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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah kesepakatan bersama para anggota organisasi tentang 

makna kehidupan organisasional yang mengikat semua orang dalam organisasi yang 

bersangkutan Andriyana (2007). Prasetiyno dan Kompyurini (2008) menyatakan 

bahwa Budaya Organisasi merupakan sistem nilai Organisasi dan akan 

mempengaruhi cara kerja pekerja dilakukan dan cara pegawai berperilaku. 

Proses pembentukan budaya berhubung erat dalam suatu ciri identik dengan 

proses dan pembentukan kelompok yang sangat penting dalam kelompoknya atau ciri 

kelompok, pola pembagian pemikiran kepercayaaan, perasaan dan nilai-nilai yang 

dihasilkan dan pembagian-pembagian pengalaman dan secara bersama yang 

dihasilkan budaya dari kelompok itu sendiri Andriyana dan Kompyurini (2008). 

Menurut Andriyana (2007) bahwa suatu Budaya Organisasi, khususnya Budaya 

Organisasi yang kuat memiliki ciri-ciri tertentu. Ia mengungkapkan bahwa hasil 

spesifik dari suatu budaya organisasi yang kuat adalah keluar masuknya pekerja yang 

rendah. Suatu budaya yang kuat akan memperlihatkan kesepakatan yang tinggi 

mengenai tujuan organisasi di antara anggota-anggotanya. Jadi jelaslah menurut teori 

tersebut bahwa suatu budaya yang baik akan memberikan suatu nilai positif pada 

organisasi yang bersangkutan.  



 
 

11 

Menurut (Andriyana 2007), Budaya memiliki fungsi dalam suatu organisasi 

yaitu: 

1. Budaya memiliki peran batas-batas penentu, yaitu menciptakan perbedaan 

antara organisasi baru dengan organisasi yang lain. 

2. Budaya berfungsi untuk menyampaikan rasa identitas kepada anggota-

anggota organisasi. 

3. Budaya mempermudah penerusan komitmen sehingga mencapai batasan-

batasan yang lebih luas, melebihi batasan keterkaitan individu. 

4. Budaya mendorong stabilitas sistem sosial. 

5. Budaya merupakan suatu ikatan sosial yang membantu meningkatkan 

kebersamaan organisasi dengan menyediakan standar-standar yang sesuai 

mengenai apa yang harus dilakukan atau yang harus dikatakan oleh 

karyawan. 

6. Budaya bertugas sebagai pembentuk rasa dan mekanisme pengendalian 

yang memberikan penandaan dan bentuk sikap karyawan. 

2.1.2 Akuntansi Pertanggungjawaban 

Untuk mengendalikan perusahaan agar dapat berjalan dengan baik, perusahaan 

perlu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban, salah satunya dengan menerapkan 

sistem akuntansi pertanggungjawaban yang merupakan salah satu informasi akuntansi 

manajemen yang dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap 

manajer. Agar apabila terjadi penyimpangan biaya atau penghasilan dalam kegiatan 

perusahaan, akan segera diketahui penyebabnya dan perlu ditelusuri siapa yang 

bertanggung-jawab dan apa penyebabnya.  
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1. Pengertian Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban 

Sikap bertanggung-jawab merupakan syarat mutlak berjalannya suatu organisasi 

dan menjadi bagian yang terpisahkan dari suatu sistem yang dikenal dengan sistem 

akuntansi pertanggungjawaban. 

Menurut Hansen/Mowen (2000:62) dalam buku Akuntansi Manajemen 

diterjemahkan oleh Ancella A Hermawan menyatakan: “Sistem akuntansi 

pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi”. 

Menurut Mulyadi (2001:218) dalam buku Akuntansi manajemen Konsep, 

Manfaat dan Rekayasa, Sistem Akuntansi pertanggungjawaban adalah : “Suatu sistem 

yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan atau 

pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, 

dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung-

jawab atas penyimpangan biaya dan atau pendapatan yang dianggarkan”. 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan sistem akuntansi 

pertanggungjawaban adalah salah satu beberapa dari perencanaan dan pengendalian 

laba, perencanan menggunakan data histories, termasuk informasi keuangan yang 

telah lalu, sebagai dasar untuk pembuatannya. Pengendalian mencakup pengukuran 

kinerja dengan menggunakan hasil aktual. Hasil aktual dibandingkan dengan tujuan, 

sasaran dan standar untuk menentukan varians/perbedaannya (menguntungkan atau 

tidak menguntungkan). 
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2. Syarat Penerapan Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban 

Dalam penerapannya, Akuntansi pertanggungjawaban harus memenuhi syarat-

syarat tertentu agar dapat terlaksana dengan baik. Berikut ini lima syarat penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban yang memadai menurut Mulyadi (2010): 

1. Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan 

tanggungjawab tiap tingkatan manajemen. 

2. Anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen. 

3. Penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya 

(controllability) biaya oleh manajemen tertentu dalam organisasi. 

4. Sistem akuntansi biaya yang disesuaikan dengan struktur organisasi. 

5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggungjawab 

(Responsibility Reporting). 

Atau kelima syarat penerapan tersebut dapat disingkat menjadi : (1) Struktur 

Organisasi, (2) Penyusunan Anggaran, (3) Penggolongan Biaya, (4) Sistem 

Akuntansi, dan (5) Laporan Pertanggungjawaban. 

3. Tujuan, Karakteristik dan Manfaat Sistem Akuntansi Pertanggung 

jawaban 

Tujuan utama dari Akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk mengendalikan 

salah satu tujuan akuntansi biaya yaitu sebagai alat pengendalian biaya. Seperti kita 

ketahui bahwa tujuan akuntansi biaya secara keseluruan adalah pertama untuk 

menentukan jumlah biaya produksi, kedua untuk menentukan nilai persediaan dan 

ketiga untuk mengendalikan biaya. Untuk memenuhi tujuan pengendalian biaya, 
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pengumpulan dan pelaporan biaya sistem akuntansi pertanggungjawaban dilakukan 

untuk tiap tingkatan manajemen.  

Karakteristik utama Akuntansi pertanggungjawaban adalah memfokuskan pada 

pusat-pusat pertanggungjawaban. Hal ini perlu menjadi fokus perhatian karena proses 

pengendalin manajemen dilaksanakan oleh manajer yang memimpin pusat-pusat 

pertanggungjawaban, dan informasi akuntansi yang bermanfaat dalam proses ini 

harus berkaiatan dengan area tanggung-jawab manajer. 

Menurut Mulyadi (2001:190) dalam buku Akuntansi Manajemen Konsep, 

Manfaat dan Rekayasa. Sistem Akuntansi Pertanggunjawaban memiliki empat 

karakteristik yaitu : 

1. Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. 

2. Standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang    bertanggung-

jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. 

3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. 

4. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan 

kebijakan manajemen yang lebih tinggi. 

Disamping tujuan, karakteristik, sistem Akuntansi pertanggungjawaban 

mempunyai manfaat, manfaat bagi manajemen memberikan kesempatan kepada para 

manajer untuk merumuskan sasaran mereka sendiri dan membuat keputusan dalam 

rangka tanggung-jawab yang didelegasikan oleh manajer diatasnya,  manajer akan 

menerima laporan kinerja sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk melakukan 

tindakan koreksi ditengah berlangsungnya aktivitas itu sendiri. 
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4. Pusat Pertanggungjawaban 

 Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang 

manajer yang bertanggung-jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya 

perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat pertanggungjawaban, yang masing-

masing direfresentasikan oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. 

A) Pengertian Pusat pertanggungjawaban 

       Sebuah unit atau bagian dalam perusahaan dapat dikategorikan sebagai pusat 

pertanggungjawaban bila unit tersebut mempunyai wewenang, tugas dan tanggung-

jawab yang jelas sehingga dapat diukur kinerja manajer dari unit organisasi tersebut.                             

 Menurut Robert N Anthony dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen 

(2001:112), diterjemahkan Oleh Kurniawan Tjakrawala, Pusat Pertanggungjawaban 

adalah, Merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang 

bertanggung-jawab terhadap aktivitas yang dilakukan”. 

 Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen Akuntansi manajemen 

Konsep, Manfaat dan Rekayasa (2001:422) bahwa, Pusat Pertanggungjawaban 

merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung-

jawab. 

 Dari pengertian pusat pertanggungjawaban yang telah diuraikan, pusat 

pertanggungjawaban diartikan sebagai Departemen. Pusat pertanggungjawaban 

adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung-

jawab terhadapan kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat 
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pertanggungjawaban sangat erat juga dengan penerapan manajer pada pusat 

pertanggungjawaban tersebut. 

B) Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban 

Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh 

seorang manajer yang bertanggung-jawab. Suatu pusat pertanggungjawaban dapat 

dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan menjadi keluaran. Masukan 

suatu pusat pertanggungjawban yang diukur dalam satuan uang (moneter) disebut 

dengan biaya, sedangkan keluaran suatu pusat pertanggungjawaban yang dinyatakan 

dalam satuan uang disebut pendapatan (Mulyadi 2001). 

Gambar II.1 

Hubungan Input, Proses, Output 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Bambang Hariadi Akuntansi Manajemen Suatu Sudut Pandang 

  

 Hubungan antara masukan dan keluaran tersebut di atas dapat menjelaskan 

mengenai efisiensi dan evektivitas suatu pusat pertanggungjawaban. Efisiensi 

mengacu pada seberapa besar pengorbanan sumber daya yang dikeluarkan dibanding 

hasil yang diperoleh. Suatu pusat pertanggungjawaban dapat dikatakan lebih efisien 

bila menggunakan jumlah input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan jumlah output 

Pusat Pertanggungjawaban 
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yang sama dengan pusat pertanggungjawaban yang lain atau menggunakan jumlah 

input yang sama dengan pusat pertanggungjawaban yang lain tapi menghasilkan 

jumlah keluaran yang lebih besar. Sedangkan efektivitas mengacu pada sampai sejauh 

mana hasil atau output yang diperoleh menemui sasarannya. Semakin dekat keluaran 

yang dihasilkan terhadap sasaran yang diterapkan maka semakin efektif suatu pusat 

pertanggungjawaban. 

Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, laporan perstasi disiapakan untuk 

setiap segmen. Segmen dapat berupa departemen, bagian-bagian yang lebih kecil dari 

depertemen, atau sekelompok departemen yang beroperasi di bawah kendali dan 

wewenang seorang manajer yang bertanggung-jawab. Setiap unit organisasi yang 

disiapkan laporan prestasinya disebut pusat pertanggungjawaban. 

Ada empat jenis pusat pertanggungjawaban, digolongkan menurut sifat input 

dan/atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian (Anthony dan 

Govindarajan, 2012):  

1. Pusat pendapatan  

Di pusat pendapatan, suatu output (yaitu, pendapatan) diukur secara 

moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input 

(yaitu, beban atau biaya) dengan output. Pada umumnya, pusat pendapatan 

merupakan unit pemasaran/penjualan yang tak memiliki wewenang untuk 

menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari 

barang-barang yang mereka pasarkan. Penjualan atau pesanan aktual diukur terhadap 
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anggaran dan kouta, dan manajer dianggap bertanggung jawab atas biaya yang terjadi 

secara langsung di dalam unitnya, akan tetapi ukuran utamanya adalah pendapatan. 

2. Pusat Biaya 

Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang inputnya diukur secara 

moneter, namun outputnya tidak. Pusat biaya (Cost center), manajer departemen atau 

divisi diserahi tanggung jawab untuk mengendalikan biaya yang dikeluarkan dan 

ototritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. 

Manajer pusat biaya memakai biaya standar dan anggaran yang fleksibel untuk 

mengendalikan biaya. Ada dua jenis umum dari pusat biaya, yaitu: 

a. Pusat Biaya Teknik 

Pusat biaya teknik adalah pusat biaya yang sebagian besar biaya berupa biaya 

teknik yaitu biaya yang masukannya mempunyai hubungan nyata dan erat. Pusat 

biaya teknik memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Input-inputnya dapat diukur secara moneter. 

2) Input-inputnya dapat diukur secara fisik. 

3) Jumlah dollar optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu 

unit output dapat ditentukan. 

b. Pusat Biaya Kebijakan 

 Pusat biaya kebijakan meliputi unit-unit administratif dan pendukung (seperti, 

akuntansi, hukum, hubungan industrial, hubungan masyarakat, sumber daya 

manusia), operasi litbang, dan hampir semua aktivitas pemasaran. Output dari pusat 

biaya ini tidak bisa diukur secara moneter. 
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3. Pusat Laba 

Ketika kinerja finansial suatu pusat pertanggungjawaban diukur dalam ruang 

lingkup laba (yaitu, selisih antara pendapatan dan biaya), maka pusat ini disebut 

sebagai pusat laba (Profit Center). Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna 

karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu 

indikator yang komprehensif, dibandingkan jika harus menggunakan beberapa 

indikator (beberapa di antaranya menunjuk ke arah yang berbeda). Manajer pusat laba 

diukur kinerjanya dari selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan tersebut. Oleh karena itu dalam pusat laba, masukan maupun 

keluarannya diukur dalam satuan rupiah untuk menghitung laba yang dipakai sebagai 

pengukur kinerja manajernya. 

4. Pusat Investasi  

Di unit usaha yang lain, laba dibandingkan dengan aktiva yang digunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut. Pusat pertanggungjawaban ini disebut sebagai pusat 

investasi. Ukuran prestasi manajer pusat investasi dapat berupa rasio antara laba 

dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. 

2.1.3 Sistem Penghargaan (Reward) 

1. Pengertian Sistem Penghargaan (Reward System) 

Sistem penghargaan merupakan suatu sistem dimana perusahaan memberikan 

kontribusi atau kompensasi terhadap kinerja personel dalam organisasi atas hasil 

kinerjanya Mintje (2013). Penghargaan adalah segala bentuk pengembalian baik 
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finansial maupun non finansial yang diterima karyawan karena jasa yang 

disumbangkan ke perusahaan (Mintje, 2013).  

Jadi dapat disimpulkan sistem penghargaan adalah hasil yang didapat oleh 

pekerja atas apresiasi dari prestasi kerja mereka yang melebihi standar kinerja dengan 

memberikan kompensasi berupa uang diluar upah atau gaji. 

Tujuan utama program reward adalah untuk menarik orang yang cakap agar 

bergabung dalam organisasi, menjaga pekerja agar datang untuk bekerja, dan 

memotivasi pekerja untuk mencapai kinerja tingkat tinggi (Wibowo dalam Sianipar, 

2013). 

2. Jenis – Jenis Penghargaan  

Simamora dalam Kumentas (2013) menyatakan bahwa penghargaan dibagi 2 , 

yaitu: 

a. penghargaan instrinsik (instrinsic reward), berupa: perasaan kompetensi diri, 

perasaan pencapaian dalam dirinya, tanggung jawab dan otonomi pribadi, 

perasaan pengakuan informal, status, dan kepuasan kerja. 

b. Penghargaan ekstrinsik (extrinsic reward), berupa: gaji, tunjangan karyawan, 

sanjungan dan pengakuan, pengakuan formal, promosi jabatan, hubungan 

sosial, lingkungan kerja, pembayaran insentif. 

3. Manfaat Sistem Penghargaan  

Menurut Mulyadi dalam Mintje (2013) menyatakan bahwa penghargaan yang 

mereka berikan terdapat dua macam manfaat, antara lain:  
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a. Memberikan Informasi Penghargaan dapat menarik perhatian personel dan 

memberi informasi atau mengingatkan mereka tentang pentingnya sesuatu 

yang diberikan penghargaan dibanding dengan hal yang lain.  

b. Memberikan Motivasi Penghargaan juga meningkatkan motivasi personel 

terhadap ukuran kinerja, sehingga personel dalam memutuskan bagaimana 

mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka. 

2.1.4 Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial untuk menjalankan perusahaan menuju pada sasaran yang 

ditetapkan merupakan dasar utama dalam penelitian kinerja manajerial. Salah satu 

fungsi manajerial terpenting dalam semua jenis organisasi adalah menjamin bahwa 

masukan dari berbagai sumber daya organisasi akan menghasilkan outputyang 

terancang cepat yang dapat memuaskan pelanggan. Wibowo dalam Jusuf (2013), 

menyatakan bahwa kinerja manajerial yaitu sarana untuk mendapatkan hasil lebih 

baik dari organisasi, tim dan invidu dengan cara memahami dan mengelolah kinerja 

dalam suatu kerangka tujuan, standar, dan persyaratan-persyaratan atribut yang 

disepakati. 

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan memenuhi tanggung 

jawab sosialnya, sebagian besar bergantung pada manajer. Apabila manajer mampu 

melakukan tugas-tugasnya dengan baik, maka organisasi akan mampu mencapai 

sasaran dan tujuan yang dikehendaki. Wibowo dalam Jusuf (2013) menyatakan, 

Kinerja personel meliputi delapan dimensi, yaitu:  
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a. Perencanaan Dalam arti kemampuan untuk menentukan tujuan, kebijakan, 

dan tindakan/pelaksanaan, penjadwalan kerja, penganggaran perancang 

prosedur, dan pemograman 

b.  Investigasi 

Yaitu kemampuan mengumpulkan dan menyampaikan informasi untuk 

catatan, laporan, dan rekening, mengukur hasil, menentukan persediaan, 

dan analisis pekerjaan. 

c.  Evaluasi 

Yaitu kemampuan untuk menilai dan mengukur proposal, kinerja yang 

diamati atau dilaporkan, penilaian pegawai, penilaian catatan hasil, 

penilaian laporan keuangan, dan pemeriksaan produk. 

d.  Pengkoordinasi 

Yaitu kemampuan melakukan tukar menukar informasi dengan orang lain 

dibagian organisasi yang lain untuk mengaitkan dan menyesuaikan 

program, memberitahu bagian lain, dan hubungan dengan manajer lain. 

e. Pengawasan  

Yaitu kemampuan untuk mengarahkan pemimpin dan mengembangkan 

bawahan, membimbing, melatih dan menjelaskan peraturan kerja pada 

bawahan, memberikan tugas pekrjaan dan menangani bawahan.  

f. Pengaturan staf  

Yaitu kemampuan untuk mempertahankan angkatan kerja disuatu bagian, 

merekrut, mewawancarai dan memilih pegawai baru, menempatkan, 

mempromosikan dan mutasi pegawai. 
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g. Negosiasi 

Yaitu kemampuan untuk melakukan pembelian, penjualan atau melakukan 

kontrak untuk barang dan jasa, menghubungi pemasok, tawar menawar 

dengan wakil penjualan serta tawar menawar secara kelompok. 

h. Perwakilan  

Yaitu kemampuan dalam menghadiri pertemuan-pertemuan dengan 

perusahaan lain, pertemuan perkumpulan bisnis, pidato untuk acara-acara 

kemasyarakatan, pendekatan-pendekatan kemasyarakatan, serta 

mempromosikan tujuan umum perusahaan. 

2.1.5 Perspektif Islam Terhadap Kinerja Manajerial 

Allah SWT berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 105: 

                     

                    

Terjemahan: Dan, Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-

Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS.At-Taubah : 105). 

Ayat ini menurut Imam Ar-Razi mengandung seluruh yang dibutuhkan seorang 

mukmin baik mengenai agama, dunia, kehidupan, dan akhiratnya. Dari susunan kata 
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dalam ayat tergambar dua hal: di satu sisi tampak nada targhib (dorongan) bagi 

orang-orang yang taat, dan di sisi lain nampak nada tarhib (ancaman) bagi orang-

orang yang berbuat maksiat. Maksudnya, bersungguh-sungguhlah kamu untuk 

berbuat sesuatu demi masa depanmu karena segala perbuatanmu akan mendapatkan 

haknya di dunia maupun di akhirat. Di dunia perbuatan tersebut akan disaksikan 

Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin. Jika berupa ketaatan, ia akan 

mendapatkan pujian dan pahala yang besar di dunia dan akhirat. Namun, jika berupa 

kemaksiatan ia akan mendapatkan hinaan di dunia dan siksaan yang pedih di akhirat. 

Syeikh Rasyid Ridha dalam tafsirnya Al-Manar menerangkan makna ayat 

tersebut begini: Wahai Nabi, katakan kepada mereka bekerjalah untuk dunia, akhirat, 

diri dan umatmu. Karena yang akan dinilai adalah pekerjaanmu, bukan alasan yang 

dicari-cari; pun bukan pengakuan bahwa Anda telah berusaha secara maksimal. 

Kebaikan dunia dan akhirat pada hakikat tergantung pada perbuatan Anda. Allah 

mengetahui sekecil apapun dari perbuatan tersebut, maka Allah menyaksikan apa 

yang Anda lakukan dari kebaikan maupun keburukan. Karenanya, Anda harus 

senantiasa waspada akan kesaksian Allah, baik itu berupa amal maupun berupa niat, 

tidak ada yang terlewatkan. Semuanya tampak bagi-Nya. Oleh sebab itu Anda harus 

senantiasa menyempurnakannya (itqan), ikhlas, dan mengikuti petunjuk-Nya dalam 

menjalankan ketaatan sekecil apapun. ( http://www.dakwatuna.com). 
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Dan Allah SWT juga berfirman dalam Surat Al-Ashr ayat 1-3: 

                         

                  

Terjemahan: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 

kesabaran. (QS. Al-Ashr : 1-3). QS 103 [Al-Ashr]: 1-3, nasihat-menasihati dalam 

kinerja manajerial merupakan salah satu unsur yang bisa dipakai jika ada pekerja 

melakukan pekerjaannya kurang sesuai dengan yang diharapkan. Keharmonisan 

antara manajerial dan bawahan akan terwujud dengan baik, karena adanya sifat saling 

menasihati. Tujuan perusahaan akan terwujud kalau dalam lingkungan perusahaan 

tercipta kerjasama yang baik antar manajerial dengan karyawan, sehingga akan 

tercipta komunikasi yang positif dalam lingkungan perusahaan dalam merealisasikan 

tujuan perusahaan. (http://www.dakwatuna.com). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai Kinerja Manajerial terus berkembang yang dihubungkan 

dengan variabel lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Manajerial. Parwati (2009) 

melakukan penelitian tentang pengaruh budaya organisasi, ketidakpastian lingkungan 

dan job relevant information terhadap kinerja manajerial, dalam penelitian ini 

http://www.dakwatuna.com/
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didapatkan hasil bahwa budaya organisasi, ketidakpastian lingkungan, dan job 

relevant information berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 

Marzini (2011) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Budaya 

Organisasi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Kampar, hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi 

dan akuntabilitas publik memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Qadriyanti (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Partisipasi 

Penyusunan Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja 

Manajerial Pada Dinas Kesehatan Surabaya, hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

partisipasi penyusunan anggaran dan akuntansi pertangunggjawaban memiliki 

pengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Hermawan (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh TQM, Sistem 

Pengukuran Kinerja, Sistem Penghargaan terhadap Kinerja Manajerial pada PT. 

Taspen (Persero) kantor cabang utama Semarang, menjelaskan bahwa TQM, sistem 

pengukuran kinerja, sistem penghargaan berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Dian (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh TQM, Sistem 

Penghargaan dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Manajerial pada Bank BNI 

Kota Malang, menjelaskan TQM dan gaya kepemimpinan memberikan pengaruh 

terhadap kinerja manajerial, sedangkan sistem penghargaan tidak memberikan 

pengaruh terhadap kinerja manajerial.  

Nastiti Mintje (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh TQM, 

Sistem Penghargaan dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial 

pada PT. Air Manado, menyimpulkan TQM, sistem penghargaan dan sistem 
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pengukuran kinerja secara bersama-sama berpengaruh posistif terhadap kinerja 

manajerial. 

Ristauli Debora Sianipar (2013) juga melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Dan Sistem Penghargaan Terhadap Kinerja 

Manajerial (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN di Kota Padang), menyimpulkan 

sistem pengukuran kinerja dan sistem penghargaan berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja manajerial. 

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel II.1  

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian  

Judul Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Parwati (2009) Pengaruh Budaya 

Organisasi, 

Ketidakpastian 

Lingkungan Dan 

Job Relevant 

Information 

Terhadap Kinerja 

Manajerial 

Variabel 

Independen: 

Budaya 

Organisasi, 

Ketidakpasti

an 

Lingkungan, 

Job Relevant 

Information 

Variabel 

Dependen: 

Kinerja 

Manajerial 

budaya organisasi, 

ketidakpastian 

lingkungan, dan job 

relevant information 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

manajerial. 

 

2 Nisrinah Laila 

Qadriyanti (2013) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran dan 

Akuntansi 

Pertanggungjawab

an Terhadap 

Kinerja Manajerial 

Variabel 

Independen: 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran, 

Akuntansi 

Pertanggungj

awaban 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran dan 

Akuntansi 

pertanggungjawaban 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

manajerial. 
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(Studi Pada Dinas 

Kesehatan 

Surabaya) 

 

Dependen: 

Kinerja 

Manajerial 

3 Marzini (2011) Pengaruh Budaya 

Organisasi dan 

Akuntabilitas 

Publik Terhadap 

Kinerja Manajerial 

Pemerintahan 

Daerah Kabupaten 

Kampar 

Variabel 

Independen: 

Budaya 

Organisasi 

dan 

Akuntabilita

s Publik 

Variabel 

Dependen: 

Kinerja 

Manajerial 

budaya organisasi 

dan akuntabilitas 

publik memiliki 

pengaruh terhadap 

kinerja manajerial. 

 

4 Hermawan (2014) Pengaruh TQM, 

Sistem 

Pengukuran 

Kinerja, Sistem 

Penghargaan 

terhadap Kinerja 

Manajerial pada 

PT. Taspen 

(Persero) kantor 

cabang utama 

Semarang 

Variabel 

Independen: 

TQM, 

Sistem 

Pengukuran 

Kinerja dan 

Sistem 

Penghargaan 

Variabel 

Dependen: 

Kinerja 

Manajerial 

TQM, sistem 

pengukuran kinerja, 

sistem penghargaan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajerial. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dian (2014) Pengaruh TQM, 

Sistem 

Penghargaan dan 

Gaya 

Kepemimpinan 

terhadap Kinerja 

Manajerial pada 

Bank BNI Kota 

Malang 

Variabel 

Independen: 

TQM, 

Sistem 

Penghargaan 

Dan Gaya 

Kepemimpin

an 

Variabel 

Dependen: 

Kinerja 

Manajerial 

TQM dan gaya 

kepemimpinan 

memberikan 

pengaruh terhadap 

kinerja manajerial, 

sedangkan sistem 

penghargaan tidak 

memberikan 

pengaruh terhadap 

kinerja manajerial.  
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6 Nastiti Mintje 

(2013) 

Pengaruh TQM, 

Sistem 

Penghargaan dan 

Sistem 

Pengukuran 

Kinerja Terhadap 

Kinerja Manajerial 

pada PT. Air 

Manado 

Variabel 

Independen: 

TQM, 

Sistem 

Penghargaan 

dan Sistem 

Pengukuran 

Kinerja  

Variabel 

Dependen: 

Kinerja 

Manajerial 

TQM, sistem 

penghargaan dan 

sistem pengukuran 

kinerja secara 

bersama-sama 

berpengaruh posistif 

terhadap kinerja 

manajerial. 

 

7 Ristauli Debora 

Sianipar (2013) 

Pengaruh Sistem 

Pengukuran 

Kinerja Dan 

Sistem 

Penghargaan 

Terhadap Kinerja 

Manajerial (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

BUMN di Kota 

Padang) 

Variabel 

Independen: 

Sistem 

Pengukuran 

Kinerja dan 

Sistem 

Penghargaan 

Variabel 

Dependen: 

Kinerja 

Manajerial 

sistem pengukuran 

kinerja dan sistem 

penghargaan 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kinerja 

manajerial. 

 

2.3 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan latar belakang yang menyatakan adanya pengaruh Budaya 

Organisasi, Akuntansi Pertanggungjawaban, dan Sistem Penghargaan (Reward) 

terhadap Kinerja Manajerial menjadi landasan peneliti untuk menyusun kerangka 

konseptual ini. Adapun kerangka konseptual penelitian ini terlihat dalam gambar II.2 

dibawah ini: 
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Gambar II.2 

Kerangka Konseptual Penelitian 

 

      

      H1 

      H2 

      H3 

 

Keterangan : 

                  : Secara Parsial 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial 

Menurut (Robbin dalam Andriyana 2007) bahwa suatu Budaya Organisasi, 

khususnya Budaya Organisasi yang kuat memiliki ciri-ciri tertentu. Ia 

mengungkapkan bahwa hasil spesifik dari suatu budaya organisasi yang kuat adalah 

keluar masuknya pekerja yang rendah. Suatu budaya yang kuat akan memperlihatkan 

kesepakatan yang tinggi mengenai tujuan organisasi di antara anggota-anggotanya. 

Jadi jelaslah menurut teori tersebut bahwa suatu budaya yang baik akan memberikan 

suatu nilai positif pada organisasi yang bersangkutan. 

Parwati (2009) menyimpulkan bahwa Budaya Organisasi berpengaruh positif 

terhadap Kinerja Manajerial. Hasil penelitian Marzini (2011) juga menunjukkan 

bahwa Budaya Organisasi berpanguruh terhadap Kinerja Manajerial. 

Budaya Organisasi (X1) 

Akuntansi 

Pertanggungjawaban (X2) 

Sistem Penghargaan (X3) 

Kinerja Manajerial (Y) 
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Berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, 

maka hipotesis yang dapat disimpulkan yaitu: 

H1 : Terdapat Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. 

2.4.2 Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial 

Kinasih (2013) yaitu sistem akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan 

secara baik pada setiap bagian dapat memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam 

pengambilan keputusan manajemen, sehingga dapat menimbulkan kepuasan kerja 

manajer karena berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Menurut Kinasih (2013) apabila pekerjaan yang dibebankan kepada manajer 

dapat selesai dengan tepat dan cepat, maka dapat diartikan bahwa manajer tersebut 

memiliki semangat kerja yang tinggi. Pekerjaan yang dengan tepat dan cepat selesai 

merupakan suatu prestasi kerja yang baik. Dalam penelitian Nisrinah Laila Qadriyanti 

(2013) membuktikan bahwa Akuntansi Pertanggungjawaban berpengaruh positif 

terhadap Kinerja Manajerial. 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian terdahulu diatas, peneliti menyimpulkan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Terdapat Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja 

Manajerial. 

2.4.3 Pengaruh Sistem Penghargaan (Reward) Terhadap Kinerja Manajerial 

Sistem penghargaan berbasis kinerja merupakan salah satu alat pengendalian 

penting yang digunakan perusahaan untuk membangkitkan motivasi dari dalam 

personel agar mencapai tujuan perusahaan (bukan tujuan personel secara individual) 
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dengan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja manajerial. Dengan demikian, karyawan yang memberikan informasi 

bermanfaat untuk peningkatan mutu selayaknya menerima reward dari manajemen. 

Reward merupakan salah satu strategi manajemen Sumber Daya Manusia 

(SDM) untuk menciptakan keselarasan kerja antara staff dengan mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan perusahaan (Dewi, 2013). Jika orang merasakan bahwa 

reward yang diterima didasarkan atas kinerja yang baik, maka motivasi orang untuk 

berusaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan akan tinggi. Begitu juga sebaliknya, 

jika terdapat kemungkinan yang rendah suatu kinerja memperoleh reward maka 

motivasi orang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan akan rendah pula. 

Herwaman (2014) menyatakan Sistem Penghargaan berpengaruh terhadap 

Kinerja Manajerial. Sedangkan Dian (2014) menunjukkan bahwa Sistem Penghargaan 

tidak memberikan pengaruh terhadap Kinerja Manajerial. Nastiti Mintje (2013) 

memperoleh hasil berupa angka yang signifikan, artinya hipotesis ini diterima yaitu 

Sistem Penghargaan berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. Dan Ristauli Debora 

Sianipar (2013) juga menyatakan bahwa Sistem Penghargaan berpengaruh signifikan 

positif terhadap Kinerja Manajerial. 

Berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, 

maka hipotesis yang diperoleh yaitu: 

H3 : Terdapat Pengaruh Sistem Penghargaan (Reward) Terhadap Kinerja 

Manajerial.  

 


