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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Banyak perubahan terjadi dalam lingkungan bisnis seperti perubahan 

teknologi produksi, teknologi informasi dan struktur organisasi 

mengakibatkan organisasi untuk terus berkembang dalam mencapai tujuan 

organisasi di tengah-tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam 

keadaan ini para pembuat keputusan merasakan bahwa desain sistem 

akuntansi manajemen (SAM) semakin penting sehingga perencanaan SAM 

yang merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen mendapat 

perhatian. 

Salah satu alat yang digunakan manajemen untuk membantu 

menghadapi persaingan bisnis adalah sistem akuntansi manajemen yang 

merupakan fasilitas fungsi pendukung yang menghasilkan informasi yang 

relevan dan tepat waktu untuk perencanaan, pengendalian, pembuatan 

keputusan dan evaluasi kinerja (Gordon dan Miller, 1976) dalam Susanto dan 

Gudono (2007). Informasi ini memungkinkan manajemen untuk 

mengimplementasikan strategi dan melakukan aktivitas operasional yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. 

Sistem akuntansi manajemen adalah suatu mekanisme pengawasan 

organisasi yang dapat memudahkan pengawasan dengan cara membuat 

laporan dan menciptakan tindakan-tindakan yang nyata terhadap penilaian 

kinerja dari setiap komponen dalam organisasi (Chia,1995) dalam Budiarto 
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(2004). Sistem informasi akuntansi manajemen bertugas menyediakan 

informasi yang dibutuhkan untuk memudahkan pengawasan dan tindakan 

terhadap penilaian organisasi tersebut. Pada dasarnya dimensi sistem 

akuntansi manajemen (SAM) terdiri dari empat karakteristik informasi yaitu: 

broadscope, aggregation, integration, timeslines.   

Hasen & Mowen (1997) dalam Budiarto (2004) menyatakan bahwa 

sistem akuntansi manajemen (SAM) memproses masukan yang berupa 

kejadian ekonomi untuk menghasilkan output (misalnya anggaran dan kos 

produk) dalam rangka mencapai tujuan manajemen. Tujuan SAM : (1) 

Memberikan informasi kos produk, jasa maupun kepentingan lain yang 

dibutuhkan manajemen. (2) memberikan informasi untuk perencanaan, 

pengendalian, dan evaluasi. (3) memberikan informasi untuk pengambilan 

keputusan.  

Pada umumnya, desain SAM hanya terbatas pada informasi keuangan 

internal organisasi dengan menggunakan data keuangan historis (historical 

data). Menurut Mia (1994) dalam Budiarto (2004) peranan dari sistem 

akuntansi manajemen dalam membantu manajer memberikan arahan serta 

mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam suatu organisasi telah 

menyebabkan evolusi yang besar dalam implementasi SAM. Hal ini 

membutuhkan data eksternal dan data bukan keuangan yang menekankan 

kepada pemasaran, inovasi produk, perencanaan strategik dan informasi yang 

berguna untuk mengambil keputusan. Semakin tingginya tingkat persaingan di 

pasaran perdagangan yang disebabkan oleh penggunaan teknologi produksi 



3 
 

 

yang moderen, deregulasi ekonomi dan penswastaan perusahaan-perusahaan 

yang dimiliki oleh pemerintah, menyebabkan para pengambil keputusan 

merasakan bahwa penggunaan  SAM sangat penting. Di samping persaingan 

yang bersifat global, perkembangan produk dan teknologi proses,  turun naik 

nilai mata uang dan perubahan-perubahan harga bahan mentah juga 

merupakan faktor-faktor penting dalam mempertimbangkan penerapan SAM.  

Dukungan untuk membuat penelitian selanjutnya berawal dari 

perkiraan-perkiraan yang dibuat oleh beberapa penulis tentang pengukuran-

pengukuran efektivitas dan efisiensi usaha dengan menggunakan akuntansi 

tradisional. Pengukuran tersebut dirasakan kurang bermanfaat untuk tujuan 

pengawasan organisasi yang menggunakan teknologi terbaru (Kaplan, 1983, 

1984) dalam Syam dan Maryasih, 2006). Untuk mengukur kondisi ekonomi 

suatu perusahaan, seperti perbandingan biaya dengan keuntungan  dari produk 

yang dihasilakan, penyediaan servis yang baik, kepuasan langganan dan 

aktivitas organisasi lainnya  dapat disediakan oleh sistem akuntansi 

manajemen. Secara konvensional, desain SAM hanya terbatas pada informasi 

keuangan internal organisasi  dengan menggunakan data historis. Disamping 

itu, meningkatnya peran SAM dalam membantu manajer dalam mengatur 

secara langsung tugas-tugas dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, 

SAM memungkinkan untuk menghasilkan evolusi yang besar dalam 

penyediaan informasi-informasi penting dalam mengambil keputusan. Data 

eksternal dan data bukan keuangan yang diperlukan oleh pembuat keputusan 

adalah data yang mencakup informasi tentang  pemasaran, inovasi produk dan 



4 
 

 

strategi perencanaan. Selain itu, data tersebut dapat digunakan untuk 

memprediksi keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang dan sekali 

gus dapat membuat keputusan.  

Setiap organisasi mempunyai satu atau lebih tujuan. Profitabilitas 

merupakan tujuan yang penting, tetapi perusahaan juga harus mengadopsi 

tujuan melalui karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat. Menurut 

Abdrews, perumusan strategi merupakan proses yang digunakan oleh para 

eksekutif senior untuk mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sehubungan 

dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan dan kemudian 

memutuskan strategi yang menyesuaikan antara kompetensi inti perusahaan 

dengan peluang lingkungan.  

Menurut Susanto dan Gudono (2007). Dalam kondisi intensitas 

kompetisi pasar tinggi penggunaan informasi SAM yang  sophisticated akan 

meningkatkan kinerja unit bisnis akan tetapi dalam kondisi intensitas 

kompetisi pasar rendah akan menurunkan kinerja unit bisnis. Penggunaan 

teknologi informasi akan berpengaruh terhadap kinerja unit bisnis, 

penggunaan teknologi informasi saat ini tidak hanya pada perusahaan swasta 

akan tetapi juga pada instansi pemerintah akan lebih memudahkan bagi 

karyawan untuk melakukan tugas sehingga tidak lagi dilakukan secara 

manual. Teknologi informasi yang berbasis komputer ini akan berdampak 

pada aktivitas karyawan sehingga pekerjaan dapat terselesaikan secara efektif 

dan efisien.  
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Bromwich (1990) dalam Susanto dan Gudono (2007) berpendapat 

bahwa informasi SAM membantu perusahaan menghadapi tantangan pasar 

kompetitif yang berfokus pada peningkatan nilai tambah perusahaan agar 

melebihi kompetitornya. Kesesuain antara informasi SAM dengan kebutuhan 

pembuat keputusan akan meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil 

dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja unit bisnis. Hasil penelitian Mia 

dan Clarke (1999) menyatakan bahwa penggunaan informasi SAM dapat 

membantu perusahaan untuk mengimplementasikan rencana-rencana mereka 

dalam merespon lingkungan bersaingnya. Sedangkan penelitian lain yang 

menggunakan variabel intensitas kompetisi pasar dengan konteks yang 

berbeda adalah penelitian chong et al. (2001) yang menyatakan bahwa 

intensitas kompetisi pasar mempengaruhi hubungan antara partisipasi 

anggaran dan kinerja managerial serta kepuasan kerja. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa intensitas kompetisi pasar yang merupakan 

faktor eksternal perusahaan dapat mempengaruhi hubungan antara 

penggunaan informasi SAM dan kinerja unit bisnis serta kepuasan kerja.    

Kepuasan kerja merupakan faktor kritis untuk dapat tetap 

mempertahankan individu yang berkualifikasi baik. Aspek-aspek spesifik 

yang berhubungan dengan kepuasan kerja yaitu  kepuasan yang berhubungan 

dengan gaji, keuntungan, promosi, kondisi kerja, supervisi, praktek organisasi 

dan hubungan dengan rekan kerja (Misener et al., 1996). Diantara indikator-

indikator penentu kepuasan kerja, kepemimpinan dipandang sebagai prediktor 
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penting. Kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran tergantung 

pada manajer dan gaya kepemimpinannya. 

Menurut Susanto dan Gudono (2007). Bahwa dalam kondisi intensitas 

kompetisi pasar  tinggi penggunaan informasi SAM yang sophisticated akan 

meningkatkan kepuasan kerja akan tetapi dalam kondisi intensitas kompetisi 

pasar rendah akan menurunkan kepuasan kerja. 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh tambahan bukti 

empiris atas hasil riset terdahulu. Kirmizi (2001) melakukan riset pada 

perusahaan manufaktur dijakarta dengan CEO sebagai responden. Faisal 

(2006) melakukan riset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) yang dimuat dalam Indonesian Capital Market Directory 

2002, Kuesioner ditunjukkan kepada manajer bagian produksi dan pemasaran. 

Chia (1995) melakukan riset pada perusahaan telekomunikasi, sedangkan 

penelitian ini melakukan riset pada produksi dan industri tekstil dengan 

seluruh manajer sebagai responden.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari Susanto dan Gudono (2007). 

Yang berjudul pengaruh intensitas kompetensi pasar terhadap hubungan 

antara penggunaan informasi sistem akuntansi managemen dan kinerja unit 

bisnis dan kepuasan kerja. Perbedaan dari penelitian ini adalah hanya fokus 

pada penggunakan informasi sistem akuntansi manajemen, kinerja unit bisnis 

dan kepuasan kerja. Penelitian sebelumnya meneliti di industri-industri 

manufaktur dan jasa sektor bank yang terdaftar di Indonesian capital market 
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directory (ICMD) tahun 2003 secara purposive. Sedangkan penelitian ini 

adalah pada produksi dan industri tekstil PT. Dan Liris Sukoharjo.  

Oleh karena itu untuk membuktikan penelitian terdahulu akan diuji 

kembali PENGARUH PENGGUNAAN INFORMASI SISTEM 

AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA UNIT BISNIS DAN 

KEPUASAN KERJA (Studi Pada PT. Dan Liris Sukoharjo).  

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah penggunaan informasi sistem akuntansi manajemen berpengaruh 

terhadap kinerja unit bisnis? 

2. Apakah penggunaan informasi sistem akuntansi manajemen berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis tentang pengaruh penggunaan informasi sistem 

akuntansi manajemen terhadap kinerja unit bisnis.  

2. Untuk menganalisis tentang pengaruh penggunaan informasi sistem 

akuntansi manajemen terhadap kepuasan kerja.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah:  



8 
 

 

1. Bagi peneliti, dapat membantu untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan baik secara teori maupun praktik mengenai pengaruh 

penggunaan informasi sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja unit 

bisnis dan kepuasan kerja.  

2. Bagi perusahaan yang diteliti, dapat memberikan sumbangan pemikiran 

atau bahan masukan dengan penggunaan sistem informasi akuntansi 

manajemen, kinerja unit bisnis dan kepuasan kerja.  

3. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan, referensi dan bahan 

pertimbangan serta acuan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.  

 

E. Sistematika Penelitian 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan 

skripsi ini, oleh karena itu secara  garis besar sistematika penulisan skripsi ini 

terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan masalah penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini mencakup segala konsep yang mendasari penelitian 

meliputi, sistem informasi akuntansi manajemen, karakteristik broascope, 

aggregation, integration, timesliness, kinerja unit bisnis dan kepuasan kerja,   

BAB III :  METODE PENELITIAN 
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Dalam  bab ini membahas mengenai jenis penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, teknik pengujian data, metode analisis data.  

BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek yang diteliti, proses 

pengumpulan data, demografi responden, analisis data, dan pembahasan.  

BAB V :  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang telah dibahas, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diajukan sebagai bahan 

pertimbangan bagi manajemen perusahaan maupun penelitian selanjutnya. 

 


