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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan bisnis yang meningkat dewasa ini menuntut perusahaan untuk 

memanfaatkan kemampuan yang ada semaksimal mungkin agar unggul dalam 

persaingan. Oleh karena itu, manajemen perlu memiliki kemampuan untuk melihat dan 

menggunakan peluang, mengidentifikasi masalah, dan menyeleksi serta 

mengimplementasikan proses adaptasi dengan tepat. Manajemen juga berkewajiban 

mempertahankan kelangsungan hidup serta mengendalikan organisasi hingga tujuan 

yang diharapkan tercapai. 

Dalam situasi persaingan seperti ini sudah pasti diperlukan informasi akuntansi 

manajemen yang semakin berkualitas, relevan, dan tepat waktu agar manajemen dapat 

mengambil keputusan yang jitu dalam menyiasati lingkungan yang tidak pasti (Hariadi, 

2002:17). Informasi akuntansi merupakan informasi yang penting dalam perencanaan 

pengendalian kegiatan perusahaan. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara 

memberikan peran kepada setiap manajer lini untuk merencanakan pendapatan dan atau 

biaya yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemudian menyajikan informasi realisasi 

pendapatan dan atau biaya yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian 

informasi akuntansi mencerminkan skor yang dibuat oleh setiap manajer lini dalam 

menggunakan berbagai sumber ekonomi untuk melaksanakan perannya dalam mencapai 

tujuan perusahaan. 

 Poter-Lawler dalam Mulyadi (2001: 173) menyatakan manajer lini yang telah 

memiliki persepsi yang jelas mengenai peran yang tercantum dalam anggarannya, akan 

diukur kinerjanya dengan menggunakan alat evaluasi informasi akuntansi. Hal ini dapat 
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dijelaskan bahwa, di dalam proses penyusunan anggaran setiap manajer lini diberi peran 

untuk mencapai sebagian tujuan perusahaan, dan untuk memungkinkan pelaksanaan 

peran ketangan setiap manajer lini yang diberi peran tersebut dialokasikan berbagai 

sumber daya yang diukur dalam satuan uang. Dengan demikian pelaksanan peran berarti 

konsumsi berbagai daya sumber yang harus diukur dengan satuan uang pula. 

Pada dasarnya kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode 

tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil tugas, target atau sasaran 

atau kriteria yang ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai dan 

Basri: 2004: 14). Menurut Syafarudin (2001: 187) tujuan utama penilaian kinerja adalah 

untuk pembinaan dan evaluasi. Penilaian kinerja untuk tujuan pembinaan menghasilkan 

informasi yang dapat digunakan sebagai dasar umpan balik, seperti pemberian 

rekomendasi untuk training, atau untuk melakukan penilaian secara periodik guna 

menentukan kemajuan seseorang. Penilaian kinerja untuk tujuan evaluasi menghasilkan 

informasi yang dapat digunakan untuk melakukan promosi, pemutusan hubungan kerja, 

menaikkan gaji dan upah serta pemberian bonus. 

Dalam penilaian kinerja ini, manajer puncak memerlukan suatu alat yang 

dikenal dengan nama sistem evaluasi kinerja manajemen (managerial performance 

evaluation system). Dengan hasil evaluasi, manajer puncak dapat membuat keputusan-

keputusan tentang balas jasa (reward) untuk para manajer lini. Selain itu, sistem ini 

dapat pula digunakan oleh manajer puncak sebagai alat untuk memotivasi para manajer 

lini. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, para manajer lini yang menerima balasan jasa atas 

kontribusi mereka dapat melihat apakah ada hubungan antara balas jasa tersebut dengan 

kinerja yang telah mereka capai. Bila kinerja yang tinggi mendapatkan imbalan yang 

tinggi pula, baik bersifat material atau non material, maka hal itu akan menaikkan 

motivasi kerja para manajemen lini. Sebaliknya jika tidak ada sistem evaluasi kinerja 
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yang jelas dapat mengakibatkan turunnya motivasi kerja, hal ini terutama disebabkan 

karena tidak terdapat kejelasan, apakah kinerja yang tinggi akan diimbangi pula dengan 

imbalan balas jasa yang pantas. Sistem penilaian kinerja yang efektif adalah yang dapat 

memudahkan manajer puncak untuk melaksanakan pengendalian dan memberikan 

motivasi kepada para manajer lini guna memperbaiki dan meningkatkan kinerjnya.  

Untuk mengamati sejauh mana penggunaan informasi akuntansi untuk menilai 

kinerja manajer lini, Hopwood (1972: 156-193) menyusun tiga cara penilaian kinerja 

yang dapat digunakan oleh manajer puncak, yaitu : (1)Budget-Constrained (BC) style, 

yaitu sistem penilaian kinerja yang didasarkan pada kemampuan bawahan di dalam 

memenuhi target yang telah ditetapkan dalam jangka pendek. Seorang manajer lini 

cenderung dinilai kurang berhasil, jika biaya sesungguhnya melebihi anggaran dengan 

mengenyampingkan pertimbangan lain. (2) Profit-Conscious (PC) style, yaitu sistem 

penilaian kinerja didasarkan atas kemampuan seorang manajer lini dalam meningkatkan 

efektifitas unit organisasinya secara umum dalam memenuhi tujuan jangka panjang. 

Salah satu aspek penting dalam penilaian ini adalah kemampuan manajer lini dalam 

menghemat biaya dalam jangka panjang. (3) Non-Accounting (NA) style, yaitu suatu 

sistem penilaian kinerja yang tidak didasarkan atas informasi akuntansi. 

Hasil penelitian Hopwood menunjukkan bahwa penggunaan budget constrained 

style menimbulkan konsekuensi-konsekuensi seperti: naiknya tingkat ketegangan kerja 

bawahan (job related tension), hubungan yang kurang harmonis antara bawahan dengan 

atasan, maupun antara sesama bawahan. Hopwood juga menemukan bahwa terdapat 

kencenderungan para manajer lini untuk memanipulasi angka-angka di dalam anggaran. 

Otley (1978: 122-149) mencoba melakukan replikasi penelitian Hopwood, tetapi 

menemukan hasil yang berbeda. Jika pada penelitian Hopwood budget constrained sytle  

dapat menaikkan ketegangan kerja bawahan, sebaliknya Otley menemukan bahwa 
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kinerja bawahan ternyata lebih baik jika atasan menggunakan sistem penilaian budget 

constrained style.  

Pertentangan hasil penelitian ini telah mengundang banyak peneliti untuk 

menyelidiki mengenai sejauh mana seseorang akan dapat menjadikan standar penilaian 

kinerja pada informasi akuntansi. Beberapa penelitian yang berfokus pada hal ini 

diantaranya : Brownell (1982) menambahkan variabel partisipasi manajer lini dalam 

penyusunan anggaran, Hirst (1983) menambahkan variabel ketidakpastian tugas, 

Govindarajan (1984) menambahkan variabel ketidakpastian lingkungan, Brownell dan 

Merchant (1986) menambahkan variabel teknologi yang digunakan oleh perusahaan, 

Srimulyo (1999) mengemukakan pendapatnya bahwa kinerja individual dapat 

dipengaruhi juga oleh faktor pendidikan dan pengalaman individu. 

Sebagaimana disebutkan pada bagian diatas, bahwa penelitian mengenai 

penggunaan informasi akuntansi dalam penilaian kinerja telah banyak dilakukan oleh 

para peneliti, namun demikian para peneliti menemukan hasil yang tidak searah. Hal ini 

membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penggunaan informasi 

akuntansi untuk penilaian kinerja dengan mempertimbangkan variabel partisipasi 

penyusunan anggaran, lingkungan, pengalaman kerja dan jenjang pendidikan pada 

perusahaan-perusahaan manufaktur di Jawa Tengah. Responden yang diteliti adalah 

manajer produksi. 

  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah di dalam 

penelitian ini adalah: 
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a. Apakah penggunaan informasi akuntansi, partisipasi penyusunan anggaran, 

lingkungan, pengalaman kerja, dan jenjang pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajer. 

b. Variabel mana yang paling dominan berpengaruh  terhadap kinerja manajer. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Di dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah variabel penggunaan informasi akuntansi, partisipasi 

penyusunan anggaran, lingkungan, pengalaman kerja, dan jenjang pendidikan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajer. 

b. Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan berpengaruh  terhadap 

kinerja manajer.  

 

1.4 .  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini dapat membantu memperkaya referensi 

bagi para pembaca dan penelitian berikutnya yang berminat pada bidang yang 

sama. 

b. Bagi dunia usaha, hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu pertimbangan 

dalam memanfaatkan informasi akuntansi sebagai tolak ukur dalam melakukan 

penilaian kinerja manajer bawahan dan sebagai dasar pemberian reward  bagi 

manajer produksi khususnya di perusahaan manufaktur yang diteliti. 

 


