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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

A. LATAR BELAKANG  

Kondisi perbankan di Indonesia pada saat ini sudah jauh berbeda bila 

dibandingkan dengan situasi pada awal tahun 1970-an atau bahkan sudah 

berbeda dengan situasi pertengahan tahun 1983 sebelum dikeluarkannya 

deregulasi perbankan pada bulan Juni 1983. Sebelum tahun 1983 terasa 

adanya situasi dimana nasabah yang mencari bank ( bank oriented ) tapi pada 

situasi sekarang ini menjadi sebaliknya, bahkan pihak bank lah yang mencari 

nasabah (customer oriented). Kondisi ini terlihat jelas dengan berlomba-

lombanya bank yang ada di Indonesia membuka cabang baru ditempat yang 

dinilai strategis. 

Dalam rangka memenangkan persaingan bank harus dapat menarik 

simpati masyarakat dengan meningkatkan sumber daya yang dimilikinya. 

Keberhasilan bank dapat ditunjukkan dengan diperolehnya jumlah nasabah 

yang maksimal. Agar bank memperoleh nasabah yang maksimal, maka 

sumber daya yang sangat penting untuk dioptimalkan selain faktor manusia 

adalah teknologi.  



 

 

Dalam sebuah perbankan, teknologi informasi akuntansi sangat penting. 

Informasi akuntansi dapat membantu manajemen dalam proses pembuatan 

keputusan. Gaya atasan yang tidak fleksibel dalam menggunakan data 

akuntansi untuk penilaian kinerja dikategorikan sebagai atasan yang sangat 

mempercayai pengukuran kinerja akuntansi (high reliance on accounting 

performance measures – RAPM). Sementara atasan yang menggunakan 

interval lebih lebar atau fleksibel dikategorikan sebagai low – RAPM. 

Penggunaan data akuntansi yang kaku (rigid) akan mengarahkan pada perilaku 

disfungsional dan job-related tension (JRT). 

Supriyono (1989) menggolongkan informasi kedalam suatu organisasi 

menjadi dua macam yaitu informasi kuantitatif dan informasi non kuantitatif. 

Informasi kuantitatif adalah informasi yang disajikan dalam bentuk angka atau 

kuantitas. Sedangkan informasi non kuantitatif adalah yang disajikan bukan 

dalam bentuk angka-angka atau kuantitas. 

Dalam globalisasi bisnis semacam 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 mengimplemantasikan proses adaptasi yang tepat. 

Menurut Belkavi, (1986 : 46) dalam Supriyono (2006) menyatakan 

bahwa pemikir akuntansi melihat akuntansi sebagai teknologi informasi yang 

nantinya dapat mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan dan 

pemakainya (user). Dengan demikian akuntansi tidak dapat ditetapkan dari 



 

 

perilaku manusia atau organisasi yang membutuhkannya. Argyris 

mengembangkan informasi sebagai alat untuk nenilai prestasi seseorang 

manajer.  

Untuk manghasilkan laporan keuangan yang baik, Wilkinson (1991) 

menguraikan sifat-sifat penting dari informasi akuntansi antara lain : 

1. Relevan 

Yaitu hubungan antara informasi dengan situasi keputusan searah dengan 

tujuan perusahaan. 

2. Kuantifitabilitas 

Yaitu sedapat mungkin informasi itu dapat dikuantifikasi diberi suatu nilai 

numerik.  

3. Akurasi 

Yaitu berkaitan dengan tingkat penggabungan atau peringkasan infomasi. 

4. Ketepatan waktu 

Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan , jika 

diserahkan pada saat yang tepat. 

5. Cakupan  

Informasi akuntansi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan 

materialitas dan biaya. 

Dalam perbankan informasi akuntansi mempunyai manfaat yang sangat 

penting bagi kelancaran dan kemajuan organisasi. Manfaat informasi 

akuntansi bagi usaha perbankan antara lain : 



 

 

1. Untuk mengelola kegiatan atau usaha bisnisnya dengan sistem 

dokumentasi yang rapi dan informasi yang akurat dan baik.  

2. Untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas dan rentabilitas. 

3. Sebuah alat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kantor 

cabangnya. 

4. Sebagai internal control yang ketat terhadap pelaksanaan operasi 

perbankan.   

Laporan internal yang sering digunakan oleh manajer menurut Anthony 

dan Reece (1989) dalam Arsono Laksmana (2002) terdiri dari tiga macam 

yaitu : Informasi Report, Economic Performance Repor dan Personal 

Performance Report. Sedangkan menurut Kane (1965) dalam Supriyono 

(2006) laporan internal yang disampaikan kepada manajemen terdiri dari 

Financial Report dan Operating Report. Sementara itu laporan eksternal yang 

penting menurut Standar Akuntansi Keuangan (1999) terdiri dari neraca, 

laporan arus kas dan catatan kas atas laporan keuangan. 

Melihat pantingnya informasi akuntansi, khususnya dalam usaha 

perbankan, penulis tertarik untuk meneliti : “PENGARUH INFORMASI 

AKUNTANSI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN 

KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI  VARIABEL PEMODERASI 

(Survei pada Bank-Bank di wilayah Surakarta)”. 

 

 

 



 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut :   

a. Bagaimana pengaruh informasi akuntansi terhadap kinerja manajerial ? 

b. Dengan adanya komitmen organisasi sebagai variabel moderating, 

bagaimana pengaruh informasi akuntansi terhadap kinerja manajerial ?  

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui apakah terdapat pengaruh informasi akuntansi terhadap 

kinerja manajerial. 

b. Mengetahui bagaimana pengaruh informasi akuntansi terhadap kinerja 

manajerial yang dimoderasi oleh komitmen organisasi. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Memberikan kontribusi bagi para akademisi dan para peneliti berdasarkan 

simpulan dari penelitian ini untuk dapat mendukung teori atau hasil 

penelitian sebelumnya mengenai tema yang sama. 

2. Bagi perusahaan yang diteliti, dapat memberikan sumbangan pemikiran 

atau bahan masukan dengan kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja 

manajerial yamg baik. 



 

 

3. Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan 

dapat digunakan sebagai acuan serta tambahan referensi untuk penelitian 

yang sejenis. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB 1 :  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian informasi 

akuntansi, sistem pengendalian intern, pengertian kinerja 

manajerial, pengertian kepuasan kerja, pengertian 

komitmen organisasi, informasi akuntansi perbankan, 

informasi akuntansi bagi manajemen perbankan, kerangka 

teoritik, hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi, 

sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran 

variabel, metode analisis data.  

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 



 

 

Menjelaskan tentang analisis data dan pembahasannya. 

Dalam bab ini akan diuraikan secara jelas tentang pengaruh 

informasi akuntansi terhadap kinerja manajerial yang ada di 

wilayah surakarta 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari 

analisis data, keterbatasan penelitian, serta saran–saran 

yang perlu disampaikan untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan dari penulis. 

 
 
 
  




