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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai salah satu instumen dalam pembangunan, keberadaan BUMN di

Indonesia dirasakan sangat penting., tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh

masyarakat luas. Dari sisi pemerintah BUMN seringkali digunakan sebagai salah

satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan di

bidang industri-industri manufaktur, dan lain sebagainya, sementara dari sisi

masyarakat, BUMN merupakan instumen yang penting sebagai penyedia layanan

yang cepat, murah dan efisien.

Dari sekian banyak organisasi publik, PT PLN (Persero) merupakan

organisasi publik yang bergerak dalam bidang keternagalistrikan, keberadaan PT

PLN (Persero) sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Sebagai penyedia layanan

keternagalistrikan yang resmi ditunjukan profesionalismenya yaitu dalam bentuk

perbakaikan maupun peningkatan kinerja organisasinya.

PT PLN (Persero) mengalami rugi bersih sebesar Rp 27,4 triliun pada

triwulan III-2015, slah satu akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar

AS. Tahun lalu pada periode yang sama PLN catat laba Rp 15,3 triliun. Maka

terdapat penurunan kinerja sebesar 279% di akhir september secara year on year

(yoy). Salah satu penyebabnya adalah BUMN listrik ini mengalami rugi selisih

kurs sebesar Rp 45,7 triliun. Dalam keterangan resmi PT PLN (Persero), kamis 28

September 2015, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS per 31
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desember 2014 dan per 30 semtember 2015 masing-masing sebesar RP 12.440

dan Rp 14.657. selain permasalahan penurunannya laba perusahaan yang di alami

PT PLN (Persero) adapun permasalahn lain yang disebutkan yaitu pertambahan

pelanggan baru terus bertambah mengikuti pertumbuhan jumlah hunian/ rumah

tangga, industri dan naiknya kebutuhan di rumah tangga karena tambahan

peralatan elektronik, namun ini tidak sejalan dengan pertambahan pembangkit

listri/kapasitasnya. Hal ini terjadi akibat dari PT PLN (Persero) tidak dapat

memprediksi apa yang akan terjadi saata yang akan datang sehingga hal tersebut

bisa terjadi. (Rista rama Dhany:2015)

Kinerja menurut Mulyadi (2001:415) pengertian dari kinerja adalah

“Penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian
organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang
telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk
memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam
mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar
membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Penilaian kinerja
dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk
merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui
umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan baik yang
bersifat intrinsik maupun ekstrinsik”

Kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam 5

kegiatan-kegiatan manajerial, antara lain: perencanaan, investigasi, koordinasi,

evaluasi, supervisi, pengaturan staff, negosiasi dan represntasi (Nasution, 2001)..

Persepsi ketidakpastian menyiratkan suatu keadaan di mana manajer tidak

mampu memprediksi keadaan atau menalami kesulitan untuk membuat perencanaan

atau prosedur-prosedur rutin dalam suatu perusahaan. Ketidakpastian lingkungan

dapat mengacu pada kurangnya informasi mengenai gambaran elemen-elemen dari
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suatu lingkungan perusahaan (Jones,2007:111). Elemen lingkungan dapat berupa:

competitor, pemasok, pelanggan, regulator, pasar tenaga kerja, budaya masyarakat,

kondisi politik, ekonomi, dan sebagainya.

Dalam lingkungan yang stabil, proses perencanaan dan pengendalian tidak

banyak menghadapi masalah, namun dalam kondisi yang tidak pasti proses

perencanaan dan pengendalian akan menjadi lebih sulit dan banyak mengahadapi

masalah, karena kejadian-kejadian yang akan datang sulit diperkirakan.

Ketidakpastian lingkungan yang dipersepsi seorang manajer akan berpengaruh

terhadap karakakteristik informasi untuk merancang pengendalian yang dibutuhkan

(Haque, 1999).

Sistem akuntansi manajemen (SAM) merupakan sistem formal yang

dirancang untuk menyediakan informasi bagi manajer (Simons, 1987: Bouwens

dan Abernethy, 2000).Secara tradisional rancangan sistem akuntansi manajemen

berorientasi pada informasi financial internal organisasi yang berbasis pada data

historis.Menurut Mia dan Chenhall (1994), dengan meningkatnya tugas

pemecahan masalah yang dihadapi oleh manajemen maka rancangan sistem

akuntansi manajemen tidak hanya berorientasi pada data financial saja tetapi

berorientasi pada data yang bersifat eksternal dan non financial.

Karakteristik sistem akuntansi manajemen menurut Chenhall dan Morris

(1986) dibagi menjadi empat bagian, yaitu broadscope (lingkup), timeliness (tepat

waktu), aggregation (agregasi), dan integration (integrasi). Broadscope

merupakan informasi dengan cakupan luas dan lengkap (completeness) yang

biasanya meliputi aspek ekonomi (pangsa pasar, produk domestik bruto dan total
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penjualan) dan aspek non ekonomi misalnya kemajuan teknologi, perubahan

sosiologis dan demografis. Aggregation adalah informasi yang disampaikan

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

tidak mengurangi nilai informasi itu sendiri.Informasi yang teragregasi dengan

tepat akan memberikan masukan penting dalam proses pengambilan keputusan,

karena waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi lebih sedikit. Timeliness

menyatakan ketepatan waktu dalam memperoleh informasi. Ketepatan waktu

penyajian dari sebuah informasi merupakan informasi yang berkualitas untuk

pemakainya. Informasi timeliness akan mempengaruhi kemampuan manajer untuk

merespon secara cepat suatu kejadian atau keadaan yang memerlukan

pengambilan keputusan secara cepat. Integration mencerminkan kompleksitas dan

saling keterkaitan antar beberapa bagian. Informasi integration bermanfaat bagi

manajer ketika dihadapkan untuk melakukan decision making yang mungkin akan

berpengaruh pada sub-unit lainnya, Chenhall dan Morris (1986) dalam Muslichah

(2002). Karakteristik informasi yang tersedia tersebut akan menjadi efektif apabila

sesuai dengan tingkat kebutuhan organisasi.

Menurut teori seleksi alam yang menyatakan bahwa dalam tarif variasi,

orgaisasi membuat tanggapan yang berbeda terhadap tekanan lingkungan dan

kesempatan sama penting dengan memenahkan masalah dalam menentukan

organisasi mana memperoleh informasi dan sumber daya secara lebih efisien.

Dalam taraf seleksi, organisasi yang bertahan hidup adalah yang paling sesuai

dengan paksaan yang datang dari lingkungan. Pada tahap retensi, organisasi

pilihan akan bertahan sampai lingkungan berubah atau munculnya organisasi yang



5

berbeda (M.T. Hanaan & J.H. Freeman 1997 dalam Stoner & Freeman, 1994 :

129).

Menurut Thoha (2004 :288-289) teori kelompok dalam kepemimpinan ini

dasar perkembangannya berakar pada psikologi sosial. Dan teori pertukaran yang

klasik membantunya sebagai suatu dasar yang penting bagi pendekatan teori

kelompok. Teori kelompok ini beranggapan agar kelompok dapat mencapai

tujuan-tujuannya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antaranya

pemimpin dan pengikut-pengikutnya.

Sedangkan menurut Teori Ketergantungan Sumber Daya yang

beranggapan bahwa organisasi tergantung pada lingkungan karena sumber daya

seperti pemasok, pelanggan, dan pesaing. Organisasi bisa mengambil tindakan

sendiri untuk mempertahankan sumber daya tersebut., misalnya merunding

kontrak jangka panjang dan membuat suatu pembaharuan teknologi. Organisasi

dapat   juga bertindak konkrit dengan organisasi lain, seperti dengan berperan

serta dalam serikat dagang yang berusaha mempengaruhi badan pemerintah dan

menetapkan norma-norma industri informal. Strategi organisasi akan berubah-

ubah sesuai dengan kepentingan relatif masing-masing ketergantungan (M.T.

Hanaan & J.H. Freeman 1997 dalam Stoner & Freeman 1994 : 129).

Menurut Gorry dan Morton, (1971), Larker (1981), serta Gordon dan

Narayanan (1984) dalam Abu (2006) informasi yang bersifat broadscope adalah

informasi yang mengandung dimensi focus, time horizon dan kuantifikasi. Fokus

merupakan informasi yang berkenaan dengan informasi yang berasal dari dalam

atau dari luar perusahaan. Kuantifikasi informasi berkenaan dengan keuangan dan
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non keuangan sedangkan time horizon berkenaan dengan informasi yang akan

datang.

Keputusan yang berhubungan dengan ketidakpastian input dan output.

Kemampuan informasi sistem akuntansi manajemen broadscope untuk memenuhi

kebutuhan informasi bagi para manajer sub unit akan meningkatkan kualitas

keputusan mereka. Informasi broadscope memberikan fasilitas kepada para

manajer dalam mempertimbangkan lebih banyak alternatif yang bisa dipahami

dalam penentukan hubungan input-output (Fivi, 2002) Rasa ketidakpastian

lingkungan akan berpengaruh terhadap kinerja menejerial serta sistem akuntansi

manajemen sebagai variable intervening.

Penelitian ini adalah replika penelitian Chong dan Kar (1997) yang

berjudul Strategy Choice, Enviromental Uncertainty and SBU Performance:

ANote The Intervening Role of Management Accounting System yang telah

direplikasi oleh Herlin Tundjung dengan judul “Pengaruh Ketidakpastian

Lingkungan dan Struktur Organisasi Terdesentralisasi Terhadap Kinerja

Manajerial Dengan Karakteristik Broadscope Sebagai Variabel Intervening”.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Yubiharto dengan judul “Pengaruh

Ketidakpastian Lingkungan dan Strategi Bisnis Terhadap Kinerja Manajerial

Dengan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Sebagai Variabel

Intervening” Alasan penelitian ini karena adanya ketidakkonsistenan dari

penelitian sebelumnya dan menguji kembali apakah dengan menggunakan teori

yang sama tetapi dengan sampel dan lokasi yang berbeda akan menghasilkan hasil
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penelitian yang sama sehingga hasil penelitian dapat memperkuat teori yang ada

dan bisa digeneralisasikan.

Alasan 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. Berdasarkan uraian diatas,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara

ketidakpastian lingkungan dengan kinerja manajerial. Oleh karena itu, penulis

memilih judul, yaitu “Peran Sistem Akuntansi Manajemen dalam Hubungan

antara Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Kinerja Manajerial”

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah dalam perusahaan ini merupakan kurangnya pengawasan dari

dalam sehingga menurunkan kinerja manajerial. Pertanyaan peneliti sebagai

berikut:

1. Apakah persepsi ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap

kinerja manajerial?

2. Apakah persepsi ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap

sistem akuntansi manajemen?

3. Apakah sistem akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja

manajerial?

4. Apakah sistem akuntansi manajemen terhadap hubungan persepsi

ketidakpastian lingkungan dengan kinerja manajerial?
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menegtahui hal-hal

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ketidakpastian

lingkungan terhadap kinerja manajerial.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ketidakpastian

lingkungan terhadap sistem akuntansi manajemen.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem akuntansi

manajemen terhadap kinerja manajerial.

4. Untuk mengetahui dan manganalisis pengaruh sistem akuntansi

manajemen terhadap hubungan ketidakpastian lingkungan dengan kinerja

manajerial.

1.4 Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat memberikan

perbandingan dalam melakukan penelitian dalam bidang yang sama

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan masukan untuk perusahaan

di masa yang akan datang dalam peningkatan laba perusahaan PT PLN

(Persero)

3. Bagi Penulis
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Penelitian ini dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan penulis

mengenai teori yang telah terjadi dalam perkulihan dan penerapannya

dalam perusahaan tentang topik yang telah dipilih dalam penyususnan

skripsi dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana pada

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT PLN (Persero) yang berlokasi di Jalan

Soekarno Hatta No 436 Bandung. Sedangkan waktu yang digunakan untuk

melakukan penelitian dimulai pada bulan November 2015 sampai dengan selesai


