 

adalah suatu alat yang berupa software dan hardware yang digunakan untuk 
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memproses suatu informasi dengan membawa suatu data yang berguna bagi para 

pemakai dalam menyelesaikan tugasnya. 

Abdul dan Terra (2005:5) mengelompokkan teknologi informasi ke dalam 

dua bagian, yaitu: 

“Teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu 

perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Perangkat keras 

menyangkut peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, printer dan 

keyboard. Adapun perangkat lunak meliputi: instruksi-instruksi untuk mengatur 

perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan interaksi tersebut.” 

 

Sedangkan Haag (2000) membagi teknologi informasi menjadi 6 

kelompok, sebagai berikut: 

1. Teknologi masukan (input), merupakan segala perangkat yang digunakan 

untuk menangkap data/informasi dari sumber asalnya. 

2. Teknologi keluaran (output), yaitu suatu informasi yang dapat diterima 

oleh pemakai yang membutuhkan, informasi perlu disajikan dalam berbagai 

bentuk baik kertas dengan menggunakan printer maupun melalui media 

penyimpanan seperti hardisk, dsb. 

3. Teknologi perangkat lunak (software), digunakan untuk menciptakan 

informasi diperlukan perangkat lunak atau program. Program adalah sekumpulan 

instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer. 

4. Teknologi penyimpanan (storage), menyangkut segala peralatan yang 

digunakan untuk menyimpan data. 

5. Teknologi komunikasi (telecommunication), merupakan teknologi yang 

memungkinkan hubungan jarak jauh. Internet dan ATM merupakan contoh 

teknologi yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi. 
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6. Teknologi pemroses (process), yaitu bagian penting dalam teknologi 

informasi yang berfungsi untuk mengingat data/program berupa komponen 

memori dan mengeksekusi program berupa komponen CPU. 

Teknologi informasi mempunyai fungsi utama dalam dunia bisnis yaitu 

pemrosesan informasi. Haag dan Cummings (1998) dalam Arsono dan Muslichah 

(2002) menyatakan terdapat lima kategori tugas pemrosesan informasi. Berikut 

disajikan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 

Kategori Pemrosesan Informasi dan Alat Teknologi Informasi 

 

Tugas Pemrosesan 

Informasi 

Keterangan Alat Teknologi 

Informasi 

Menangkap informasi Memperoleh informasi 

pada titik asalnya 

Teknologi input, 

misalnya: Mouse, 

Keyboard, Barcode 

reader 

Menyampaikan informasi Menyajikan informasi 

dalam bentuk yang paling 

berguna 

Teknologi output, 

misalnya: Screen, 

Printer, Speaker 

Menciptakan informasi Memproses informasi 

untuk memperoleh 

informasi baru 

Teknologi software, 

misalnya: Word 

procesing, Payroll, 

Expert system 

Menyimpan informasi Menyimpan informasi 

untuk penggunaan waktu 

yang akan datang 

Teknologi 

penyimpanan, 

misalnya: Hard disk, 

CD-Rom, Tape 

Mengkomunikasikan 

informasi 

Menyampaikan informasi 

ke orang lain atau ke 

lokasi lain 

Teknologi 

telekomunikasi, 

misalnya: Modem, 

Satellite 
Sumber: Haag dan Cummings (1998:18) 

Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan 

bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan mendasar pada struktur, 

operasi, dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan 
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dapat dirasakan oleh manusia. Menurut Abdul dan Terra (2005) peranan teknologi 

informasi meliputi: 

1. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam tugas ini, 

teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. 

2. Teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan 

menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. 

3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran 

manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-

perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. 

Adapun faktor penting teknologi informasi dalam suatu bisnis menurut 

Achidiat (2003) dalam Eka dan Sabaruddinsah (2011), terdiri dari: 

1. Peningkatkan ketergantungan pada informasi dan sistem komunikasi yang 

menghubungkannya. 

2. Ketergantungan pada entitas diluar pengendalian langsung dari 

perusahaan. 

3. Peningkatkan kegagalan teknologi informasi yang berdampak pada 

reputasi dan nilai perusahaan. 

4. Kekuatan teknologi secara dramatis mengubah organisasi dan praktek 

bisnis menciptakan kesempatan baru dan mengurangi biaya. 

5. Resiko melakukan bisnis dalam lingkungan yang saling ketergantungan. 

6. Kebutuhan untuk membangun dan mempertahankan kemampuan penting 

untuk mempertahankan dan menumbuhkan bisnis. 
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Jadi, teknologi informasi mempunyai dampak yang sangat penting bagi 

perusahaan khususnya pada bidang manufaktur. Teknologi informasi dapat 

membantu untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Menurut Mulyadi (1997) 

informasi tersebut berupa: (a) informasi biaya produk yang cermat, (b) informasi 

biaya overhead yang cermat, (c) informasi biaya daur hidup produk. 

 

2.2 Saling Ketergantungan 

Pengukuran kinerja manajerial mempunyai tingkat saling ketergantungan 

yang tinggi karena informasi dari setiap departemen akan berhubungan. Chenhall 

dan Morris (1986) mendifinisikan saling ketergantungan (interdepedensi) sebagai 

tingkat dimana departemen tergantung satu sama lain untuk menyelesaikan tugas 

mereka. Saling ketergantungan merupakan variabel penting dalam hubungan 

kontraktual. Perbedaan fungsi dan spesialis organisasi memungkinkan terjadintan 

saling ketergantungan organisasional (Aldrich, 1997 dalam Arsono dan 

Muslichah, 2002). 

Monhar (1978) menyatakan bahwa terdapat aspek-aspek tertentu, yaitu 

pasar, produk, dan bisnis dalam organisasi. Aspek-aspek tersebut dapat 

mendorongnya tingkat saling ketergantungan antar organisasi baik dalam bentuk 

pertukatakan informasi dan program kerja sama maupun pertukaran sumber daya. 

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat saling ketergantungan 

merupakan dimana suatu departemen tergantung satu sama lain untuk 

menyelesaikan tugasnya dengan berbagi informasi. Baik informasi yang berkaitan 



21 
 

dengan departemennya maupun informasi yang dibutuhkan departemen lainnya 

yang membantu para manajer dalam pengambilan keputusan. 

Dalam Thompson (1967:50) tipe-tipe saling ketergantungan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Kesalingtergantungan tergabung (Pooled Interdependence) 

Suatu keadaan dimana setiap bagian saling memberikan sumbangan yang 

berlainan kepada keseluruhan dan masing-masing didukung oleh keseluruhan, 

kegagalan dari salah satu cabang dapat membahayakan keseluruhan dan bagian 

lainnya. 

2. Kesalingtergantungan beruntun (Sequential Interdependence) 

Saling ketergantungan ini berbentuk serial, salah satu departemen harus 

menyelesaikan tugas mereka agar departemen selanjutnya dapat melakukan tugas 

yang berbeda. 

3. Kesalingtergantungan timbal-balik (Reciprocal Interdependence) 

Tipe saling ketergantungan timbal-balik menunjukkan dimana keluaran 

dari masing-masing menjadi masukan bagi yang lainnya.  

Sedangkan Robbins (2001:191) dalam Arsono dan Muslichah (2002) 

mengidentifikasi tiga bentuk saling ketergantungan, yaitu: 

1. Sequential interdependence 

Satu kelompok tergantung pada suatu kelompok lain untuk masukannya 

tetapi ketergantungan itu hanya satu arah, misalnya bagian kredit dan bagian dana. 

Dalam hal ini bagian kredit bergantung pada bagian dana untuk masukannya. 

Dalam saling ketergantungan berurutan, jika kelompok yang memberi masukan 
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tidak menjalankan tugasnya dengan benar maka kelompok akan bergantung pada 

kelompok pertama dan akan sangat terkena. 

2. Pooled interdependence 

Dua atau lebih unit menyumbang output secara terpisah ke unit yang lebih 

besar, misalnya bagian Akuntansi/ IT dan bagian operasional. Kedua departemen 

ini pada hakikatnya terpisah dan jelas terbedakan satu sama lain. 

3. Reciprocal interdependence 

Dimana kelompok-kelompok bertukar masukan dan keluaran, misalnya 

kelompok pemasaran dan dana. Pada interdependence ini kelompok dana saling 

bergantung secara timbal balik. Kelompok dana memperlukan kelompok 

pemasaran untuk menginformasikan tentang bunga yang akan diterima oleh 

nasabah. 

Gambar 2.1 

Tipe Saling Ketergantungan 

 

Pooled (a)  

 

Sequential (b)    

 

Reciprocal (c)     

 

(Sumber: Robbins, S.P., Organization Theory 1990: 191 dalam Arsono dan 

Muslichah, 2002) 

 

A 
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2.3 Sistem Akuntansi Manajemen 

Suatu perusahaan memiliki sistem akuntansi jangka panjang yang dapat 

memberikan manfaat untuk para pemakai dalam melaksanakn tanggung jawab. 

Menurut Nazaruddin (1998) menjelaskan mengenai sistem akuntansi manajemen 

sebagai berikut: 

“Sistem akuntansi manajemen adalah suatu mekanisme pengendalian 

organisasi, serta merupakan alat yang efektif dalam menyediakan 

informasi yang berguna untuk memprediksi konsekuensi yang mungkin 

terjadi dari berbagai aktifitas”. 

 

Sedangkan menurut Chia (1995) menjelaskan bahwa akuntansi manajemen 

adalah: 

 “Is an or ganizational control mechanism which facilitates control by 

reporting and creating visibility in the action and performance of its 

members. The informational rule of the management accounting system 

facilities decision-making and control in the organization and shoul, 

therefore, be tailored to the organizational contectual variabels and other 

control subsystem”. 

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa suatu mekanisme kontrol organisasi 

yang memberikan fasilitas kontrol melalui pelaporan dan penciptaan yang tampak 

dalam tindakan dan kinerja, yang mana merupakan alat yang efektif dalam 

penyediaan informasi yang berguna dalam memprediksi akibat yang mungkin 

terjadi dari berbagai alternatif yang dapat dilakukan. Serta peran informasi dari 

sistem akuntansi manajemen memfasilitasi pengambilan keputusan dan kontrol 

dalam organiasi dan harus disesuaikan dengan variabel kontekstual organisasi dan 

subsistem kontrol lainnya.  
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Menurut Mulyadi (2001) mengemukakan pengertian sistem akuntansi 

manajemen sebagai berikut: 

“Sistem akuntansi manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem yang 

mengelola masukan (input) berupa data operasi dan data keuangan untuk 

menghasilkan keluaran (output) berupa informasi akuntansi yang 

dibutuhkan oleh pemakai” 

 

Dengan melihat definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem akuntansi manajemen merupakan alat yang efektif dalam menyediakan 

informasi. Informasi tersebut dapat diukur secara relevan, tepat waktu, dapat 

dipercaya bagi para pengguna dan pengambil keputusan. 

 

2.4 Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen 

Informasi sistem akuntansi manajemen diperlukan perencanaan sistem 

untuk memberikan kebutuhan kepada manajer dalam mendukung kebutuhan yang 

tepat. Menurut penelitian Chenhall dan Morris (1986) menemukan bahwa terdapat 

empat karakteristik informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi manajemen, 

yaitu broad scope, timeliness, agregation dan integration yang bermanfaat 

menurut presepsi manajerial.  

Karakteristik informasi akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah karakteristik informasi berdasarkan penelitian Chenhall dan Morris. Hal ini 

dikarenakan bahwa empat karakteristik telah dibuktikan secara empiris dan telah 

teruji dalam penelitian-penelitian lanjutan oleh Gul (1991), Gul dan Chia (1994), 

Mia dan Chenhall (1994), Chia (1995), serta Mardiyah dan Gudono (2001). 

Berikut empat aspek karakteristik informasi akuntansi manajemen, yaitu: 
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1. Broad Scope 

Chia (1995:814) mengemukakan pengertian broad scope sebagai berikut: 

“A management accounting system with an information characteristic of 

broad scope provides information that is both internal and external to the 

organization. The scope of the information covers a diverse range of areas 

such as economic (total market sales,organization's share of that market, 

GNP) and non-economic (e.g.,technological advances, sociological  

changes, demographic developments) aspects of the environment. 

Estimates of the likelihood of future events occurring are also covered in 

the broad scope as well. To the sub-unit managers operating in a 

decentralized organization, the broad scope of the management 

accounting system caters for their diversity of informational needs in their 

decision-making.” 

Pengertian di atas menjelaskan bahwa karakteristik sistem akuntansi  

manajemen mempunyai lingkup informasi yang luas bersifat internal maupun  

eksternal di dalam organisasi. Ruang lingkup informasi meliputi beragam bidang  

seperti ekonomi (penjualan total pasar, pangsa organisasi pasar itu, GNP) dan 

non-ekonomi (misalnya,kemajuan teknologi, perubahan sosiologis, perkembangan 

demografis) aspek lingkungan. Perkiraan kemungkinan peristiwa di masa depan 

terjadi juga termasuk dalam lingkup yang luas juga. Untuk sub-unit manajer 

beroperasi di sebuah organisasi desentralisasi, ruang lingkup yang luas dari sistem 

akuntansi manajemen melayani keragaman mereka kebutuhan informasi dalam  

pengambilan keputusan. 

Sistem informasi broad scope memiliki tiga dimensi, yaitu fokus, 

kuantifikasi, dan horizon waktu (Gordon dan Narayan, 1984). Dalam 

melaksanakan tugasnya manajer membutuhkan informasi dari berbagai sumber 

yang sifatnya luas (Robbins, 1994:8, dalam Juniarti dan Evelyne, 2003). 

Disamping itu, lingkup sistem akuntansi manajemen yang luas akan memberikan 
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estimasi tentang kemungkinan terjadinya peristiwa dimasa yang akan datang 

ukuran profitabilitas (Arsono dan Muslichah, 2002). 

2. Timeliness 

Menurut Chenhall dan Morris (1986) menjelaskan informasi tepat waktu 

(timeliness) sebagai berikut: 

”A manager’s ability to respond qualiky to events likely to be influenced  

by the timeliness of the management accounting system. Timeliness is 

usually specified in terms of the provision of information on request and  

the frequency of reporting systematically collected information. Timely 

information enhances the facility of management accounting system to 

report upon the most recent events and to provide rapid feedback on 

decisions.” 

 

Pengertian diatas menjelaskan bahwa kemampuan para manajer untuk 

merespon secara cepat atas suatu peristiwa di pengaruhi oleh ketepatan waktu. 

Dengan adanya informasi yang tepat waktu mampu memberikan umpan balik 

yang cepat terhadap keputusan yang dibuat (Ishak dan Denny, 2013). 

Sedangkan menurut Echols (1996:593) yang dikutip oleh Juniarti dan 

Evelyne (2003) menyatakan bahwa informasi dapat disajikan tepat waktu 

(timeliness) apabila informasi tersebut tersedia untuk dijadikan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan 

kemampuannya untuk mempengaruhi keputusan. 

3. Aggregation 

Chenhall dan Morris (1986) memberikan penjelasan tentang agregasi 

(aggregation) adalah: 

“Management accounting system provide information in various forms of 

aggregation ranging from provision of basic raw, unprocessed data to a  

variety of aggregations around periods of time or areas of interest such as  
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responsibility centers, or functional areas. An additional type of  

aggregation refers to summation in formats consistent with formal 

decision models such as discounted cash flow analysis for capital 

budgeting, simulation and linear programming in budgetary applications,  

cost-volume-profit analysis, and inventory control models. In the current 

study, aggregated information is a composite of temporal and functional 

summation (e.g., sales area, cost center, marketing and production 

departments) and information produced specifically for formal decision 

models” 

 

Informasi yang terintegrasi dengan tepat akan memberikan masukan 

penting dalam proses pengambilan keputusan karena waktu yang dibutuhkan 

untuk mengevaluasi informasi lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang 

tidak teragregasi (Ishak dan Denny, 2013). Informasi agregasi dapat disampaikan 

dalam bentuk yang lebih ringkas, tetapi tetap mencakup hal-hal penting sehingga 

tidak mengurangi nilai informasi itu sendiri (Bordnar, 1995; Alwi, 2001 dalam 

Juniarti dan Evelyne, 2003). Dengan demikian, informasi agregasi akan 

membantu manajer dalam membuat keputusan dan dapat digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja manajemen. 

4. Integration 

Menurut Chenhall dan Morris (1986) menjelaskan informasi integrasi 

(integration) yaitu:  

“An important aspect of organizational control is coordination of the 

various segments within a sub uni. Managemen accounting system  

characteristic which may assist coordination would include the  

specification of targets which account for the effects of interacting  

segments and information on the impact that decisions in one area have on 

operations throughout the sub-unit.” 

 

Informasi terintegrasi berperan sebagai koordinator dalam  mengendalikan 

pengambilan keputusan yang beraneka ragam. Manfaat informasi yang 
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terintegrasi dirasakan penting saat manajer dihadapkan pada situasi dimana harus 

mengambil keputusan yang akan berdampak pada unit yang lain. informasi 

terintegrasi mencakup aspek seperti ketentuan target atau aktivitas yang dihitung 

dari proses interaksi antar sub unit dalam organisasi. Informasi terintegrasi 

bermanfaat bagi manajer ketika mereka dihadapkan untuk melakukan decision 

making yang mungkin akan berpengaruh pada sub unit lainnya (Achmad dan Ira, 

2009). 

2.5 Kinerja Manajerial 

Kata kinerja berasal dari job performance atau actual performance 

(Mangkunegara, 2005). Indra (2006) mendefinisikan kinerja sebagai suatu 

gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja 

merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja 

manjerial adalah ukuran seberapa efektif dan efesien manajer telah bekerja untuk 

mencapai tujuan organisasi (Stoner, 1992 dalam Juniarti dan Evelyne, 2003). 

Menurut Mulyadi (2001) kinerja manajerial merupakan suatu kinerja yang 

dihasilkan oleh seorang manajer dengan mengerahkan bakat dan kemampuan serta 

usaha beberapa orang lain yang berada di dalam daerah wewenangnya.  

Dengan demikian, kinerja dapat dikatakan baik apabila tujuan sudah 

tercapai dan dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan perusahaan. Namun 

kinerja dapat dikatakan buruk ketika perusahaan tidak mampu membiayai 

kelangsungan perusahaan. 
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Kinerja manajerial didefinisikan sebagai integrasi sistematis yang meliputi 

usaha, pengawasan evaluasi keuangan dan kinerja pegawai dalam kerangka 

eksplisit yang berhubungan dengan tujuan perusahaan. Kinerja manajerial bersifat 

lebih abstrak dan komplek dibandingkan kinerja karyawan pada umumnya. Oleh 

karena itu menilai kinerja manajerial sebaiknya dilakukan sendiri oleh manajer 

yang bersangkutan (Russel, 1994). 

Menurut Mahoney et al (1963) dalam Lina dan Yvonne (2014) 

mendeskripsikan bahwa kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota 

organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial, yaitu: 

1. Perencanaan 

Aktivitas atau tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi 

mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang guna 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

2. Investigasi 

Upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mempersiapkan 

informasi dalam bentuk laporan-laporan, catatan, dan analisa pekerjaan untuk 

mengukur hasil pelaksanaanya. 

3. Koordinasi 

Aktivitas menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi 

dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan 

menyesuaikan program yang akan dijalankan. 
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4. Evaluasi 

Aktivitas seperti penilaian atas usulan atau kinerja yang diamati dan 

dilaporkan. 

5. Pemilihan Staf 

Aktivitas atau kegiatan manajemen dalam memelihara dan 

mempertahankan bawahan dalam unit kerja. 

6. Negosiasi 

Usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan, 

atau kontrak untuk barang-barang atau jasa. 

7. Perwakilan 

Aktivitas berupa penyampaian visi, misi, dan kegiatan-kegiatan organisasi 

dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan 

perusahaan-perusahaan lain. 

8. Pengawasan 

Kegiatan manajerial dalam mengarahkan, memimpin, dan 

mengembangkan potensi bawahan, serta melatih dan menjelaskan aturan-aturan 

kerja kepada bawahan mengenai pelaksanaan kemampuan kerja. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

2.6.1  Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kinerja Manajerial 

 Teknologi komputer merupakan salah satu teknologi informasi yang 

berpengaruh terhadap suatu organisasi karena dengan sistem informasi berbasis 

komputer informasi yang disajikan dapat tepat waktu dan akurat (Arsono 

Laksmana dan Muslichah, 2002). Dengan adanya penggunaan komputer sejumlah 
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besar informasi yang berguna dapat dikumpulkan dan dilaporkan kepada manajer. 

ini memungkinkan manajemen dapat mengambil keputusan secara lebih cepat 

(Hansen dan Mowen, 1997). 

 Teknologi komputer dapat mempengaruhi kinerja manajerial, dengan 

penggunaan teknologi informasi yang merupakan penggabungan teknologi 

komputer dan teknologi komunikasi membantu manajer dalam menyajikan 

informasi yang berhubungan dengan lingkungan eksternal (misal; pemerintah, 

pesaing) dan internal (dari berbagai departemen) dapat diperoleh dengan mudah 

dan cepat (Kumala, 2006). Tersedianya teknologi informasi dapat mempengaruhi 

kinerja manajer, memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan secara tepat 

dan cepat yang pada akhirnya meningkatkan kinerja manjerial (Evelyn dan 

Herawati, 2012). 

 Penelitian Goodhue dan Thompson (1995) mencoba melihat hubungann 

teknologi informasi dengan kinerja (technology to performance chain/TPC). 

Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa pemanfaatan sistem informasi 

berpengaruh secara positif terhadap kinerja. 

 Penelitian terdahulu Kumala (2006) telah membuktikan adanya pengaruh 

positif antara penerapan teknologi informasi dengan kinerja manajerial. Kumala 

berasumsi bahwa dengan bantuan teknologi informasi para manajer dapat 

menghasilkan output informasi yang berkaitan dengan organisasi atau perusahaan 

dengan cepat, tepat dan akurat. 

H1:  Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 
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2.6.2 Pengaruh Saling Ketergantungan terhadap Kinerja Manajerial. 

 Evaluasi prestasi di dalam sub unit organisasi yang mempunyai tingkat 

saling ketergantungan yang tinggi, tingkat saling ketergantungan akan 

meyebabkan semakin kompleknya tugas yang dihadapi manajer, karena manajer 

tidak hanya memfokuskan kepada aktivitas dari sub unit yang lainnya yang 

berhubungan dengan sub unit manajer tersebut (Ajeng dan Titiek, 2010).  

Robbin (2001:191) dan Thompson (1967:50) menyatakan saling 

ketergantungan memiliki tiga bentuk, yaitu: 

1. Saling berkutub, hal ini menuntut setiap departemen bekerja secara 

terpisah (tidak berkaitan). 

2. Saling berkaitan, suatu kelompok perlu menyelesaikan tugasnya agar 

dapat diselesaikan oleh kelompok lain. 

3. Saling timbal balik, output yang dihasilkan dari masing-masing 

departemen merupakan input bagi departemen lain. 

Semakin tinggi tingkat saling ketergantungan akan mempengaruhi 

terhadap tugas yang dilakukan manajer karena manajer banyak melakukan 

aktivitas yang saling berkaitan atau berhubungan dengan departemen lain. Hal ini 

dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang dilakukan oleh manajer sehingga 

hasilnya akan lebih baik. Sebagai akibatnya manajer membutuhkan informasi 

yang lebih banyak, baik itu informasi yang berkaitan dengan departemennya 

sendiri maupun informasi yang terkait dengan departemen lain yang berhubungan 

(Mulyani, 2005). 

H2:  Saling Ketergantungan berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 
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2.6.3 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Karakteristik Informasi 

Sistem Akuntansi Manajemen 

 

 Akuntansi manajemen dapat dipandang dari dua sudut yaitu, akuntansi 

manajemen sebagai tipe akuntansi dan akuntansi manajemen sebagai tipe 

informasi (Mulyadi, 1994). Informasi akuntansi manajemen dapat membantu 

mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi (Hansen, 

2000). 

 Ada dua kemajuan sistem akuntansi manajemen yang berhubungan dengan 

teknologi informasi. Pertama, komputer digunakan untuk memonitor dan 

mengendalikan berbagai operasi, contohnya pada bagian produksi. Kedua, 

tersedianya komputer sebagai suatu terminal dan dihubungkan ke database 

organisasi. Maka, akuntansi manajemen dapat merespon kebutuhan manajerial 

dalam aktifitas yang lebih baik (Sri Maharsi, 2000). 

 Sistem akuntansi manajemen harus dapat beradaptasi dengan teknologi 

karena kemaajuan teknologi saat ini membawa dampak terhadap perkembangan 

industri, maka perusahaan harus menjalankan tugas dengan optimal. Karena SAM 

mempunyai tugas tanggung jawab untuk menciptakan perubahan dalam suatu 

organisasi sehingga di dalam perusahaan akan tercipta kemampuan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan (Sri Maharsi, 2000). 

H3:   Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi 

manajemen. 
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2.6.4  Pengaruh Saling Ketergantungan terhadap Karakteristik Informasi 

Sistem Akuntansi Manajemen 

 

 Unit organisasi tidak hanya perlu informasi yang berkaitan dengan unitnya 

sendiri, tetapi juga informasi yang berkaitan dengan unit lain (Kiki dan Wahyu, 

2013). Sistem akuntansi manajemen dapat digunakan untuk mengurangi pengaruh 

saling ketergantungan karena digunakan dalam mencari solusi untuk 

dipertimbangkan (Bouwens dan Abenerthy, 2000 dalam Arsono dan Muslichah 

2002).  

 Hasil penelitian Ajeng dan Titiek (2010) menyatakan bahwa saling 

ketergantungan berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi manajemen. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa setiap departemen saling melibatkan dalam 

penyusunan sistem akuntansi manajemen dari masing-masing departemen yang 

terkait.  

H4:   Saling ketergantungan  berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi 

manajemen. 

 

2.6.5 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kinerja Manajerial melalui 

Karakteristik Informasi SAM 

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengirim informasi kepada 

orang lain atau lokasi lain. Teknologi informasi mengintegrasikan data dari 

berbagai bagian, mengurangi pekerjaan klerikal, dan mempercepat penyajian data 

yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (Haag dan Cummings, 1998). 

Christiansen dan Mouritsen (1995) dalam Arsono Laksmana dan Muslichah 

(2002) menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan tantangan bagi akuntan 

manajemen, yaitu: 
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1. Teknologi informasi digunakan untuk mekanisasi tugas-tugas departemen 

akuntansi, seperti pelaporan, pengumpulan data. 

2. Teknologi informasi saat ini memungkinkan untuk menyediakan database 

yang lebih komplek, sehingga informasi non keuangan dapat tersedia, 

misalnya informasi yang berkaitan dengan produk, konsumen, dan proses 

produksi.  

3. Teknologi informasi memungkinkan dibuatnya rencana yang disesuaikan 

dengan situasi. Simulasi dan skenario bagaimana (what if) yang dapat 

disajikan oleh teknologi informasi menyediakan berbagai alternatif dari 

konsekuensi suatu keputusan. 

Teknologi informasi akan dimediasi oleh sistem akuntansi manajemen. 

Maka, Semakin meningkatnya penerapan teknologi informasi, semakin meningkat 

pula ketersediaan informasi sistem akuntansi manajemen. Ini akan memberikan 

semakin banyak alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan oleh manajer dalam 

pengambilan keputusan sehingga kinerja manajerial dapat ditingkatkan (Arsono 

dan Muslichah, 2002). 

H5: Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

melalui karakteristik SAM. 

 

2.6.6 Pengaruh Saling Ketergantungan terhadap Kinerja Manajerial 

melalui Karakteristik Informasi SAM 

 Unit organisasi tidak hanya perlu informasi yang berkaitan dengan unitnya 

sendiri, tetapi informasi yng berkaitan dengan unit yang lain (Arsono dan 

Muslichah, 2002). Bouwens dan Abernethy (2000) berpendapat bahwa sistem 
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akuntansi manajemen dapat digunakan untuk mengurangi pengaruh saling 

ketergantungan. Informasi broad scope yang digunakan oleh sistem akuntansi 

manajemen untuk memahami masalah yang terjadi secara lebih baik bagi para 

manajer. Interdependensi berpotensi untuk menciptakan gap informasi bagi para 

pembuat keputusan. Ketika pembuat keputusan mengalami ketidakpastian maka 

informasi broad scope yang disediakan oleh sistem akuntansi manajemen dapat 

mengurangi ketidakpastian tersebut. Informasi yang disajikan oleh sistem 

akuntansi manajemen akan membantu para manajer dapat mengambil keputusan 

yang efektif sehingga dampak kinerja yang ditimbulkan dari pembuatan 

keputusan akan meningkat.  

Penelitian Arsono dan Muslichah (2002) menyatakan bahwa terjadi 

ketergantungan yang tinggi terhadap kinerja melalui sistem akuntansi manajemen 

scope. Kondisi tersebut akan meningkatkan pengambilan keputusan bagi seorang 

manajer yang mengakibatkan kinerja manajerial dapat meningkat. 

H6: Saling Ketergantungan berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

melalui karakteristik SAM. 

Gambar 2.2 

Model Kerangka Pemikiran 

       

     

  

Teknologi Informasi 

(X1) 

Kinerja 

Manajerial (Y) 

Saling 

Ketergantungaan (X2) 

Karakteristik 

Informasi SAM 

H1 

H4

A 

H3 

H5

A 

H6 

H2 


