
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Astra International merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi

otomotif yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada

tahun 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated. Pada tahun 1990,

perseroan mengubah namanya menjadi PT Astra International Tbk. Perusahaan ini

telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 April 1990. Saat ini mayoritas

kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Jardine Cycle & Carriage's sebesar 50,1%.

Perseroan berdomisili di Jakarta, Indonesia, dengan kantor pusat di JI.

Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta. Ruang lingkup kegiatan Perseroan

seperti yang tertuang dalam anggaran dasarnya adalah perdagangan umum,

perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan

jasa konsultasi. Ruang lingkup kegiatan utama entitas anak meliputi perakitan dan

penyaluran mobil, sepeda motor dengan suku cadangnya, penjualan dan

penyewaan alat berat, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan,

jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi informasi.

Kinerja PT Astra International Tbk sepanjang tahun 2015 tercatat

melemah dan mengalami penurunan setelah laba bersih perusahaan induk anjlok

sebesar 25 persen menjadi Rp 14,5 triliun dari Rp 19,2 triliun pada tahun 2014.

Presiden Direktur Astra International Prijono Sugiarto beragumen sepanjang

tahun 2015 perseroan menghadapi berbagai tantangan, di antaranya pelemahan
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harga komoditas dan penurunan konsumsi domestik. Sekaligus meningkatnya

kompetisi dari sektor penjualan mobil, dan merosotnya kualitas kredit korporasi

yang mengakibatkan penurunan kontribusi di semua segmen kecuali teknologi

informasi. Kinerja perusahaan yang lesu pada tahun 2015 tersebut disebabkan

oleh beberapa hal, pertama adalah penurunan penjualan CPO sehingga

menyebabkan pendapatan Utama Perseroan pada tahun 2015 mengalami

penurunan sebesar 19,93 persen menjadi Rp13,06 triliun dari Rp16,31 triliun pada

periode yang sama tahun lalu. (www.cnnindonesia.com, 2016). Hal ini sesuai

dengan data laporan keuangan PT. Astra International Tbk periode tahun 2013-

2015, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penurunan Laba PT. Astra International tahun 2013 s/d 2015

(dalam Triliunan Rupiah)

Tahun Laba Usaha Pertumbuhan

2013 19.417

2014 19.181 -1.21

2015 14.5 -24.4

Sumber : Laporan Keuangan PT. Astra International Tbk

Tahun 2013 – 2015 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukan terjadinya penurunan laba

bersih dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2014 terjadi

penurunan sebesar 1.21%, sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan yang
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signifikan yaitu sebesar 24,4%. Turunnya laba seperti yang dijelaskan pada

penjelasan di atas mencerminkan kinerja manajerial yang kurang bagus.

Kinerja adalah rasa ingin seseorang atau sekelompok orang untuk

melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung

jawabnya dengan hasil yang seperti diharapkan (Rivai dan Basri, 2005).

Sedangkan kinerja manajerial merupakan ukuran seberapa efektif dan efisien

manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap organisasi

diselenggarakan oleh manusia , sehingga penilaian atas perilaku manusia dalam

melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi.

Kinerja manajerial adalah kemampuan atau prestasi kerja yang telah

dicapai oleh para pegawai dalam suatu organisasi, untuk melaksanakan fungsi,

tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan operasional perusahaan

(Kornelius Harefa, 2008). Tugas dan tanggung jawab manajerial adalah mencapai

laba yang diinginkan, maka berdasarkan masalah yang telah diuraikan tadi

diperlukan perbaikan terhadap kinerja manajerial agar pada kuartal selanjutnya

tidak terulang kembali kinerja manajerial yang kurang baik ini. Informasi

akuntansi dapat membantu mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah serta

mengevaluasi kinerja. (Enny, 2010). Informasi akuntansi yang dibutuhkan disini

adalah sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi

manajemen 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
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seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengambilan keputusan.

(Hansiadi, 2002).

Sistem informasi akuntansi manajemen sebagai salah satu produk sistem

akuntansi manajemen berperan dalam membantu memprediksi konsekuensi yang

mungkin terjadi atas berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan pada

berbagai aktivitas seperti perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Karakteristik informasi yang tersedia dalam organisasi akan menjadi efektif

apabila dapat mendukung pengguna informasi atau pengambil keputusan.

Nazaruddin (1998), mengemukakan bahwa karakteristik informasi sistem

akuntansi manajemen yang andal (memiliki sifat broad scope, timeliness,

aggregation dan integration) akan dapat meningkatkan kinerja manajerial.

Organisasi membutuhkan karakteristik sistem informasi akuntansi yang

andal agar dapat menyediakan kebutuhan informasi yang tepat waktu dan relevan

dalam pembuatan kebijaksanaan, pengambilan keputusan dan mencapai tujuan

yang telah ditetapkan (Kaplan dan Atkinson, 1989; Emmanuel, 1990; Gul, 1995;

Gudono, 2000 dalam Marina, 2009). Sistem informasi akuntansi mencatat segala

sesuatu yang terjadi di perusahaan. Saat suatu kebijaksanaan dalam perusahaan

dilaksanakan dan transaksi terjadi, data dimasukkan ke dalam data base, yang

menyediakan sumber informasi yang berkaitan dengan kualitas, sehingga

manajemen dapat memantau saat itu juga aktivitas pengendalian keuangan

perusahaan. Melalui aplikasi sistem informasi akuntansi, maka kegiatan

perencanaan, kontrol, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lancar

dan perusahaan dapat memenangkan persaingan bisnis dalam lingkungan bisnis
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yang selalu mengalami perubahan dan kondisi lingkungan bisnis yang tidak pasti

(Widyastuti, 2006). Kinerja manajerial dapat dicapai apabila organisasi telah

mencapai atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Informasi yang diterima

oleh manajer perlu dipilih sesuai dengan karakteristik yang memenuhi kontribusi

dalam pencapaian kinerja manajerial (Firmansyah, 2015).

Seorang manajer juga membutuhkan kemampuan dalam memprediksi

masa depan agar kinerja manajerial semakin efektif dan efisien untuk pencapaian

tujuan perusahaan, yaitu dengan mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal

perusahaan, salah satunya seperti faktor lingkungan. Semakin tinggi

ketidakpastian lingkungan maka semakin besar pengaruhnya pada organisasi,

disini organisasi harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan

terjadi sehingga organisasi dapat tetap bertahan dan bersaing dengan kompetitor

(Aswida, 2014). Untuk mengatasi tingginya pengaruh ketidakpastian lingkungan,

organisasi membutuhkan informasi yang berkarakteristik sistem informasi

akuntansi yang memungkinkan para manajer mempunyai peran yang lebih besar

dalam pengambilan keputusan dan lebih bertanggung jawab terhadap unit kerja

yang dipimpinnya (Marina, 2009).

Karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen akan membantu

mengarahkan ke mekanisme yang mendukung struktur organisasi. Semakin tinggi

pengaruh ketidakpastian lingkungan, semakin pula membutuhkan informasi yang

berbasis sistem akuntansi manajemen yang membantu para manajer untuk

mengambil keputusan. Ketidakpastian lingkungan pada kinerja manajerial akan

ditentukan oleh tingkat keefektifan informasi sistem akuntansi manajemen.
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Semakin efektif informasi yang dihasilkan maka akan mengurangi ketidakpastian

dan memperbaiki kualitas keputusan yang dibuat yang akan memperbaiki kinerja

manajerial. (Marina, 2009)

Ketidakpastian lingkungan itu sendiri adalah rasa ketidakmampuan

seseorang untuk memprediksi sesuatu secara akurat dari seluruh faktor yang fisik

dan sosial yang secara langsung mempengaruhi pembuatan keputusan dalam

organisasi (Miliken, 1987). Seseorang mengalami ketidakpastian karena dia

merasa tidak mampu membedakan antara data yang relevan dengan data yang

tidak relevan. (Marina, 2009).

Terjadinya ketidakpastian lingkungan mengakibatkan sulitnya dalam

memprediksi keadaan secara akurat, yang dimana semakin tinggi ketidakpastian

lingkungan maka semakin besar pengaruhnya pada organisasi sebaliknya jika

ketidakpastian rendah maka semakin kecil juga pengaruhnya pada organisasi dan

organisasi bisa memprediksi keadaan yang terjadi, disini organisasi harus siap

untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi sehingga organisasi

dapat tetap bertahan dan bersaing dengan kompetitor. (Aswida, 2014)

Kinerja manajerial dipengaruhi oleh interaksi antara tingkat ketidakpastian

lingkungan sebagai variabel moderator dengan sistem akuntansi manajemen atau

dengan kata lain ketidakpasstian lingkungan akan mempengaruhi hubungan

positif sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. Semakin tinggi

ketidakpastian lingkungan maka semakin andal informasi sistem akuntansi

manajemen yang disediakan sehingga akan meningkatkan kinerja manajerial dan

sebaliknya semakin rendah ketidakpastian lingkungan maka semakin sedikit
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informasi yang  disediakan sehingga kinerja manajerial semakin menurun.

(Marina, 2009)

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Enny

Susilowati (2010) yang berjudul “Persepsi Manajer tentang Pengaruh Informasi

Akuntansi terhadap Kinerja: Budaya, Ketidakpastian Lingkungan Sebagai

Variabel Moderating”, dengan hasil penelitian menunjukan bahwa informasi

akuntansi terbukti signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja manajer tetapi

informasi akuntansi tidak terbukti signifikan mempunyai pengaruh positif

terhadap kinerja manajerial pada saat ketidakpastian lingkungan yang

dipersepsikan tinggi.

Penelitian ini dilakukan dengan alasan untuk menguji kembali apakah

dengan menggunakan teori yang sama dengan sampel dan lokasi yang berbeda

akan menghasilkan hasil penelitian yang sama atau malah akan menghasilkan

hasil penelitian yang berbeda sehingga hasil penelitian dapat memperkuat teori

yang digeneralisasikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik menyusun

penelitian ini dengan judul: “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi

Manajemen terhadap Kinerja Manajerial dengan Ketidakpastian

Lingkungan sebagai Variabel Moderating” (Studi kasus pada PT. Astra

International Tbk)
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis

merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu masih

rendahnya kinerja manajerial, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi Manajemen berpengaruh positif terhadap

Kinerja Manajerial pada PT. Astra International Tbk?

2. Apakah Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh negatif terhadap Kinerja

Manajerial pada PT. Astra International Tbk?

3. Apakah Ketidakpastian Lingkungan mampu memoderasi hubungan antara

Sistem Informasi Akuntansi Manajemen secara positif terhadap Kinerja

Manajerial pada PT. Astra International Tbk?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka

maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen terhadap

Kinerja Manajerial pada PT. Astra International Tbk.

2. Mengetahui pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Kinerja Manajerial

pada PT. Astra International Tbk.

3. Mengetahui pengaruh Ketidakpastian Lingkungan yang mampu memoderasi

hubungan antara Sistem Informasi Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja

Manajerial pada PT. Astra International Tbk.



9

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi berbagai pihak

antara lain:

1. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan

penulis berkenaan dengan Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen

terhadap Kinerja Manajerial dengan Ketidakpastian Lingkungan sebagai

Variabel Moderating.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan cerminan kedepannya bagi perusahaan sebagai

informasi tentang pentingnya Sistem Informasi Akuntansi untuk menghadapi

ketidakpastian lingkungan agar kinerja manajerial terus meningkat.

3. Bagi Pihak Lain

Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah

pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam penelitian yang

akan datang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Astra International Tbk yang berlokasi di Jl.

Raya Cibeureum No 42, Campaka, Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan

pada bulan Januari sampai dengan selesai.


