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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Kinerja Manajerial 

2.1.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja menurut Robbins (2008) adalah bidang studi yang 

mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada prilaku 

dalam organisasidengan tujuan mengaplikasikan pengetahuan semacam itu 

untuk memperbaiki efektifitas organisasi tersebut. Kinerja organisasi 

sangat di pengaruhi oleh prilaku organisai yang berbeda-beda. Perilaku 

organisasi adalah suatu cara berfikir yang paling sering digunakan meskipun 

dapat diperdebatkan simplitisnya, tentang kinerja manajerial adalah 

sebagai fungsi interaksi antara kemampuan dan motivasi.  

Menurut Wikipedia, Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa 

Indonesia dari kata dasar”kerja”yang diterjemahkan kata dari bahasa asing 

yaitu prestasi, bisa juga berarti hasil kerja. Ferryansyah (2013) menyatakan 

kinerja pada dasarnya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan   oleh   

karyawan.   Kinerja   karyawan   yang   umum   untuk kebanyakan 

pekerjaan meliputi; kuantitas dari hasil, kualitas dari hasil, ketepatan  

waktu  dari  hasil,  kehadiran,  dan  kemampuan  bekerja  sama. Kinerja 

adalah prilaku nyata yang diberikan setiap orang sebagai kemampuan dan 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya 

dalam perusahaan. 
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2.1.2 Pengertian Manajemen 

  Menurut Griffin (2004), pengertian manajemen adalah sebagai 

berikut: “Manajemen adalah suatu kerangka kativitas (termasuk 

perencaaan dan pengambilan keputusan, kepemimpinan dan 

pengendalian) yang diarahkan pada sumber daya organisasi (manusia, 

finansial, fisik, informasi)”. Manajemen merupakan suatu proses yang 

kompleks, menantang dan menarik. 

Menurut Jones and Goerge (2008) dalam Silvana (2015) 

pengertian manajemen adalah sebagai berikut: “Management is the 

planning, organizing, leading, and controlling of human andother 

resources to achieve organizational goals efficiently and effectively”. 

Apabila diterjemahkan seperti ini “Manajemen adalah perencanaan, 

pengorganisaSian, memimpin, dan mengendalikan  manusia  dan  sumber  

daya  lain  untuk  mencapai  tujuan secara efisien dan efektif”. 

Berdasarkan dua pengertian manajemen yang telah sebutkan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian aktivitas untuk 

mengelola sumber daya dalam mencapai tujuan perusahaan. 

 

2.1.3  Tingkatan-tingkatan Manajemen 

 Dalam melaksanakan tugas manajemen, perusahaan umumnya 

membagi beberapa tingkatan manajemen untuk mempermudah dan 
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mengefektifkan kinerja manajemen organisasi atau perusahaan tersebut. 

adapun beberapa tingkatan yang diungkapkan Griffin (2004) adalah 

sebagai berikut: 

1.      Manajemen Puncak  (Top Manager) 

Manajer puncak (top manager) terdiri dari sekelompok kecil 

eksekutif. Manajemen pada tingkat ini bertanggung jawab dalam 

mendesain, mengonsep dan mewujudkan visi dan misi 

perusahaan, merancang strategi perusahaan secara keseluruhan 

dan membuat keputusan yang bersifat umum. 

2.      Manajemen Menengah (Middle Manager) 

Manajemen menengah (middle  manager)  bertugas 

menghubungkan (sebagai perantara) manajemen level atas dengan 

manajemen level bawah.   Manajemen pada tingkat ini bertugas 

mengontrol, mengkoordinir dan bertanggung jawab atas hasil 

pekerjaan manajemen unit-unit yang ada di manajemen level 

bawah, serta mengedepankan konsep efektivitas dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

3.     Manajemen Level Bawah (Lower Manager) 

Manajemen level bawah bertugas menjalankan seluruh pekerjaan 

yang diberikan oleh manajemen menengah. Manajemen pada 

tingkat ini memimpin  dan  mengawasi  tenaga-tenaga  operasional  

dan mengedepankan konsep efisiensi dalam bekerja. 
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2.1.4 Peran-peran Manajerial 

Menurut Griffin (2004) peran manajerial dapat dikelompokan 

menjadi tiga kategori, yaitu: 

1.      Peran Interpersonal  

Berdasarkan status kewenangan yang dimiliki, manajer harus 

melakukan interaksi dengan sumber daya manusia lainnya di 

dalam organiasasi. Menurut Solihin dalam Silvana (2015) terdapat 

tiga peran manajer dalam peran inetrpersonal, yakni: 

a.  Peran Sebagai yang Dituakan (Figurhead Role) 

Karena   posisinya   sebagai   pemimpin   suatu   unit   

organisasi, pemimpin harus melaksanakan tugas-tugas 

seremonial seperti menyambut tamu penting, menghadiri 

pernikahan anak buahnya, dan menjamu makan Siang 

pelanggan atau koleganya. 

b. Peran Sebagai Pemimpin (Leader Role) 

Seorang pemimpin bertanggung jawab atas hasil kerja 

orang-orang dalam unit organisasi yang dipimpin. Kegiatan 

yang berkaitan dengan kepemimpinan secara langsung 

antara lain menyangkut rekrutmen  dan  training  bagi  

stafnya. Sedangkan  yang  berkaitan secara tidak 

langsung antara lain seorang pemimpin harus memberi 

motivasi dan mendorong anak buahnya. 
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c.  Peran Sebagai Penghubung ( Liaison Role) 

Peran sebagai penghubung secara khusus diperuntukan bagi 

pengembangan sistem informasi eksternalnya sendiri yang 

bersifat informal, privat, verbal, tetapi efektif. 

2.      Peran Pemberi Informasi  

Sebagai pihak yang memiliki informasi penting yang akan 

digunakan untuk bahan pengambilan keputusan, telah menjadi 

tugas para manajer untuk  menyebarkan  informasi  kepada  para  

bawahannya  dengan detail agar mereka memiliki visi yang sama 

mengenai apa yang tengah dikerjakan atau ingin dicapai oleh 

perusahaan. menurut Solihin dalam Silvana (2015) Adapun 

peran-peran yang termasuk ke dalam peran pembawa informasi, 

yaitu: 

a.  Peran Sebagai Monitor (Monitor Role) 

Sebagai yang memonitor, seorang pemimpin secara terus 

menerus memonitor lingkungannya untuk memperoleh 

informasi. Dia juga harus menginterogasi kontak serta anak 

buahnya, dan kadang kala menerima   informasi   gratis,   

sebagian   besar   merupakan   hasil jaringan kontak personal 

yang telah dikembangkan. 
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b. Peran Sebagai Disseminator (Disseminator Role) 

Sebagian besar informasi yang diperoleh pemimpin harus 

dimanfaatkan bersama (sharing) dan didistribusikan kepada 

anak buah  yang  membutuhkan.  Di  samping  itu  ketika  anak  

buahnya tidak bisa saling kontak dengan mudah, pemimpinlah 

yang kadang- kadang harus meneruskan informasi dari anak 

buah yang satu kepada yang lainnya. 

c.  Peran Sebagai Juru Bicara (Spokesman Role) 

Sebagai juru bicara seorang pemimpin mempunyai hak untuk 

menyampaikan informasi yang dimilikinya ke orang di luar unit 

organisasinya. 

3.      Peran Pengambil Keputusan  

Informasi yang diperoleh pemimpin bukanlah tujuan akhir, tetapi 

merupakan masukan dasar bagi pengambilan keputusan. Sesuai 

otoritas formalnya, hanya pemimpinlah yang dapat menetapkan 

komitmen organisasinya ke arah yang baru dan menyeluruh yang 

bisa dipakai untuk memutuskan strategi organisasinya. Berkaitan 

dengan peran pemimpin sebagai pengambil keputusan, menurut 

Solihin dalam Silvana (2015) terdapat empat peran pemimpin, 

yaitu: 
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a.  Peran Sebagai Wirausaha (Entrepeneur Role) 

Sebagai wirausaha, seorang pemimpin harus berupaya untuk 

selalu memperbaiki kinerja unitnya dan beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan dimana organisasi tersebut berada. 

Dalam perannya sebagai wirausaha, seorang pemimpin harus 

selalu mencari ide-ide baru dan berupaya menerapkan ide 

tersebut jika dianggap baik bagi perkembangan organisasi yang 

dipimpinnya. 

b. Peran Sebagai Pengendali Gangguan ( Disturbance Handler 

Role) Sebagai pengendali gangguan, pemimpin harus 

merespon tekanan- tekanan   yang   dihadapi   organisasinya.   

Perubahan   merupakan sesuatu  di  luar  kendali  pemimpin.  

Dia  harus  bertindak  karena adanya tekanan situasi yang 

kuat sehingga tidak bisa diabaikan. Pemimpin  sering  kali  

menghabiskan  sebagian  besar  waktunya untuk merespon 

gangguan yang menekan tersebut. 

c. Peran  Sebagai  yang  Mengalokasikan  Sumber  Daya  

(Resource Allocator Role) 

Pada diri pemimpinlah terletak tanggung jawab memutuskan 

Siapa akan menerima apa dalam unit organisasinya. Mungkin, 

sumber daya terpenting yang dialokasikan seorang pemimpin 

adalah waktunya. Perlu diingat bahwa bagi seseorang yang 

memiliki akses ke pemimpin berarti dia bersinggungan dengan 
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pusat syaraf unit organisasi  dan  pengambil  keputusan.  

Pemimpin  juga  bertugas untuk mendesain struktur organisasi, 

pola hubungan formal, pembagian kerja, dan koordinasi dalam 

unit yang dipimpinnya. 

d. Peran Sebagai Negosiator (Negosiator Role) 

Negosiasi merupakan kewajiban seorang pemimpin, mungkin 

rutin, tetapi tidak boleh dihindari. Negosiasi merupakan bagian 

integral dari  tugas  pemimpin,  karena  hanya  dia  yang  

memiliki  otoritas untuk  bisa  memberikan  komitmen  sumber  

daya  organisasi, dan hanya dia yang memiliki pusat syaraf 

informasi yang dibutuhkan dalam melakukan negosiasi penting. 

2.1.5 Keahlian Manajerial 

Dalam memaksimalkan kegunaan manajemen dalam organisasi, 

manajerial di tuntut untuk memiliki kelebihan atau keahlian manajerial. 

Menurut Griffin (2004)  menjelaskan ada tiga keahlian yang harus dimiliki 

oleh manajer efektif yaitu : 

1.      Technical Skills 

Keahlian dan pengetahuan para manajer yang berkaitan dengan suatu 

bidang  pekerjaan   atau   ilmu. 

2.      Human Skills 
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Kemampuan yang harus dimiliki oleh para manajer untuk dapat 

bekerja dengan baik bersama orang lain, baik sebagai perorangan 

maupun kelompok. 

3.      Conceptual Skills 

Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer untuk 

mengkonseptualisasikan situasi yang abstrak dan kompleks. 

Dalam hal ini manajer harus dapat memandang organisasi secara 

keseluruhan dan memahami hubungan diantara unit-unit organisasi. 

2.1.6  Pengertian Kinerja Manajerial 

Pengertian kinerja manajerial menurut Muharrom (2014) kinerja 

manajerial merupakan hasil evaluasi terhadap aktivitas manajerial yang 

efektif yang dilakukan melalui atasan langsung, rekan kerja, diri sendiri, dan 

bawahan. Kinerja manajerial adalah kinerja para individu dalam kegiatan 

manajerial, Fujiastuti (2008). 

Menurut  Aguinis  (2009) dalam Silvana (2015) pengertian  kinerja  

manajerial adalah sebagai berikut: “Manajerial  performance  is  a  

countinuous  process  of  identifying, measuring, and developing the 

performance of individuals and teams and aligning performance with the 

strategic goals of the organization.” (Kinerja   manajerial   adalah   proses   

yang   berkesinambungan   untuk mengidentifikasi, mengukur, dan 

mengembangkan kinerja individu dan tim, serta menyelaraskan kinerja 

dengan tujuan strategis organisasi). 
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2.2. Sistem informasi keuangan (SIK) 

2.2.1  Pengertian Sistem 

Menurut Wikipedia, sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan 

bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen 

atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran 

informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem 

merupakan serangkain bagian yang saling tergantung dan bekerjasama 

untuk mencapai Tujuan ( Diana, 2011). 

 Menurut Steinbart (2015) dalam bukunya “Sistem informasi 

keuangan”, mengatakan “sistem (system) adllah serangkain dua atau lebih 

komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. 

Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang 

mendukung sistem yang lebih besar”. 

Berdasarkan pengertian yang telah diseutkan diatas, maka dapat 

disimpulkan sistem merupakan sekumpulan komponen- komponen yang 

terintregasi, saling berhubungan, dan saling bekerjasama untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. 

2.2.2    Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Steinbart (2015) informasi (information) adalah data yang 

telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses 

pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya, pengguna membuat 
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keputusan yang lebih baik sebagai kualitas dan kuantitas dari pengingkatan 

informasi. 

Menurut Puspitawati (2011) dalam Silvina (2015), pengertian 

sistem informasi keuangan adalah sebagai berikut: “Sistem informasi 

keuangan adalah sistem yang berfungsi untuk mengorganisasi formulir, 

catatan, dan laporan yang dikoordinasi untuk menghasilkan informasi 

keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan manajemen dan 

pimpinan perusahaan dan dapat memudahkan pengelolaan perusahaan.” 

Sistem informasi keuangan adalah gabungan komponen-komponen 

yang terintegrasi dan saling bekerja sama untuk mengolah data-data 

keuangan menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan oleh para 

pemegang kepentingan. 

 

2.2.3       Sistem informasi keuangan 

  Tohari (2014) dalam Br. Sitepu (2015) mengatakan sistem 

informasi keuangan (SIK) yaitu sistem informasi yang menyediakan 

informasi pada fungsi keuangan yang menyangkut keuangan perusahaan. 

Sistem informasi keuangan digunakan untuk mendukung manajer keuangan 

yang menyangkut persoalan keuangan perusahaan dan pengalokasian serta 

pengendalian sumberdaya keuangan dalam perusahaan (Br. Sitepu,2015). 

Sistem ini tidak hanya mendasarkan data internal melainkan juga 
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menggunakan menggunakan data yang berasal dari eksternal( Kadir, 2003 

dalam Br Sitepu, 2015).  

 

Sumber : Br. Sitepu(2015) 

2.3 Budaya Organisasi 

2.3.1 Pengertian Budaya 

 Didalam Alindra (2015), Kusdi menjelaskan bahwa budaya atau 

kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan 

bentuk jamak dari buddhi (budi dan akal) diartikan sebagai hal-hal yang 

berkaitan dengan budi dan akal manusia. Disini tampaknya menekankan 

kepada aspek kolektif, bahwa budaya adalah hasil kerja dari sejumlah akal dan 

bukan hanya satu akal individu saja. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan 

berasal dari kata culture, yang berasal dari kata latin colere, yaitu mengelola 
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dan mengerjakan.  Bisa  diartikan  juga  sebagai  mengelola  tanah  dan  atau 

bertani. Kata culture kadang juga diterjemahkan sebagai “kultur” dalam 

bahasa Indonesia. 

Pengertian budaya yang dimuat dalam Pratiwi (2014) mengatakan budaya 

adalah segala sesuatu yang dilakukan, dipikirkan, dan diciptakan oleh manusia 

dalam masyarakat, serta termasuk pengakumulaSian sejarah dari objek-objek 

atau perbuatan yang dilakukan sepanjang waktu. Budaya adalah kebiasaan dan 

sistem nilai yang dianut bersama oleh kelompok masyarakat dan menjadi 

identitas masyarakat tersebut. 

2.3.2 Pengertian Organisasi 

 Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon yang berarti alat. 

Menurut Pratiwi (2012), organisasi adalah suatu kelompok yang menghimpun 

anggota-anggota yang memiliki satu tujuan tertentu dan bekerja sama 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana dalam kelompok tersebut 

memiliki struktur yang memuat unit-unit kerja sebagai pengelompokan tugas-

tugas atau pekerjaan sejenis dari yang mudah  hingga  yang  terberat  dimana  

setiap  unit  memiliki  volume  dan beban kerja yang harus diwujudkan guna 

mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Alindra (2015), organisasi adalah kumpulan satu orang atau 

lebih yang diatur dengan baik yang saling berinteraksi dan bekerja sama dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. Organisasi sengaja didirikan untuk jangka 

waktu tertentu dan terkordinasi  dengan  baik  pola  kerja  yang  terstruktur  
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dengan  tujuan bersama. Organisasi adalah sekumpulan orang yang 

berinteraksi dan bekerjasama dengan memiliki keinginan dan tujuan yang 

sama, dan diatur untuk mencapai tujuan bersama.  

2.3.3 Pengertian Budaya Organisasi 

 Menurut Mangkunegara dalam Pratiwi (2012) menyatakan  bahwa  

budaya  organisasi  adalah  seperangkat  asumsi atau sistem keyakinan, nilai-

nilai, dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan 

pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah 

adaptasi eksternal dan internal. budaya organisasi adalah penggabungan antara 

gaya kepemimpinan manajemen puncak dan norma-norma serta sistem nilai 

keyakinan para anggota organisasi.  

Alindra (2015) juga menjelaskan tentang budaya organisasi, 

menurutnya budaya organisasi adalah kebiasaan yang berlaku pada sebuah 

organisasi. Budaya organisasi merupakan pola dasar nilai-nilai, harapan, 

kebiasaan-kebiasaan dan keyakinan yang dimiliki bersama seluruh anggota 

organisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

 Budaya organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu yang terbentuk 

akibat kebiasaan, nilai, etika yang di terapkan dalam organisasi secara terus 

menerus. Selain itu budaya organisai bisa juga diartikan sebagai gambaran 

dari sebuah organisasi itu sendiri. 
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2.3.4.  Elemen Budaya Organisasi      

 Pratiwi (2012) membagi elemen budaya menjadi 2 elemen umum yaitu 

elemen yang bersifat idealistik dan elemen yang bersifat perilaku. 

1.    Elemen Idealistik 

Elemen idealistik umumnya tidak tertulis, bagi organisasi yang masih 

kecil melekat pada diri pemilik dalam bentuk doktrin, falsafah hidup, atau 

nilai-nilai individual pendiri atau pemilik organisasi dan menjadi 

pedoman untuk menentukan arah tujuan menjalankan  kehidupan  sehari-

hari  organisasi. 

2.  Elemen bersifat prilaku 

Elemen bersifat prilaku (behavioral) adalah elemen yang kasat mata, 

muncul kepermukaan dalam bentuk perilaku sehari-sehari para 

anggotanya, logo atau jargon, cara berkomunikasi, cara berpakaian, atau 

cara bertindak yang bisa dipahami oleh orang luar organisasi dan bentuk-

bentuk lain seperti desain dan arsitektur instansi. Bagi orang luar 

organisasi, elemen ini sering dianggap sebagai representasi dari budaya 

sebuah organisasi sebab elemen ini mudah diamati, dipahami dan 

diinterpretasikan, meski interpretasinya kadang-kadang tidak sama 

dengan interpretasi orang-orang yang terlibat langsung dalam organisasi. 
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2.3.5   Fungsi Budaya Organisasi 

 Dikutip dari Pratiwi (2012) Robbins dalam bukunya   Organizational   

Behavior membagi lima fungsi budaya organisasi, sebagai berikut: 

a)  Berperan menetapkan batasan. 

b) Mengantarkan suatu perasaan identitas bagi anggota organisasi. 

c)  Mempermudah  timbulnya  komitmen  yang  lebih  luas  dari  pada 

kepentingan individual seseorang. 

d) Meningkatkan  stabilitas  system  sosial  karena  merupakan  perekat 

sosial yang membantu mempersatukan organisasi. 

e) Sebagai mekanisme control dan menjadi rasional yang memandu dan 

membentuk sikap serta perilaku para karyawan. 

2.3.6 Karakteristik Budaya Organisasi 

Budaya organisasi memiliki beberapa karakteristik, seperti yang terdapat 

dalam Pratiwi (2012) yaitu : 

1. Inisiatif individu yaitu sejauh mana organisasi memberikan kebebasan 

kepada setiap pegawai dalam mengemukakan pendapat atau  ide-ide  

yang  di  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya. Inisiatif individu 

tersebut perlu dihargai oleh kelompok atau pimpinan suatu organisasi 

sepanjang menyangkut ide untuk memajukan dan mengembangkan 

organisasi. 
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2. Toleransi terhadap tindakan beresiko yaitu sejauh mana pegawai 

dianjurkan untuk dapat bertindak agresif, inovatif dan mengambil 

resiko dalam mengambil kesempatan yang dapat memajukan dan 

mengembangkan organisasi. Tindakan yang beresiko yang 

dimaksudkan adalah segala akibat yang timbul dari pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang dilakukan oleh pegawai. 

3. Pengarahan yaitu sejauh mana pimpinan suatu organisasi dapat 

menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan yang diinginkan, 

sehingga para pegawai dapat memahaminya dan segala kegiatan yang 

dilakukan para pegawai mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. 

Sasaran dan harapan tersebut jelas tercantum dalam visi dan misi. 

4. Integrasi yaitu sejauh mana suatu organisasi dapat mendorong unit- 

unit organisasi untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi. 

Koordinasi merupakan proses pembaharuan tujuan-tujuan dan kegiatan-

kegiatan pada unit-unit yang terpisah (departemen atau bidang-bidang 

fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan. 

5. Dukungan manajemen yaitu sejauh mana para pimpinan organisasi 

dapat   memberikan   komunikasi   atau   arahan,   bantuan   serta 

dukungan yang jelas terhadap pegawai. Dukungan tersebut dapat 

berupa adanya upaya pengembangan kemampuan para pegawai seperti 

mengadakan pelatihan. 

6. Kontrol yaitu adanya pengawasan dari para pimpinan terhadap para 

pegawai dengan menggunakan peraturan-peraturan yang telah 
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ditetapkan demi kelancaran organisasi. Pengawasan dapat  

didefinisiaan  sebagai  sebuah proses  untuk menjamin bahwa tujuan-

tujuan organisasi tercapai. 

7. Sistem   imbalan   yaitu   sejauh   mana   alokasi   imbalan   (seperti 

kenaikan gaji, promosi, dan sebagainya) didasarkan atas prestasi 

kerja pegawai, bukan sebaliknya didasarkan atas senioritas, sikap 

pilih kasih, dan sebagainya. 

8. Toleransi  terhadap   konflik   yaitu   sejauh   mana   para   pegawai 

didorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka guna 

memajukan organisasi, dan bagaimana pula tanggapan organisasi 

terhadap konflik tersebut. 

9. Pola komunikasi yaitu sejauh mana komunikasi dalam organisasi 

yang dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal dapat berjalan 

baik. Komunikasi merupakan proses pemindahan pengertian atau 

informasi dari seseorang ke orang lain. Komunikasi yang baik adalah 

komunikasi yang dapat memenuhi kebutuhan sasarannya, sehingga 

akhirnya dapat memberikan hasil yang lebih efektif. 

2.4. Teknologi Informasi 

2.4.1 Pengertian Teknologi 

 Dalam jurnal yang di tulis oleh karsiati dan Maskudi (2014) mengatakan 

Teknologi adalah perangkat yang dimanfaatkan individu untuk menyelesaikan 

tugas mereka. Robbins (2008) mendefenisikan teknologi adalah cara organisasi 
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merubah masukannya menjadi keluaran. Dalam bidang sistem informasi, 

teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak 

dan data) dan penggunaan jasa pendukung (misalnya training) yang 

memberikan panduan pengguna dalam penyelesaian tugas. Model terfokus pada 

pengaruh sistem secara spesifik atau pengaruh umum seperangkat sistem, 

kebijakan dan jasa yang diberikan oleh departemen sistem informasi. 

2.4.2 Pemrosesan Informasi Menggunakan Teknologi 

Pemrosesan informasi menggunakan teknologi memiliki beberapa 

tahapan yaitu: 

1. Menangkap informasi       

Hal ini meliputi pencarian informasi, perolehan informasi, pengolahan 

informasi secara dasar. adapun teknologi yang digunakan adalah teknologi 

input seperti keyboard. 

 

2. Menyampaikan informasi 

Pada tahap ini, pemrosesan informasi sudah selesai dan di sampaikan se 

detail mungkin dan diharapkan sangat berguna. teknologi yang digunakan 

adalah teknologi output seperti speaker, monitor dan sebagainya. 

3. Penciptakan informasi 

Pada tahap ini, informasi yang telah di selesaikan dan disampaikan di olah 

kembali untuk mendapatkan informasi yang baru. Teknologi yang 
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digunakan adalah teknologi berbasis software seperti Microsoft, linux dan 

lainnya. 

4. Menyampaikan kembali informasi 

Informasi yang telah diolah oleh software disampaikan dengan 

penggunaan media yang mumpuni untuk menapai hasil yang 

maksimal.teknologi ini biasanya berbasis penyampaian dan penyimpanan 

seperti tape reorder, CD Room, Hardisk dan sebagainya. 

5. Mengkomunikasikan informasi 

Pengkomunikasian informasi ini dilakukan untuk menyebarluaskan 

informasi yang ada yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang 

maksimal dan merata. alat yang digunakan npun sudah mencakup wilayah 

yang luas seperti jaringan internet, satelit dan modem. 

2.5    Maqasid Syariah 

2.5.1  Pengertian Maqasid Syariah 

    Menurut Al Syatibi dalam Hisyam dkk (2015) maqasid syariah 

adalah sebuah tujuan untuk memelihara kemaslahatan atau kepentingan 

manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, ia juga bertujuan untuk 

memelihara kepentingan manusia selepas kematian mereka. Maqasid syariah 

juga berarti peninjauan penerapan hukum sesuai dengan kepentingan dan 

kesejahteraan bersama. Syariah Islam bertujuan untuk  memberikan  kebaikan,  

kesejahteraan dan  kemaslahatan kepada seluruh umat  manusia. pada setiap 

hukum yang telah disyariatkan, iaitu untuk mencapai kebahagiaan pada 

individu dan masyarakat serta memelihara undang-undang dan seterusnya 
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untuk memakmurkan dunia sehingga  mencapai tahap kesempurnaan, 

kebaikan,   kemajuan dan ketamadunan yang   tinggi. 

2.5.2 Bagian-bagian Maqasid Syariah 

 Dalam Jurnal yang di tulis oleh Hisyam dkk (2015) membagi maqasid 

syariah menjadi tiga bagian utama yaitu : 

1. Dharuriyyat (essential) 

  Dharurriyyat adalah perkara-perkara yang termasuk dalam 

keperluan asasi yang mesti dipenuhi oleh setiap individu. Dharurriyyat 

adalah kemaslahatan yang perlu dipenuhi untuk mendirikan kemaslahatan 

agama dan dunia. Contohnya, seorang individu perlu mempunyai harta 

untuk meneruskan kehidupan. Justru, Allah S.W.T menurunkan syariat 

yang berkaitan dengan persoalan memiliki harta, menggunakan dan 

membelanjakannya. Terdapat lima perkara penting yang terkandung di 

bawah kemaslahatan ini yaitu memelihara agama (aqidah),   memelihara   

diri/jiwa,   memelihara   akal,   memelihara   keturunan   dan   memelihara   

harta. 

2. Hajiyyat 

Hajiyyat adalah kemaslahatan yang bersifat keperluan dan hajat manusia. Ia 

untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan yang boleh membawa 

kepada kesusahan hidup. Jika kemaslahatan ini tidak dapat dipenuhi hal 

tersebut dapat menyebabkan kesulitan dan kesusahan hidup. Hajiyyat secara 

umumnya adalah sokongan terhadap lima nilai utama dalam keutamaan 
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dharuriyyat. Ini dapat dilihat dalam kes rukhsah. Walaupun solat 

merupakan keutamaan di bawah dharuriyyat, kelonggaran diberi kepada 

mereka yang bermusafir untuk melakukan solat jamak dan qasar. 

3. Tahsiniyyat 

Tahsiniyyat merupakan hierarki terbawah dalam susunan maqasid syariah. 

hal ini merujuk kepada hasil keselarasan yang akan dinikmati oleh manusia 

yang berkehendak kepadanya. Perkara di bawah  tahsiniyyat  adalah satu 

pembaikan dan kesempurnaan hidup manusia dalam semua hierarki 

kehidupan. Sebagai contoh, Islam menggalakkan umatnya memberi 

sedekah dan berkelakuan baik dalam percakapan dan tingkah laku (Al-

Syatibi, 1996). pada penelitian ini, maqasid syariah yang di ambil adalah 

bagian tahsiniyyat, dimana penelitian ini di tujukan untuk mengetahui 

keputusan manajerial terhadap mahasiswa yang berada di lingkungan 

tersebut. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Pengarang 
Publikasi Judul Kesimpulan 

 

1. 

Mokhlas 

(2011) 

Junal ekonomi 

dan bisnis STIE 

PENA 

Pengaruh teknologi 

informasi dan budaya 

terhadap kinerja manajerial 

melalui mediasi sistem 

informasi akuntansi pada CV. 

Aneka Ilmu Semarang 

Mengemukakan bahwa 

teknologi informasi dan 

budaya organisasi 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

manajerial secara 

langsung maupun di 

mediasi oleh sistem 

informasi keuangan. 
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2 Agung 

Haryanto 

(2010) 

Junal bisnis 

universitas 

gunadarma. 

 

Pengaruh penggunaan 

teknologi informasi, sistem 

manajemen mutu, dan 

budaya organisasi terhadap 

kinerja manajemen akademi 

sekretari dan manajemen 

den bosco 

Semua variabel 

independen (teknologi 

informasi,,sistem 

manajemen mutu dan 

budaya organisasi) 

berpengaruh signifikan 

dan bersama-sama 

berpengaruh secara 

simultan. 

3 Yunelci 

Martha 

Seliamang 

(2015) 

Universitas 

Gadjah Mada 

Yogyakarta 

Pengaruh Akuntabilitas, 

Budaya Organisasi dan 

Ethical Leadership 

Terhadap Kinerja Panti 

Asuhan Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

 

  Budaya organisasi tidak 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

organisasi . 

4 Harjanto 

Prabowo; 

Bahtiar 

Saleh 

Abbas; 

Meyliana 

Fakultas 

Ekonomi, 

UBiNus, Jakarta 

Studi Tentang Pengaruh 

Penggunaan 

Teknologi Dan Sistem 

Informasi, 

Sistem Manajemen Mutu, 

Dan Budaya 

Organisasi Terhadap Kinerja 

Manajemen 

Perguruan Tinggi Swasta: 

Studi Kasus Universitas 

Bina Nusantara 

Hanya budaya organisasi 

yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadaop 

kinerja manajerial 

Sumber: Diolah, 2018 

2.6 Hubungan antar Variabel Penelitian 

 Kompleksnya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

melibatkan vaiabel yang cukup banyak, bukan hanya pengaruh langsung, tetapi 

juga pengaruh yang di mediasi oleh variabel lainnya. Variabel independen di uji 

secara langsung dan di mediasi, pengaruh ini nantinya akan di buktikan melalui 

uji hipotesis. variabel independen terdiri dari teknologi informasi, budaya 

organisasi dan maqasid syariah. sedangkan variabel dependen adalah kinerja 
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manajerial, penulis juga menambahkan variabel mediasi yaitu sistem informasi 

keuangan. permasalahan yang timbul di lapagan yaitu permaslahan sistem pada 

saat pengisian borang KKN Uin Suska Riau, sistem informasi keuangan meliputi 

pengisian nomor rekening, teknologi informasi meliputi penggunaan sistem iraise, 

budaya organisasi meliputi kedisiplinan dan ketepatan waktu pengisian, 

sedangkan maqasid syariah meliputi kemaslahatan akibat timbulnya permasalahan 

ini. penulis akan menguji pengaruh variabel independen terhadap vaiabel 

dependen baik secara langsung maupun secara mediasi.  

 

2.7. Hipotesis Penelitian 

 Pada Dasarnya penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian 

mokhlas (2011) dengan menambah variabel Maqasid Syariah. Penelitian ini 

menguji kembali peneltian tersebut dan menyesuaikan dengan permasalahan yang 

terjadi. gambaran permasalahan dan penambahan variabel dapat telah dijabarkan 

pada hubungan antar variabel penelitian dan dapat di tarik kesimpulan untuk 

membuat hipotesis. Adapun gambaran hipotesis tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Teknologi Informasi berpengaruh Terhadap Sistem informasi 

keuangan. 

Teknologi sebagai alat untuk mempermudah manusia dalam melakukan 

segala hal, termasuk dalam bidang akuntansi. Tohari (2014) dalam Br. 

Sitepu (2015) mengatakan sistem informasi keuangan (SIK) yaitu sistem 

informasi yang menyediakan informasi pada fungsi keuangan yang 

menyangkut keuangan perusahaan. Teknologi identik dengan penggunaan 

komputer yang secara langsung telah masuk kedalam SIK. Menurut 
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penelitian yang dilakukan oleh Mokhlas (2013) menunjukan hasil bahwa 

teknologi informasi berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi. 

H1:diduga Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap sistem 

informasi keuangan 

2. Budaya Organisasi berpengaruh terhadap sistem informasi keuangan. 

Budaya organisasi merupakan nilai yang menjadi acuan untuk menjalankan 

organisasi tersebut. Sistem informasi keuangan digunakan untuk 

mendukung manajer keuangan yang menyangkut persoalan keuangan 

perusahaan dan pengalokasian serta pengendalian sumberdaya keuangan 

dalam perusahaan (Br. Sitepu,2015). Informasi broad scope   yang 

disediakan oleh sistem informasi keuangan menyediakan manajer berbagai 

alternatif solusi untuk dipertimbangkan, nilai yang dipertimbangkan 

tersebut akan mempengaruhi gaya informasi akuntansi yang akan 

disampaikan. 

H2: diduga budaya organisasi  berpengaruh positif terhadap sistem 

informasi keuangan. 

3. Maqasid syariah berpengaruh terhadap sistem informasi keuangan 

Maqasid merupakan maksud, sedangkan syariah merupakan seperangkat 

aturan Islam. Maqasid syariah merupakan tujuan dari penerapan hukum 

syariah. Dampak yang timbul akan mempengaruhi sistem dalam organisasi 

tersebut, dalam organisasi berbasis Islam, maqasid syariah merupakan 

unsur yang sangat penting. Sistem informasi jug harus berdasarkan aturan 
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yang ada, aturan itu dibuat dalam lingkup syariah yang telah 

dipertimbangkan sebagai maksud dari penerapan hukum teresebut. 

H3: diduga maqasid syariah berpengaruh terhadap sistem infrmasi 

akutansi 

4. Sistem informasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 

Sistem informasi keuangan adalah suatu sistem yang menghasilkan 

informasi, menyimpan, mengolah data tentang informasi finansial dan 

pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan 

.pihak internal. Keputusan yang disampaikan akan berdampak kepada 

kepercayaan penerima informasi terhadap manajemen pengelola sehingga 

hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Selain itu, kinerja 

manajerial juga membutuhkan sistem informasi akuntansi untuk menjadi 

pertimbangan pengambilan keputusan. 

H7:diduga sistem informasi keuangan berpengaruuh positif terhadap 

kinerja manajerial. 

5. Teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

dengan dimediasi oleh sistem informasi keuangan. 

Kaitan erat antara teknologi informasi dan sistem informasi keuangan 

sangat terlihat ketika kedua variabel di difinisiaan. Teknologi informasi 

merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, 

sedangkan informasi yang akan disampaikan salah satunya adalah 

informasi-informasi keuangan. Sistem informasi membuat paduan antara 
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teknoloi informasi dan informasi akuntansi yang membuat sistem. Sistem 

informasi keuangan akan maksimal ketika teknologi yang digunakan 

sudah mumpuni,dan kinerja manajerial akan lebih maksimal 

mempertimbangkan keputusan ketika sistem informasi keuangan pada 

kondisi terbaik. 

H8: diduga teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial dengan dimediasi sistem informasi keuangan. 

6. Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan 

dimediasi oleh sistem informasi keuangan. 

Menurut Alindra (2015), budaya organisasi adalah kebiasan yang ada 

dalam organisasi tersebut. Kebiasaan yang baik akan memicu kinerja yang 

baik maupun sebaliknya. Kinerja yang baik pastilah didukung dengan 

aspek-aspek yang memiliki kualitas yang bagus. Sistem informasi 

keuangan yang baik akan mendorong manajerial untuk lebih 

memaksimalkan keputusan yang diambil melalui sistem informasi 

keuangan tersebut. Sistem informasi bisa menjadi jembatan antara nilai-

nilai yang baik untuk mendorong kinerja yang baik pula. 

H9: Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

dengan dimediasi sistem informasi keuangan. 

7. Maqasid syariah berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan 

dimediasi oleh sistem informasi keuangan. 

Maqasid identik dengan tujuan atau maksud, sedangkan syariah 

merupakan seperangkat aturan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. 
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Organisasi yang berknsekuensi dengan nilai Islam harus memperhatikan 

lebih dalam tentang hakikat Islam dan aturan yang ada didalamnya. 

Sebuah kebijakan yang berupa aturan akan berpengaruh terhadap aspek 

yang diatur, begitu juga sistem informasi keuangan, sistem informasi 

keuangan yang berbasiskan  nilai keislaman akan mengedepakan 

keadilan,kejujuran dan tanggung jawab. Semakin inggi ingkat 

keadilan,kejujuran dan tanggung jawab maka semakin maksimal 

memberikan informasi bagi manajerial. 

H7: diduga maqasid syariah berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial dengan dimediasi sistem informasi keuangan 

 

2.8. Kerangka Penelitian 

 Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel independen, variabel 

dependen dan variabel mediasi. Variabel independen terdiri dari : teknologi 

informasi, budaya organisasi dan maqasid syariah. variabel dependen meliputi 

kinerja manajerial sedangkan variabelmediasi adalah sistem informasi keuangan. 

Secara sederhana dapat digambarkan seperti di bawah ini. 

Gambar 2.1 kerangka penelitian 

 

Sumber: Olahan penulis 2018 
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Keterangan: 

H : hipotesis    H7 : garis H3+H4 

H5 : garis H1+H4     

H6 : garis H2+H4 


