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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Persepsi Ketidakpastian Lingkungan

2.1.1 Pengertian Persepsi Ketidakpastian Lingkungan

Menurut Luthans (2005) menjelaskan bahwa ketidakpastian lingkungan merupakan

kondisi dimana seseorang bertujuan untuk memprediksi situasi disekitarnya yang

mengakibatkan dirinya melakukan suatu tindakan untuk menghadapi ketidakpastian

tersebut. Menurut Duncan (1972) menjelaskan bahwa persepsi ketidakpastian

lingkungan dapat diartikan sebagai persepsi karyawan tentang lingkungan yang

dihadapi dan mempengaruhi di tempat karyawan bekerja. Ketidakpastian lingkungan

merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan organisasi melakukan

penyesuaian terhadap kondisi organisasi dengan lingkungan.

Chenhall dan Morris (1986) menegaskan bahwa ketidakpastian lingkungan

yang dipersepsikan sebagai faktor prediksi yang penting, prediksi tersebut dapat

terjadi ataupun tidak sehingga prediksi tersebut dapat menjadikan proses perencanaan

dan kontrol lebih sulit. Aktivitas perencanaan akan terganggu apabila top manajemen

tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang kan datang sama dengan

aktivitas kontrol yang dilakukan perusahaan dapat dipengaruhi oleh ketidakpastian

tersebut.
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Duncan (1972) juga menjelaskan bahwa ketidakpastian lingkungan juga

merupakan jembatan dari informasi yang menyangkut mengenai lingkungan yang

dihubungkan dengan pengambilan keputusan, tidak adanya keputusan akhir dari

seberapa organisasi atau perusahaan tersebut akan merugi jika menggambil keputusan

tersebut, dan juga ketidakpastian dalam hal apakah faktor-faktor lingkungan

mempengaruhi kesuksesan atau kegagaln yang akan di hadapi oleh organisasi atau

perusahaan.

Terdapat tiga dimensi untuk menjelaskan kondisi lingkungan organisasi

menurut Dess dan Bearn, (1984), yaitu kapasitas lingkungan yang diartikan sebagai

seberapa besar tingkat sumber daya yang tersedia di sekitar lingkungan tersebutyang

dapat mendukung pertumbuhan organisasi tersebut, lalu ada volatilitas yang diartikan

dengan tingkat kestabilan lingkungan yang berada di sekitar lingkungan tersebut,

lingkungan yang tingkat perubahannya dapat diprediksi dikelompokan dalam

lingkungan yang stabil sedangkan lingkungan yang tingkat perubahannya tidak dapat

diprediksi dikelompokan dalam lingkungan yang dinamis, dan yang terakhir dalam

dimensi kondii lingkungan organisasi adalah kompleksitas yang diartikan dalam

tingkat heterogenitas dan juga konsentrasi diantara lingkungan. Lingkungan yang

heterogenitas yang tinggi adalah komplek sedangkan lingkungan yang sederhana

adalah homogen dan terkonsentrasi, hak tersebut terjadi akibat banyaknya jumlah

pesaing.
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Miliken (1987) ketidakpastian memiliki tiga tipe yang dapat dibedakan, yaitu

tipe effect uncertainty yang berarti ketidakmampuan memprediksi pengaruh

lingkungan di masa yang akan datang terhadap organisasi, lalu ada tipe response

uncertainty yang diartikan dengan ketidakmampuan memprediksi konsekuensi dari

pilihan-pilihan keputusan untuk merespon lingkunga, dan yang terakhir tipe stated

uncertainty yang diartikan dengan suatu hal selalu dihubungkan dengan

ketidakpastian lingkungan yang dipersepsi (perceived environmetal uncertainty

2.2 Kinerja Manajerial

2.2.1 Pengertian Kinerja

Arti dari performace atau kinerja menurut Prawirosentono (1999:2) adalah sebagai

berikut :

“Performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai degan tanggung jawan
masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan
secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”

Kemudian kinerja (performance) diartikan pula oleh Simamora (2004: 327) yaitu:

“Kinerja marupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang
akhirnya secata nyata dapat tercermin keluaran yang dihasilkan”

Marihot Tua Efendy (2002: 194) mengatakan bahwa :

“Kinerja adalah unjuk kerja yang merupakan hasil dihasilkan oleh pegawai
atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam
organisasi”

Jadi dengan demikian kinerja (performance) adalah suatu hasil yang dicapai

oleh seseorang atau kelompok orang pada periode tertentu berdasarkan alat ukur yang
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digunakan baik kualitas maupun kuantitas dengan membandingkan antara target dan

hasil yang dicapai.

2.2.2 Pengertian Manajerial

Stonner, Gilbert, dan Freeman (1996: 7) yang dialihbahasakan oleh Alexander

Sindoro mendefinisikan manajer sebagai berikut :

“Manajer adalah orang yang bertanggung jawab mengerahkan usaha yang

bertujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai sasaranya”

Menurut Robbins (2001) mengatakan bahwa manajer bekerja dengan orang

lain dalam suatu organisasi. Manajer membuat keputusan, mengalokasikan sumber

daya, dan mengarahkan kegiatan agar mencapai tujuan yang diharapkan oleh

organisasi.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajer

adalah seseorang yang bekerja mengelola dan menata usaha perusahaan melalui

sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan

organisasi. Mereka mempunyai tanggug jawab dan wewenang sebagai pengambilan

keputusan.

2.2.3 Kinerja Manajerial

Kinerja manajerial didefinisikan sebagai integrasi sistematis yang meliputi

usaha, pengawasan evaluasi keuangan dan kinerja pegawai dalam kerangka eksplisit
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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: perencanaan yang merupakan

aktivitas atau tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran

kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang guna mencapai tujuan yang

diinginkan, investiga yang merupakan upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan

dan mempersiapkan informasi dalam bentuk laporan-laporan, catatan, dan analisa

pekerjaan untuk mengukur hasil pelaksanaanya, koordinasi yang merupakan aktivitas

menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang

dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program

yang akan dijalankan, evaluasi yang merupakan Aktivitas seperti penilaian atas

usulan atau kinerja yang diamati dan dilaporkan, pemilihan staf yang merupakan

aktivitas atau kegiatan manajemen dalam memelihara dan mempertahankan bawahan

dalam unit kerja, negosiasi yang merupakan usaha untuk memperoleh kesepakatan

dalam hal pembelian, penjualan, atau kontrak untuk barang-barang atau jasa,

perwakilan yang merupakan aktivitas berupa penyampaian visi, misi, dan kegiatan-

kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi

dengan perusahaan-perusahaan lain, dan yang terakhir adalah pengawasan yang
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merupakan Kegiatan manajerial dalam mengarahkan, memimpin, dan

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

kepada bawahan mengenai pelaksanaan kemampuan kerja

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
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akuntansi manajemen memfasilitasi pengambilan keputusan dan kontrol dalam

organiasi dan harus disesuaikan dengan variabel kontekstual organisasi dan subsistem

kontrol lainnya.

2.3.1 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen

Hansen dan Mowen (2006:4) menjelaskan sistem informasi akuntansi manajemen

sebagai sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan

berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan manajemen. Definisi

tersebut menjelaskan bahwa sistem informasi yang melakukan nilai tambah dan

perbaikan secara terus menerus dengan merencankan, merancang, mengukur dan

mengoperasikan sistem informasi data nonfinasial dan finansial, serta tindakan

manajemen dengan motivasi perilaku, dukungan dan menciptakan nilai-nilai budaya

yang diperlukan untuk mencapai suatu organisasi strategis, taktis dan tujuan operasi.

Chia (1995) juga menjelaskan sistem informasi akuntasni manajemen

(SIAM) merupakan suatu mekanisme pengawasan organisasi yang dapat

memudahkan pengawasan dengan cara membuat laporan dan menciptakan tindakan-

tindakan yang nyata terhadap penilaian kinerja dalam organisasi. Maka 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 akan terjadi dari berbagai alternatif yang dapat dilakukan. Serta peran

informasi dari sistem akuntasni manajemen menfasilitasi pengambilan keputusan dan
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kontrol dalam organisasi dan harus disesuaikan dengan variabel kontekstual

organisasi dan subsistem kontrol lainnya.

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 estimasi tentang kemungkinan terjadinya

peristiwa dimasa yang akan datang ukuran profitabilitas (Arsono dan Muslichah,

2002).

1. 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).
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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.

2. 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
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



19

Evelyne, 2003). Dengan demikian, informasi agregasi akan membantu manajer dalam

membuat keputusan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen.

3. 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 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).

2.3.2 Fungsi Informasi Akuntansi Manajemen

Menurut Mulyadi (2001) informasi akuntansi manajemen diperlukan oleh manajemen

untuk melaksanakan dua fungsi pokok manajemen : perencanaan pengendalian

aktivitas perusahaan. Informasi akuntantansi manajemen ini dihasilkan oleh sistem
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pengolahan informasi keunagan yang disebut akuntansi manajemen. Informasi

akuntansi manejemen sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang akan

datang.

Menurut Atkinson et al (2001) terdapat empat fungsi informasi akuntansi

manajemen dalam mebantu para manajer menjalankan fungsi-fungsi operasionalnya,

yaitu bahwa fungsi akuntansi manajemen memberikan umpan balik mengenai

efisiensi dan juga kualitas tugas-tugas, mengukur biaya sumber daya yang digunkan

untuk memproduksi suatu barang atau jasa dan harga pasar serta biaya penyerahan

barang dan jasa kepada konsumen, memberikan informasi tentang kinerja para

manajer dan unit-unit perusahaan dan menyediakan informasi tentang keuangan

perusahaan dan kinerja kompetitif jangka panjang, kondisi pasar, preferens konsemen

dan perkembangan teknologi.

2.4 Kerangka Pemikiran

2.4.1 Pengaruh Persepsi Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja
Manajerial

Ketidakapstian lingkungan diidentifikasi sebagai faktor penting karena kondisi

demikian dapat menyulitkan perencanaan dan pengendalian. Perencanaan menjadi

bermasalah dalam situasi operasi yang tidak pasti karena tidak terprediksinya

kejadian masa mendatang. Menurut Gordon dan Narayana (1984) bahwa pentingnya

tipe informasi yang berorientasi ke depan yang terfokus pada sumber ketidakpastian

bagi manajer yang sedang menghadapi ketidakpastian.
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Bukti-bukti empiris yang dikutip oleh Gordon dan Narayanan (1984) juga

menemukan bahwa informasi dan struktur organisasi (desentralisasi) merupakan

fungsi dari lingkungan. Struktur organisasi (desentralisasi) akan mempengaruhi

kemampuan organisasi dalam mengelola dan mengumpulkan informasi serta aliran

informasi.

H1 : Persepsi Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh positif terhadap Kinerja

Manajerial

2.4.2 pengaruh persepsi ketidakpastian lingkungan terhadap karakteristik
sistem informasi akuntansi manajemen

Tingginya ketidakpastian lingkungan organisasi menyusun perencanaan dan

pengendalian yang efektif . Miliken (1987) menyatakan bahwa ketidapastian

lingkungan sebagai rasa ketidakmampuan individu dalam memprediksi sesuatu secara

tepat dan persepsi ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai persepsi

individual atas ketidakpastian yang berasal dari lignkungan organisasi.

Ketika ketidakpastian lingkungan meningkat maka yang dibutuhkan

karakteristik sistem akuntansi manajemen agar keputusan yang diambil dapat efektif

(Chenhall dan Morris, 1986) maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi

ketidakpastian lingkungan suatu organisasi akan membutuhkan karakteristik sistem

informasi sistem akuntansi manajemen

H2 : Persepsi Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh Signifikan positif terhadap

Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen.
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2.4.3 Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja
Manajerial

Informasi akuntansi manajemen sebagai salah satu produk sistem akuntansi

manajemen berperan dalam membantu memprediksi konsekwensi yang mungkin

terjadi atas berbagai alternatif tindakan yang dpat dilakukan pada berbagai aktivitas

seperti perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen dapat membantu

perusahaan menghadapi tantangan pasar kompetitif yang berfokus pada peningkatan

nilai tambah perusahaan melebihi konpetitornya dan membantu manajer memonitori

kinerja perusahaanyang kompetitif (Bromwich, 1990). Menurut Chenhall dan Morris

(1986) dalam Nizarudin (2006) informasi sistem akuntansi manajemen yang baik

adalah yang memiliki karakteristik broadscope, intergration, timeliness, dan

aggregation . Supardiyono (1999) mengemukakan bahwa semakin andal sistem

akuntansi manajemen yang ditandai dengan tingginya sifat broadscope, intergration,

timeliness, dan aggregation informasi maka semakin tinggi pula kinerja manajeria.

Salah satu karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen yang paling penting

untuk pengambilan keputusan dan merupakan variabel penting dalam meningkatkan

kinerja perusahaan yaitu informasi broadscope karena diantara keempat karakteristik

tersebut informasi broadscope merupakan informasi yang paling diperlukan oleh

perusahaan untuk meningkatkan kinerja manajerial perusahaan.
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Sehingga dari uraian tersebut apat disimpulkan bahawa karakteristik sistem

informasi akuntansi manajemen sangat dibutuhkan untuk meningktakan kinerja

manajerial. Hal tersebut diperkuat oleh Nizarudin (2006) bahwa informasi sistem

akuntansi manajemen broadscope memepengaruhi kinerja manajerial. Semakin andal

sistem informasi akuntansi manajemen maka akan meningkatnya kinerja perusahaan.

H3 : Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen berpengaruh positif

dengan Kinerja Manajerial

2.4.4 Pengaruh Persepsi Ketidakpastian Terhadap Kinerja Manajerial dengan
Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen sebagai variabel
Intervening

Menurut Milikien (1987) ketidakpastian dapat diartikan sebagai rasa

ketidakmampuan individu dalam memprediksi lingkungannya secara tepat. Tingginya

ketidakpatian lingkungan organisasi dapat menyulitkan perusahaan dalam menyusun

perencanaan dan pengendalian yang efektif. Karakteristik sistem informasi akuntansi

manajemen dapat membantu perusahaan menghadapi tantangan pasar kompetitif

yang berfokus pada peningkatan nilai tambah perusahaan melebihi kompetitor dan

membatu manajer memonitori kinerja perusahaan tersebut pada lingkungan yang

kompetitif (Bromwich, 1990)

Ketersediaan informasi dari masing-masing karakteristik sistem informasi

manajemen tidak selalu sama untuk setiap perusahaan, tetapi ada faktor tertentu

lainya yang akan mempengaruhi tingkat kebutuhan terhadap sistem informasi

akuntansi manajemen karena struktur organisasi akan mempengaruhi kemampuan
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organisasi di dalam mengolah dan mengumpulkan informasi serta aliran informasi.

Setiap manajer memerlukan sebelum membuat keputusan, sehingga kebijakannya

diharapkan berkualitas dan dpat dipertanggungjawabkan. Kesesuaian antara informasi

dengan kebutuhan pembuat keputusan akan mendukung kualitas keputusan yang di

ambil dan pad akhirnya akan meningkatkan kinerja manajerial.

Menurut Chenhall dan Morris (1986) sistem informasi akuntansi manajemen

yang baik adalah yang memiliki broadscope, intergration, timeliness, dan

aggregation. Supriyono (1997) mengemukakan bahwa semakin andal sistem

akuntansi manajemen yang ditandai dengan tingginya sifat broadscope, intergration,

timeliness, dan aggregation informasi maka semakin tinggi pula kinerja manajerial.

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat

ketidakpastian lingkungan yang tinggi akan mendorong perusahaan utnuk

menggunakan karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen untuk dijadikan

dasar dlam pengambilan keputusan. Hal ini mengimpikasikan bahwa karakteristik

sistem informasi akuntansi manajemen dapat berperan sebagai variabel intervening

pada hubungan antara ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja manajerial

H4 : Persepsi Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap

kinerja manajerial melalui karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen.
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