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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi Akuntansi Manajemen

Sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM) adalah suatu mekanisme

pengendalian organisasi, serta merupakan alat yang efektif dalam menyediakan

informasi yang bermanfaat guna memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi

dari aktivitas yang dilakukan (Hansiadi, 2002). Menurut Hansen and Mowen

(2009) sistem informasi akuntansi manajemen adalah proses yang dideskripsikan

oleh aktivitas-aktivitas, seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis,

pelaporan dan pengelolaan informasi. Informasi mengenai peristiwa ekonomi

diproses untuk menghasilkan keluaran (output) yang memenuhi tujuan sistem

tersebut. Chia (1995) juga menjelaskan sistem informasi akuntansi manajemen

merupakan suatu mekanisme pengawasan organisasi yang dapat memudahkan

pengawasan organisasi yang dapat mempermudah pengawasan dengan cara

membuat laporan dan menciptakan tindakan-tindakan yang nyata terhadap

penilaian kinerja dalam organisasi.

Sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM) merupakan sumber

informasi utama yang digunakan dalam pengambilan keputusan, peningkatan dan

pengendalian organisasi. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi manajemen

yang efektif dapat menciptakan nilai yang dapat dipertimbangkan oleh organisasi

saat ini dengan memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat tentang

aktivitas yang dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi. (Turnip, 2014)
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Informasi akuntansi manajemen yang berguna untuk membantu para

manajer, pekerja dan eksekutif untuk membuat keputusan yang lebih baik

(Atkinson, 1995). Karakteristik informasi yang bermanfaat menurut persepsi para

manajerial adalah terdiri dari informasi Broad scope, Aggregation, Integration,

dan Timeliness (Chenhall dan Morris, 1986). Karakteristik informasi akuntansi

yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik innformasi berdasarkan

penelitian Chenhall dan Morris. Hasil penelitian Chia dan Gul (1994) serta Chia

(1995) memberikan bukti empiris bahwa karakteristik informasi akuntansi

manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Berikut adalah empat

aspek karakteristik informasi akuntansi manajemen, yaitu:

1. Karakteristik Broad Scope

Informasi sistem manajemen bersifat broad scope mewakili dimensi focus,

time horizon dan kuantifikasi (Gordon & Narayana, 1984). Informasi Broad

scope memberikan informasi tentang factor-faktor eksternal maupun internal

perusahaan, informasi broad scope juga mencakup tentang info non ekonomi,

estimasi kejadian yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, serta

aspek-aspek lingkungan. (Chenhall dan Morris, 1986)

2. Karakteristik Timelines

Informasi tepat waktu akan mendukung manajer menghadapi ketidakpastian

yang terjadi pada lingkungan kerja mereka (Gordon & Narayana, 1984).

Informasi dikatakan tepat waktu apabila informasi tersebut  mencerminkan

kondisi terkini dan sesuai dengan kebutuhan manajer (Bodnar, 1995:339

dalam Juniarti dan Evelyne, 2003). Sedangkan menurut Chia (1995) timing
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informasi menunjuk pada jarak waktu antara permintaan dan tersedianya

informasi dari system informasi akuntansi manajemen kepihak yang

membutuhkan.

3. Karakteristik Aggregation

Informasi aggregation merupakan ringkasan informasi menurut fungsi,

periode waktu, dan model keputusan (Ritonga dan Zainudin, 2002). Informasi

yang disampaikan agregasi berbentuk lebih ringkas, tetapi tetap mencakup

hal-hal penting sehingga tidak mengurangi nilai tambah informasi itu sendiri

(Bordnar, 1995: Alwi, 2001 dalam Juniarti dan Evelyne, 2003). Informasi

yang teragregasi dengan tepat akan memberikan masukan penting dalam

proses pengambilan keputusan karena waktu yang dibutuhkan untuk

mengevaluasi informasi lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang

tidak terorganisir atau informasi yang masih mentah (Nazaruddin, 1998).

Dengan demikian, informasi agregasi akan menyebabkan manajer lebih cepat

merespon setiap permasalahan yang ada dalam daerah pertanggung-

jawabannya dan akan lebih meningkatkan tanggung jawab mereka. Informasi

ini juga bermanfaat bila digunakan untuk mengevaluasi kinerja.

4. Karakteristik Informasi Integration

Informasi terintegrasi berperan sebagai koordinator dalam  mengendalikan

pengambilan keputusan yang beraneka ragam. Manfaat informasi yang

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
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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 (Solechan dan Ira, 2009).

2.2 Kinerja Manajerial

Rivai dan Basri (2005:14) mendefinisikan kinerja sebagai berikut:

“Kinerja adalah kemauan seseorang atau kelompok orang untuk
melakukan suatu kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil
yang seperti diharapkan”.

Sedangkan kinerja manajerial merupakan ukuran seberapa efektif dan

efisien manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Bila mana

perusahaan memiliki kinerja yang baik maka perusahaan optimis akan dapat

mencapai keberhasilan yang dikehendaki, dengan demikian kelangsungan hidup

perusahaan terjamin. Namun, bila perusahaan memiliki kinerja yang buruk maka

perusahaan pesimis akan dapat mencapai keberhasilan yang dikehendaki. (Stoner,

1992)

Kinerja manajerial menurut Kornelius Harefa (2008) 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. Menurut Mahoney (1963) kinerja manajer

sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan efektivitas kinerja organisasi.

Menurut Mahoney (1963) mendeskripsikan bahwa kinerja manajerial

adalah kinerja para individual anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan

manajerial, yaitu:
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1. Kinerja 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. Kinerja investigasi

Upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mempersiapkan informasi

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

hasil pelaksanaannya.

3. Kinerja pengkoordinasian

Aktivitas menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan

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

menyesuaikan program yang akan dijalankan.

4. Kinerja evaluasi

Aktivitas seperti penilaian atas usulan atau kinerja yang diamati dan

dilaporkan.

5. Kinerja pengawasan

Kegiatan manajerial dalam mengarahkan, memimpin, dan mengembangkan

potensi bawahan, serta melatih dan menjelaskan aturan-aturan kerja kepada

bawahan mengenai pelaksanaan kemampuan kerja.

6. Kinerja pengaturan staf

Aktivitas manajemen dalam memelihara dan mempertahankan bawahan

dalam unit kerja.
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7. Kinerja negosiasi

Usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan, atau

kontrak untuk barang-barang atau jasa.

8. Kinerja perwakilan

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

dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan

perusahaan-perusahaan lain.

9. Kinerja organisasi secara keseluruhan

2.3 Ketidakpastian Lingkungan

Lingkungan selalu mempengaruhi organisasi dalam melakukan aktivitas, baik

secara langsung maupun secara tak langsung. Kelangsungan hidup organisasi

sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola pengaruh

lingkungan ini. Duncan (1972) secara spesifik mendefinisikan lingkungan sebagai

keseluruhan faktor fisik dan sosial yang dapat mempengaruhi pertimbangan

perilaku pengambilan keputusan individu. Lingkungan dalam organisasi terbagi

atas dua macam yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal (Anton,

2011).

Lingkungan eksternal diketahui mempunyai peranan besar dalam

mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses dan struktur

organisasi, maka lingkungan eksternal penting untuk selalu dipantau dan

dianalisis. Tetapi lingkungan eksternal secara keseluruhan sangat sulit untuk
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dianalisis, karena lingkungan eksternal sangat  kompleks  dan saling terkait satu

sama lain (Dewi, 2005).

Duncan (1972) menyatakan bahwa dinamika dan kompleksitas

ketidakpastian lingkungan merupakan perubahan yang terjadi terus menerus yang

mempengaruhi pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen.

Ketidakpastian lingkungan menurut Miliken (1987) adalah kondisi eksternal

sebagai rasa ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi secara akurat pada

operasional perusahaan. Sedangkan Gifford (1979) mendefinisikan bahwa

seseorang mengalami ketidakpastian karena ia merasa tidak mampu membedakan

antara data yang relevan dengan data yang tidak relevan.

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 dalam

Firmansyah, 2015)

Duncan (1972) mengemukakan terdapat 12 item pertanyaan untuk

mengukur ketidakpastian lingkungan yang dibagi kedalam 9 kriteria,

ketidakpastian lingkungan diungkapkan dalam kriteria yang berkaitan dengan

kemampuan memprediksi keadaan terhadap lingkungan organisasi, yaitu:
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1. Permintaan Pasar

Permintaan merupakan sejumlah produk barang atau jasa yang merupakan

barang-barang ekonomi yang akan dibeli oleh konsumen dengan harga dan

jumlah tertentu. Demand yang seperti ini disebut dengan permintaan pasar

(market demand), dimana tersedia barang dan harga tertentu. (Oka A. Yoeti,

2008)

2. Atribut Desain Produk

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. (Tjiptono,

2007:103). Kotler (2005:332) mengartikan desain atau rancangan adalah

totalitas keistimewaan yang mempengaruhi penampilan fungsi produk dari

segi kebutuhan pelanggan. Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan

bahwa atribut desain produk adalah keistimewaan penampilan fungsi produk

yang dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian oleh pelanggan.

3. Tindakan Pesaing

Pesaing adalah organisasi yang menghasilkan barang atau jasa yang sama

dengan barang atau jasa yang kita tawarkan. Tindakan pesaing disini adalah

hal yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk membuat barang yang

ditawarkan menjadi lebih mempunyai nilai jual dari pesaing.

4. Bahan Baku yang Tersedia

Bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk membuat produk. Bahan

baku bisa didapat melalui supplier.
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5. Harga Bahan Baku

Harga yang didapatkan sesuai dengan standar harga pokok produksi suatu

produk.

6. Peraturan Pemerintah

Peraturan perundang-uandangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

7. Kondisi Sosial Politik

Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besar nya,

namun perusahaan tidak dapat hidup sendirian, perusahaan hidup bersama-

sama dengan komponen lain, salah satu komponen lain yang di maksud

adalah lembaga sosial sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendak nya

perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Dalam menganalisis kelayakan

bisnis hendak nya aspek politik perlu pula dikaji untuk untuk memperkirakan

bahwa situasi politk saat bisnis di bangun dan di implementasikan tidak akan

sangat mengganggu sehingga kajian menjadi layak, situasi politik dapat di

ketahui melalui berita-berita dan media massa. (Irawan, 2011)

8. Serikat Tindakan Tenaga Kerja

Serikat tenaga kerja adalah serikat pekerja yang didirikan oleh para pekerja

disuatu perusahaan.

9. Teknologi Perusahaan

Teknologi merupakan salah satu sarana yang diperlukan manusia untuk

kelangsungan dan kenyamanan hidupnya. Pemanfaatan teknologi juga tidak

hanya untuk masyarakat atau bidang tertentu saja, melainkan semua
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masyarakat dan semua bidang dapat menggunakan teknologi untuk

menunjang aktivitasnya. Sebagai contoh bidang yang melakukan

pemanfaatan teknologi ialah perusahaan. Perusahaan merupakan tempat

untuk melakukan suatu proses penciptaan barang atau jasa yang kemudian

akan didistribusikan kepada para konsumen dengan tujuan memperoleh

keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, perusahaan

menggunakan teknologi agar membantu untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat semaksimal dan seefisien mungkin.(Herdyanti, 2013)

2.4 Kerangka Pemikiran
2.4.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja

Manajerial
Bagi manajemen, informasi merupakan sarana yang sangat penting untuk

membantu mengembangkan dan menggerakan kegiatan perusahaan. Informasi

akuntansi dapat memembantu mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah

serta mengevaluasi kinerja. Hal ini sangat penting bagi manajer untuk

melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian evaluasi kinerja manajer.

Penilaian kinerja perlu difokuskan pada proses manajemen karena apabila proses

manajerial bagus maka output yang dihasilkan juga bagus. Diperlukan

kemampuan manajemen yang baik dalam mengelola perusahaan dan hanya

manajer berprestasi yang akan mampu membawa perusahaan memenangkan

persaingan. (Susilowati, 2010)

Karakteristik informasi yang tersedia dalam organisasi akan menjadi

efektif apabila mendukung kebutuhan pengguna informasi atau pengambil

keputusan. hal ini sejalan dengan pendekatan kentijensi (Outley, 1980), bahwa
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tingkat ketersediaan dari masing-masing karakteristik informasi sistem akuntansi

tetapi ada faktor tertentu lainnya yang akan mempengaruhi tingkat kebutuhan

terhadap informasi akuntansi manajemen. Dengan demikian manajer memerlukan

dukungan informasi sebagai masukan sebelum menentukan keputusan, sehingga

kebijakannya diharapkan akan berkulitas dan bisa dipertanggungjawabkan.

(Marina, 2009)

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. Sejalan

dengan hal tersebut Supardiyono (1999) mengemukakan bahwa semakin andal

sistem akuntansi manajemen yang ditandai dengan tingginya sifat broad scope,

timeliness, agregation dan integration informasi maka semakin tinggi pula kinerja

manajerial. Namun Chong dan Chong (1996) menemukan bahwa karakteristik

infonnasi broad scope merupakan variabel antecendent penting dalam

meningkatkan kinerja. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa

karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen sangat dibutuhkan untuk
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meningkatkan kinerja, sehingga hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

H1: Sistem Informasi Akuntansi Manajemen berpengaruh positif terhadap

Kinerja Manajerial.

2.4.2 Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial

Ketidakpastian lingkungan adalah situasi dimana seseorang terkendala untuk

memprediksi keadaan sekitar, sehingga sulit untuk mengetahui gagal atau berhasil

keputusan yang dibuat. Menurut Miliken (1987) ketidakpastian lingkungan adalah

kondisi eksternal sebagai rasa ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi

secara akurat pada operasional perusahaan. Pengaruh ketidakpastian lingkungan

pada kinerja manajerial akan ditentukan oleh tingkat kecanggihan informasi

sistem akuntansi manajemen.

Saat ketidakpastian lingkungan rendah, manajemen dapat membuat

prediksi yang relatif akurat tentang pasar yang dapat dituntun dari parameter

umum informasi sistem akuntansi manajemen dalam akuntansi konvensional.

Sebagai tambahan, terdapat sedikit tipe informasi yang kritis dan penting untuk

pembuatan keputusan. Namun, jika sistem akuntansi manajemen sangat canggih

(dalam hal lingkup dan agregatnya) sehingga laporan-laporan yang disajikan

mengandung informasi lebih bersifat non-economic dan non-financial serta

bermanfaat lebih besar untuk peramalan dan decision models, para manajer akan

terbebani dengan informasi yang overload yang dapat berakibat keputusannya
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tidak optimal (Gul dan Chia, 1994). Konsekuensinya, kondisi ini akan

berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial.

Menurut Daft (2002) ada dua strategi dasar untuk mengatasi

ketidakpastian lingkungan yang tinggi yaitu mengadaptasi organisasi dengan

perubahan perubahan lingkungan dan mempengaruhi lingkungan untuk

membuatnya lebih harmonis dengan kebutuhan kebutuhan organisasi. Jika

diterapkan dalam sistem pengawasan akuntansi, ketidakpastian lingkungan diukur

dengan melihat pengaruhnya terhadap penggunanaan informasi dan karakteristik

informasi. Pada dasarnya ketidakpastian lingkungan merupakan kondisi eksternal

yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan Otley(1980) dalam

Listeria(2009).

Bagi perusahan sumber utama ketidakpastian lingkungan berasal dari

lingkungan pesaing, konsumen, pemasok regulator, dan teknologi dibutuhkan.

Dalam suasana ketidakpastian lingkungan, seorang manajer akan mengalami

kesulitan dalam membuat perencanaan dan melakukan pengendalian terhadap

perusahaan. Perencanaan akan menjadi masalah dalam ketidakpastian karena

peristiwa-peristiwa yang akan datang tidak dapat diprediksi. Pengendalian

terhadap aktivitas perusahaan juga sulit dilakukan dalam suasana yang tidak pasti.

Dari uraian diatas maka diduga semakin tinggi ketidakpastian lingkungan maka

kinerja perusahaan semakin rendah (Sari, 2008). Hipotesis yang diuji dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh negatif terhadap Kinerja

Manajerial.
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2.4.3 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja
Manajerial dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel
Moderating

Belkoui (1986) mendefinisikan informasi sebagai informasi kuantitatif suatu

entitas ekonomi yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi dalam hal

pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Holmes dan Nicholls (1988)

mengklasifikasikan informasi akuntansi ke dalam tiga tipe berdasarkan kegunaan

oleh user yakni informasi akuntansi statutory untuk pemakai internal dan

eksternal (informasi akuntansi keuangan), informasi akuntansi budgetary untuk

membantu para manajer dalam pengambilan keputusan (informasi akuntansi

manajemen), dan informasi akuntansi additional yang dapat mempertinggi

efektifitas proses pembuatan keputusan oleh manajemen (informasi akuntansi

operasi). Akuntansi memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelaku bisnis

dalam menjalankan fungsi manajemen di antaranya perencanaan,

pengorganisasian, pengendalian dan pengambilan keputusan dalam mengukur

kinerja manajerial.

Menurut Chenhall dan Morris (1986) dalam Abu Nizarudin (2006),

informasi sistem akuntansi manajemen yang baik adalah yang memiliki

karakteristik broadscope, integration, timeliness, dan aggregation. Supardiyono

(1999) mengemukakan bahwa semakin andal sistem akuntansi manajemen yang

ditandai dengan tingginya sifat broadscope, timeliness, agregation dan integration

informasi maka semakin tinggi pula kinerja perusahaan.

Duncan (1972) secara spesifik mendefinisikan lingkungan sebagai

keseluruhan faktor fisik dan sosial yang dapat mempengaruhi pertimbangan
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perilaku pengambilan keputusan individu. Di sini dinamika lingkungan

merupakan perubahan yang terjadi terus menerus yang mempengaruhi

pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen. Persepsi pengambilan

keputusan lebih penting pada lingkungan yang tidak pasti, mereka memerlukan

pemakaian sistem informasi yang dapat membantu untuk mengatasi

ketidakpastian ini dengan persepsi mereka (Gordon dan Miler, 1976).

Semakin tinggi pengaruh ketidakpastian lingkungan, semakin

membutuhkan informasi yang berkarakteristik Sistem Akuntansi Manajemen yang

memungkinkan para manajer memiliki peran lebih besar dalam pengambilan

keputusan dan lebih bertanggungjawab terhadap unit kerja yang dipimpinnya

(Watson (1999) dalam Gudono (2009)). Gul dan Chia (1994) melaporkan bahwa

ketersediaan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen akan

menjadikan kinerja manajerial meningkat ketika kondisi ketidakpastian

lingkungan tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diturunkan

adalah:

H3: Sistem Informasi Akuntansi Manajemen berpengaruh positif terhadap

Kinerja Manajerial dengan Ketidakpastian Lingkungan sebagai variable

yang memoderasi.
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Gambar 2.1

Hubungan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja

Manajerial dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderating

Ringkasan Hipotesis

H1: Sistem Informasi Akuntansi Manajemen berpengaruh positif terhadap

Kinerja Manajerial.

H2: Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh negatif terhadap Kinerja

Manajerial.

H3: Sistem Informasi Akuntansi Manajemen berpengaruh positif terhadap

Kinerja Manajerial dengan Ketidakpastian Lingkungan sebagai variable

yang memoderasi.
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