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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Grand Theory 

2.1.1 Teori Kontijensi 

Teori kontijensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses 

kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan 

situasi tugas kelompok (group task situation) dan tingkat-tingkat 

kepemimpinannya, kepribadiannya dan pendekatannya yang sesuai dengan 

kelompoknya. Seorang menjadi pemimpin bukan karena sifat-sifat 

kepribadiannya, tetapi karena berbagai faktor situasi dan adanya interaksi antara 

pemimpin dan situasinya (Fiedler dalam Manely, Usman dan Devega, 2016). 

Model kontijensi dari kepemimpinan yang efektif dikembangkan oleh 

Fiedler dalam Manely, Usman dan Devega ( 2016). Menurut model ini, kinerja 

kelompok ini kontijensi pada sistem motivasional baik pemimpin dan sejauh mana 

pemimpin memiliki kendali dan pengaruh dalam situasi tertentu. Dengan kata 

lain, tinggi rendahnya prestasi kerja satu kelompok dipengaruhi oleh sistem 

motivasi dari pemimpin dan sejauh mana pemimpin dapat mengendalikan dan 

mempengaruhi suatu situasi tertentu. Kontijensi dalam pengendalian manajemen 

muncul dari adanya sebuah asumsi dasar pendekatan pandangan umum yang 

menyatakan bahwa desain pengendalian optimal berlaku pada semua pengaturan 

perusahaan.  
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2.2 Sistem Akuntansi Manajemen 

2.2.1 Teori Dan Definisi Akuntansi Manajemen 

Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang 

menghasilkan keluaran (output) dengan menggunakan masukan (input) dan 

memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Hansen dan Mowen 

(2006:14) Sistem Akuntansi Manajemen mempunyai tiga tujuan yaitu 

menyediakan jasa informasi yang digunakan dalam perhitungan jasa, produk, dan 

tujuan lain yang diinginkan manajemen, untuk menyediakan informasi yang 

digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian dan untuk 

menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan (Hansen dan 

Mowen dalam Kumentas, 2013). 

2.2.2 Pengertian Sistem Akuntansi Manajemen 

Sistem akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang 

tujuan utamanya untuk menyajikan informasi yang berguna dalam satuan usaha 

atau organisasi tertentu untuk kepentingan internal dalam rangka melaksanakan 

proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian (Solechan, 2007:04). Garrison 

dan Noreen (2000) menyatakan bahwa sistem akuntansi manajemen adalah 

akuntansi yang berkaitan dengan penyediaan informasi kepada para manajer untuk 

membuat perencanaan dan pengendalian operasi serta dalam pengambilan 

keputusan. Sistem akuntansi manajemen menggambarkan sebuah sistem yang 

didesain untuk menyediakan informasi untuk manajer. Sistem akuntansi 

manajemen merupakan bagian dari sistem pengendalian organisasi yang perlu 
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diperhatikan karena diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif didalam 

keberhasilan sistem pengendalian manajemen. Sistem akuntansi manajemen 

membantu manajer untuk mengendalikan aktivitas perusahaan sehingga dapat 

membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Astuti (2007) menyatakan bahwa sistem akuntansi manajemen adalah 

sistem informasi yang mengumpulkan data operasional dan finasial, 

memprosesnya, menyimpannya dan melaporkan kepada pengguna. Produk yang 

dihasilkan oleh sistem akuntansi manajemen adalah informasi akuntansi 

manajemen.  

Prasetyo (2006) mengemukakan sistem akuntansi manajemen merupakan 

salah satu mekanisme pengendalian di dalam organisasi, serta alat yang efektif di 

dalam menyediakan informasi yang bermanfaat guna memprediksi konsekuensi 

yang mungkin terjadi dari berbagai aktivitas yang bisa dilakukan.Salah satu 

produk yang dihasilkan sistem akuntansi manajemen adalah informasi akuntansi 

manajemen yang berguna untuk membantu pekerja, manajer dan eksekutif untuk 

membuat keputusan yang lebih baik. 

Sistem akuntansi manajemen dalam organisasi merupakan berperan 

membantu manajer atau orang-orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan 

aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengambilan 

keputusan. Sistem akuntansi manajemen merupakan sistem formal yang dirancang 

untuk menyediakan informasi untuk pengguna internal seperti manajer, eksekutif, 

dan para pekerja. Sistem akuntansi manajemen secara khusus akan menerapkan 

teknik-teknik dan konsep yang tepat dalam pengolahan data ekonomi historikal 
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dan yang diproyeksikan dari satu satuan usaha untuk membantu manajemen 

dalam penyusunan rencana untuk tujuan-tujuan ekonomi yang rasional dan dalam 

membuat keputusan-keputusan rasional dengan satu pandangan kearah pencapai 

tujuan (Lempas & Sabijono, 2014:432). 

Sistem akuntansi manajemen yang merupakan bagian dari sistem 

pengendalian organisasi perlu mendapat perhatian, hingga dapat diharapkan akan 

memberikan kontribusi positif dalam mendukung keberhasilan sistem 

pengendalian manajemen (Lempas & Sabijono, 2014:432). Sistem akuntansi 

manajemen yaitu suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan 

untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern 

organisasi (Mulyadi, 1997 dalam Setyolaksono, 2013). 

2.2.3 Karakteristik Pengukuran Sistem Akuntansi Manajemen 

Chenhall dan Morris (1986) dalam Setyolaksono (2013) mengidentifikasi 

empat karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen yaitu sebagai berikut :  

a. Broadscope 

Lingkup sistem akuntansi manajemen yang luas memberikan 

informasi yang berhubungan dengan lingkungan eksternal yang mungkin 

bersifat ekonomi seperti Gross National Product, total penjualan pasar dan 

pangsa pasar suatu industri, atau juga bersifat non ekonomi seperti faktor 

demografi, cita rasa konsumen, tindakan para pesaing dan perkembangan 

teknologi. Disamping itu, lingkup sistem akuntansi manajemen yang luas 

akan memberikan estimasi tentang kemungkinan terjadinya peristiwa di 

masa yang akan dating dalam ukuran probabilitas. 
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b. Timeliness 

Informasi timeliness meningkatkan fasilitas sistem akuntansi 

manajemen untuk melaporkan peristiwa paling akhir dan untuk memberikan 

umpan balik secara tepat terhadap keputusan yang dibuat. Jadi timeliness 

mencakup frekuensi pelaporan dan kecepatan pelaporan. 

c. Aggregation 

Tipe aggregasi yang mangacu pada berbagai format yang konsisten 

dengan model keputusan formal seperti analisis cash flow yang 

didiskontokan untuk anggaran modal, simulasi dan linier programming 

untuk penerapan anggaran, analisis laba dan rugi dan analisis pengendalian 

intern.  

d. Integration 

Aspek pengendalian suatu organisasi yang penting adalah koordinasi 

berbagai segmen dalam sub-sub organisasi. Karakteristik sistem akuntansi 

manajemen yang membantu koordinasi mencakup spesifikasi target yang 

menunjukkan pengaruh interaksi segmen dan informasi mengenai pengaruh 

keputusan pada operasi seluruh sub unit organisasi. 

 

2.3 Sistem Pengendalian Manajemen 

2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen 

Akuntansi manajemen mengacu kepada suatu koleksi praktis seperti 

penganggaran atau harga pokok produk, sementara sistem akuntansi manajemen 

mengacu kepada penggunaan sistematik akuntansi manajemen untuk mencapai 

beberapa tujuan. Sistem pengendalian manajemen merupakan suatu istilah yang 
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luas yang meliputi sistem akuntansi manajemen dan juga termasuk pengendalian 

lainnya seperti pengendalian personal atau kelompok. Pengendalian 

organisasional kadang-kadang digunakan dengan mengacu pada pembentukan 

pengendalian ke dalam aktivitas dan proses seperti pengendalian kualitas statistik 

dan manajemen just-in-time. Di antara berbagai istilah tersebut, maka penelitian 

ini akan menggunakan istilah SPM (Lekotempessy, 2012 dalam Nurainun 2017). 

Sistem pengendalian manajemen adalah suatu mekanisme baik secara 

formal maupun informal yang didesain untuk menciptakan kondisi yang mampu 

meningkatkan peluang dan pencapaian harapan serta memperoleh hasil (output) 

yang diinginkan, dengan memfokuskan pada tujuan yang akan dicapai oleh 

organisasi dan perilaku yang diinginkan partisipan. Sistem pengendalian 

manajemen didesain dan digunakan dengan tujuan untuk menentukan, mengukur 

dan menurunkan celah antara harapan dan kenyataan yang mungkin terjadi, serta 

pencapaian yang telah dicapai (Setiawan, 2016). 

Sistem pengendalian manajemen menurut penelitian Wisnu Rahayu 

(2013) adalah alat pengendalian yang baik bagi manajemen untuk mencapai 

tujuan organisasi, guna melengkapi sistem pengendalian manajemen perlu 

dikemukakan hal-hal mengenai struktur pengendalian manajemen dan proses 

pengendalian manajemen. Menurut Anthony dan Govindarajan yang 

diterjemahkan oleh F.X. Kurniawan (2005:8) menyatakan bahwa pengendalian 

manajeman merupakan sebuah proses dengan para manajer mempengaruhi 

anggota organisasi lainya untuk mengimplentasikan strategi organisasi.  
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Menurut R.A Supriyono (2000:27), sistem pengendalian manajemen 

adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi anggota 

organisasinya agar melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi secara efesien 

dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut 

Mulyadi & Setyawan (2001:3) sistem pengendalian manajeman adalah suatau 

sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan perwujudan visi 

organisasi melalui misi yang telah dipilih dan mengimplementasikan dan 

memantau pelaksanaan rencana tersebut. Menurut Hidayah (2013) sistem 

pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. 

 

2.4 Motivasi 

2.4.1 Pengertian Motivasi 

Wilson Bangun (2012:313) mengatakan bahwa motivasi didefinisikan 

sebagai suatu tindakan untuk mempengaruhi orang lain agar berperilaku secara 

teratur. Robbins dan Coulter (2012: 458) menjelaskan “Motivation refers to 

process by which a person’s efforts are energized, directed, and sustained toward 

attaining  a goal”. Sedangkan menurut Rivai dan Sagala (2009: 837), “Motivasi 

adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk 

mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu”. 

Suatu motivasi individu dapat timbul dari dalam diri individu dan dapat 

timbul dari luar individu. Menurut Anoraga (2007) dalam M. Ridwan (2014), 

menyatakan bahwa motivasi merupakan hal atau sesuatu yang mendorong 
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seseorang berbuat sesuatu. Mengarahkan dan memotivasi orang lain adalah 

pekerjaan para manajer. Manajer akan selalu berusaha agar bawahannya selalu 

rajin bekerja, dan mau bekerja dengan giat. Oleh karena itu, adalah tidak 

mengherankan jika masalah motivasi menjadi salah satu pokok pembahasan yang 

penting dalam Manajemen (Mas’ud, 2002) dalam Ikhsan dan Muhammad (2008). 

Sujak (1990) dalam Brahmasari dan Suprayetno (2008) mengemukakan 

bahwa pemahaman motivasi baik dalam diri karyawan maupun lingkungan akan 

dapat membantu dalam peningkatan kinerja. Seorang manajer perlu mengarahkan 

motivasi dengan menciptakan kondisi organisasi melalui pembentukan komitmen 

organisasi sehingga para karyawan atau bawahan merasa terpacu untuk bekerja 

keras agar mencapai tujuan organisasi dan kemajuan perusahaan. Komitmen 

organisasional ditunjukkan dalam sikap penerimaan, keyakinan yang kuat 

terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, begitu juga adanya dorongan yang kuat 

untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi demi tercapainya tujuan 

organisasi (Suwardi dan Joko, 2011). 

2.4.2 Faktor-Faktor Motivasi 

Menurut George R. Terry (2012:334) Faktor-faktor motivasi terdiri dari 

faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik disebabkan oleh karena 

faktor-faktor motivasional timbul dari pekerjaan itu sendiri dan pekerja yang 

bersangkutan. Sedangkan faktor ekstrinsik disebabkan oleh karena faktor-faktor 

konteks pekerjaan atau faktor-faktor pemeliharaan berada diluar pekerjaan itu 

sendir dan pekerja yang bersangkutan. 
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Menurut Petri (dalam Erna, 2008:14) Motivasi memiliki 2 komponen 

yaitu komponen pemberdaya dan komponen pengarah. Komponen pemberdaya 

mengacu kepada kekuatan mental dalam diri konsumen yang mendorong mereka 

untuk melakukan sesuatu hingga kebutuhannya terpenuhi. Komponen kedua, yaitu 

komponen pengarah. Komponen pengarah mengarahkan tindakan mana yang 

hendak diambil sesuai dengan kebutuhan yang hendak dipenuhi.  

Menurut penelitian Kadek Novi, dkk (2017) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja terdiri dari faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. 

Faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi kerja meliputi pekerjaan yang 

kreatif dan  menantang, prestasi, penghargaan, tanggung jawab, kemungkinan 

meningkat, dan kemajuan. Sedangkan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi 

motivasi bersumber dari lingkungan fisik, sosial, dan organisasi. Adapun faktor 

ekstrinsik meliputi gaji atau upah, kondisi kerja, kebijaksanaan  dan administrasi 

perusahaan, hubungan antarpribadi, kualitas supervisi atau pengawasan. 

 

2.5 Komitmen Organisasi 

2.5.1 Pengertian Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja 

manajerial. Individu yang memiliki ikatan emosional akan memicu tumbuhnya 

komitmen organisasional akan berusaha mencapai tujuan perusahaan dan 

mengesampingkan kepentingan pribadi. Jika komitmen telah dibuat oleh individu 

maka ia akan memberikan usaha yang maksimal untuk kepentingan perusahaan. 

Selain itu, mereka akan berpartisipasi dan terlibat aktif untuk memajukan 

perusahaan. Bila individu memiliki komitmen yang tinggi, biasanya mereka akan 
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lebih memperhatikan kelangsungan organisasi serta berusaha mengarahkan 

organisasi menjadi lebih baik dimasa mendatang sehingga dengan adanya 

komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja 

manajerial perusahaan. Sebaliknya, apabila individu memiliki tingkat komitmen 

organisasi yang rendah serta mementingkan diri sendiri, maka ia tidak akan 

memiliki niat untuk memajukan organisasi sehingga memungkinkan tidak 

tercapainya kepuasan kerja dan peningkatan kinerja manajerial perusahaan 

(Sulijaya & Nuraini, 2015). Luthan dalam Sutrisno (2010: 292) menyatakan 

komitmen organisasi merupakan keinginan yang kuat untuk menjadi anggota 

dalam suatu kelompok, kemauan usaha yang tinggi untuk organisasi, dan suatu 

keyakinan tertentu dan penerimaan terhadap nilai-nilai serta tujuan-tujuan 

organisasi.  

Komitmen organisasi menurut penelitian Yustina dalam Wigati (2012) 

adalah derajat sejauh mana keterlibatan seseorang dalam organisasinya dan 

kekuatan identifikasinya terhadap suatu organisasi tertentu. Oleh karenanya 

komitmen organisasi ditandai dengan tiga hal yaitu : 1) Suatu kepercayaan yang 

kuat terhadap organisasi dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai 

organisas, 2) keinginan yang kuat untuk memelihara hubungan yang kuat dengan 

organisasi dan, 3) kesiapan dan kesediaan untuk menyerahkan usaha keras demi 

kepentingan organisasi. Menurut Robbins dan Judge dalam Susanto (2016) 

komitmen organisasi adalah tingkat sampai dimana seorang karyawan memihak 

sebuah organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan 

keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi menurut Ivancevich 
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(2007: 234) adalah perasaan identifikasi, keterlibatan, dan kesetiaan yang 

diekspresikan oleh pegawai terhadap organisasi. 

2.6.2 Komponen Komitmen 

Ada tiga komponen komitmen organisasional yang dikemukakan oleh 

Robbins (2008) adalah : 

1. Komitmen Efektif (Affectif Commitment) merupakan perasaan emosional 

untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya.  

2. Komitmen Berkelanjutan (Continuance Commitment) adalah nilai ekonomi 

yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan 

meninggalkan organisasi tersebut. Seorang karyawan mungkin akan 

berkomitmen kepada seorang pemberi kerja karena ia di bayar tingggi dan 

merasa bahwa pengunduran diri dari perusahaan akan menghancurkan 

keluarga. 

3. Komitmen Normatif (Normative Commitment) adalah kewajiban untuk 

bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis.  

2.6.3 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen  

Minner dalam Sopiah (2008:163-164) mengemukakan empat faktor yang 

mempengaruhi komitmen pada  organisasi, yaitu : 

a. Faktor personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja, kepribadian dll. 

b. Karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam 

pekerjaan, konflik peran dalam pekerjaan, tingkat kesulitan dalam pekerjaan 

dan lain-lain. 
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c. Karakteristik struktur, misalnya besar/ kecilnya organisasi, bentuk 

organisasi seperti sentralisasi atau desentralisasi, kehadiran serikat pekerja 

dan tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi terhadap karyawan. 

d. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja karyawan sangat berpengaruh terhadap 

tingkat komitmen karyawan pada organisasi. Karywan yang baru beberapa 

tahun bekerja dan karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja dalam 

organisasi tentu memiliki tingkat komitmen yang berlainan. 

 

2.6 Kinerja Manajerial 

2.6.1 Pengertian Kinerja Manajerial 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya (Anwar Prabu Mangkunegara, 2004:67). Wirawan (2009:67) 

menerangkan kinerja sebagai keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau 

indikator-indikator suatu pekerjaan atau profesi dalam waktu tertentu. Menurut 

Wibowo (2010:7) kinerja adalah hasil pekerjaan. 

Manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk 

memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dijalankan bersama para 

anggota organisasi (Sule dan Saefullah, 2005:17). Menurut Jeff Madura 

(2007:386), manajer adalah karyawan yang bertanggung jawab untuk mengatur 

pekerjaan karyawan lain (bawahannya) dan membuat keputusan bisnis penting. 

Jadi, manajer adalah individu yang mengatur karyawan ,memastikan seluruh 

aktivitas dalam perusahaan dan membuat keputusan penting bagi perusahaan.  
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Menurut Mangkunegara (2005:21) yang dikutip oleh Sigillipu (2013) 

kinerja manajerial merupakan suatu proses kombinasi yang terus-menerus 

dilakukan dalam kerjasama antara seorang karyawan dan aturan langsung yang 

melibatkan penerapan pengharapan, serta pengertian tentang fungsi kerja 

karyawan. Kinerja manajerial yang diperoleh  manajer juga merupakan salah  satu 

faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan keefektifan  perusahaan kinerja 

manajerial menurut Anwar (dalam jurnal Marthin, Saerang, dan Pangemanan 

2013) “Kinerja manajerial merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pencapaian kinerja dan dikomunikasikan 

secara terus menerus oleh pimpinan kepada karyawan, antara karyawan dengan 

atasannya langsung”. Sedangkan menurut Yuliana, Nadirsyah dan Umar Bakar 

(2012), “Kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota sebuah 

organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial”. 

Untuk dapat memperoleh kinerja manajerial yang maksimal    diperlukan 

sistem pengendalian manajemen yang dapat dimanfaatkan untuk memotivasi 

seluruh personel perusahaan guna mewujudkan tujuan perusahaan melalui 

perilaku yang diharapkan. Sistem pengendalian manajemen ialah proses dan 

struktur yang tertata secara digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan 

strategi tertentu secara efisien. Unsur-unsur dari sistem pengendalian manajemen 

meliputi: perencanaan anggaran, alokasi sumber daya, pengukuran, evaluasi, 

penghargaan atas kinerja, pertanggungjawaban, dan penetapan harga transfer 

(Sulijaya & Nuraini,2015). 
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Menurut Narsa dan Yuniawati (2003) dalam Adang & Hernawati (2013)  

menyatakan bahwa Kinerja Manajerial adalah kinerja para individu dalam 

kegiatan manajerial. Kinerja personel melputi 8 dimensi yaitu: 

1. Perencanaan,  perencanaan dalam arti kemampuan untuk menentukan 

tujuan, kebijakan dan tindakan/pelaksanaan, penjadwalan kerja,  

penganggaran,  merancang prosedur, dan pemrograman. 

2. Investigasi yaitu kemampuan mengumpulkan dan menyampaikan informasi 

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

persediaan, dan analisis pekerjaan. 

3. Pengkoordinasian  yaitu kemampuan melakukan tukar menukar informasi 

dengan orang lain di bagian organisasi yang lain untuk mengkaitkan dan 

menyesuaikan program, memberitahu bagian lain, dan hubungan dengan 

manajer lain. 

4. Evaluasi  yaitu kemampuan untuk menilai dan mengukur proposal, kinerja 

yang diamati atau dilaporkan, penilaian pegawai, penilaian catatan hasil, 

penilaian laporan keuangan, pemeriksaan produk. 

5. Pengawasan (supervisi) yaitu kemampuan untuk mengarahkan, memimpin 

dan mengembangkan bawahan, membimbing, melatih dan menjelaskan 

peraturan kerja pada bawahan, memberikan tugas pekerjaan dan menangani 

bawahan.   

6. Pengaturan staff (staffing)  yaitu kemampuan untuk mempertahankan 

angkatan kerja dibagian anda, merekrut, mewawancarai dan memilih 

pegawai baru, menempatkan, mempromosikan dan mutasi pegawai. 
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7. Negosiasi yaitu kemampuan dalam melakukan pembelian, penjualan atau 

melakukan kontrak untuk barang dan jasa, menghubungi pemasok, tawar 

menawar dengan wakil penjual, tawar-menawar secara kelompok. 

8. Perwakilan (representatif) yaitu kemampuan dalam menghadiri pertemuan-

pertemuan dengan perusahaan lain, pertemuan perkumpulan bisnis, pidato 

untuk acara-acara kemasyarakatan, pendekatan kemasyarakatan, 

mempromosikan tujuan umum perusahaan. Tujuan utama penilaian kinerja 

dalah untuk memotivasi personil dalam mencapai sasaran organisasi dan 

dalam memahami standard.   

Menurut Wibowo (2010:7) manajemen kinerja adalah manajemen 

tentang menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif. 

Manajemen kinerja memfokuskan pada apa yang diperlukan oleh organisasi, 

manajer dan pekerja untuk berhasil. Dapat ditarik kesimpulan Kinerja Manajerial 

adalah tentang bagaimana kinerja dikelola untuk memperoleh sukses. Kinerja 

berasal dari pengertian performance. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang 

mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan 

konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja 

adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan 

tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara 

mengerjakannya. 

 

2.7 Konsep Islam 

Agama islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist sebagai 

tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya 



 

 

26 

mengatur dalam segi ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam 

memberikan tuntutan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja (Wahyuni, 

2013). Kinerja atau prestasi ialah kesuksesan seseorang didalam melaksanakan 

pekerjaan. Sejauh mana keberhasilan Sejauh mana keberhasilan seseorang atau 

organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “level of performance”. 

Biasanya orang yang level of performance tinggi disebut orang yang produktif, 

dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standart dikatakan sebagai 

tidak produktif atau ber performance rendah. 

Firman Allah dalam Al-Quran tentang kinerja terdapat pada surat Al- 

Ahqaaf ayat: 19: 

                         

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah 

mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 

pekerjaan-pekerjaan mereka sedang meraka tiada dirugikan” (Qs. 

Ahqaf:19) 

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah pasti akan membalas 

setiap amal perbuanusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan.  Artinya 

jika seseorang melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan menunjukkan kinerja 

yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi 

organisasinya. 

Firman Allah dalam Al- Quran surat Al-A’raf ayat 39: 
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Artinya: “Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka 

kepada orang-orang yang masuk kemudian: “ Kamu tidak 

mempunyaikelebihan sedikitpun atas kami, maka rasakanlah siksaan 

karena perbuatan yang telah kamu lakukan” (QS. Al–A’raf: 39) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hany milik Allah, 

oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah saja, karena pekerjaan 

merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang akan kita 

terima. Dalam konteks ini, pekerjaan tidak hanya bersifat ritual dan ukhrowi,  

akan tetapi juga merupakan pekerjaan sosial yang bersifat duniawi. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel dibawah ini menjelaskan penelitian-penelitian yang sudah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu.Sebagian besar penelitian terdahulu meneliti 

hubungan Sistem akuntansi manajemen, sistem pengendalian manajemen, 

motivasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. Masih jarang 

peneliti yang meneliti tentang pengaruh terhadap kinerja manajerial pada 

perusahaan jasa, kebanyakan peneliti meneliti pada perusahaan manufaktur, dan 

perbankan 
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Table 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Pengarang 

dan Tahun 
Judul Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Bhakti 

Setyolaksono 

(2013) 

Pengaruh 

desentralisasi 

dan sistem 

akuntansi 

manajemen 

terhadap 

kinerja 

manajerial. 

Variabel dependen 

(Y):Kinerja 

Manajerial 

Variabel 

Independen (X): 

Desentralisasi dan 

sistem akuntansi 

manajemen 

Sistem akuntansi 

manajemen 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajerial. 

2. Muhammad 

Ridwan & 

Fitri 

Hamelinda 

(2015) 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan, 

motivasi dan 

komitmen 

organisasi 

terhadap 

kinerja 

manajerial. 

Variabel dependen 

(Y):Kinerja 

Manajerial 

Variabel 

Independen (X): 

gaya 

kepemimpinan, 

motivasi dan 

komitmen 

organisasi 

Komitmen 

organisasi tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajerial. 

Motivasi 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajerial. 

3. Feliana 

Sulijaya & 

Nurainun 

Bangun 

(2015) 

Pengaruh 

TQM, 

motivasi, dan 

komitmen 

organisasi 

terhadap 

kinerja 

manajerial. 

Variabel dependen 

(Y): Kinerja 

Manajerial 

Variabel 

Independen (X): 

TQM, motivasi, dan 

komitmen 

organisasi. 

Motivasi  secara 

parsial 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajerial dan 

komitmen 

organisasi secara 

parsial 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajerial. 

4. Iwan 

Setiawan 

(2016) 

Pengaruh 

sistem 

akuntansi 

manajemen  

dan sistem 

pengendalian 

manajemen 

terhadap 

kinerja 

manajerial. 

Variabel dependen 

(Y): 

Kinerja Manajerial 

Variabel 

Independen (X): 

Sistem akuntansi 

manajemen dan 

sistem pengendalian 

manajemen  

Sistem akuntnsi 

manajemen dan 

sistem 

pengendalian 

manajemen 

secara parsial 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajerial 

5. Prisuda 

Nurhayono 

(2016) 

Pengaruh 

Sistem 

pengendalian 

Variabel dependen 

(Y):Kinerja 

Manajerial 

Sistem 

pengendalian 

manajemen 
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No 
Pengarang 

dan Tahun 
Judul Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

manajemen 

terhadap 

kinerja 

manajerial 

Variabel 

Independen (X): 

Sistem 

pengendalian 

manajemen 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajerial 

6. Rosfariana 

Marbun  

(2017) 

Pengaruh 

TQM, sistem 

pengukuran 

kinerja, sistem 

penghargaan, 

motivasi dan 

komitmen 

organisasi 

Variabel dependen 

(Y): Kinerja 

Manajerial 

Variabel 

Independen (X): 

Sistem pengukuran 

kinerja, sistem 

penghargaan, 

motivasi dan 

komitmen 

organisasi 

Sistem 

pengukuran 

kinerja dan 

motivasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja manajerial 

sedangkan 

komitmen 

organisasi tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajerial. 

(Sumber : data olahan, 2018) 

2.9 Desain Penelitian 

Model penelitian menggambarkan dasar dari penelitian ini. Dari gambar 

dibawa dilihat variabel independen utama yang akan diuji adalah sistem akuntansi 

manajemen, sistem pengendalian manajemen, motivasi, dan komitmen organisasi, 

sedangkan variabel dependen yang akan diuji adalah kinerja manajerial. 
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Gambar 2.1: Kerangka Penelitian 

 

 

 H1 

  

     H2 

  

 H3 

 

H4 

 

H5 

  

 Keterangan: 

 

  : Secara Parsial 

 

 : Secara Simultan 

 

2.10 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis penelitian merupakan dugaan awal atau kesimpulan tentang 

bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dugaan 

awal ini diperkuat dengan hasil penelitian atau jurnal terdahulu dan teori yang 

mendasari. 

  

Sistem Akuntansi Manajemen 

(X1) 

Sistem Pengendalian  

Manajemen 

(X2) 

Motivasi 

(X4) 

Komitmen Organisasi 

(X5) 

Kinerja  

Manajerial 

(Y) 
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2.10.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen Dengan Kinerja Manajerial 

Sistem akuntansi manajemen merupakan topik yang sangat menarik 

dalam penelitian bidang akuntansi khususnya akuntansi manajemen. Karakteristik 

sistem akuntansi manajemen menghasilkan informasi yang sangat berguna untuk 

membantu para manajer organisasi dalam pengambilan keputusan yang pada 

akhirnya dapat untuk lebih meningkatkan kinerja manajerialnya. 

Mia dan Chanel dalam Mulyaningtyas (2008:26) mengemukakan bahwa 

jika para manajer menggunakan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi 

manajemen maka para manajer tersebut dapat melaksanakan hal yang lebih baik 

dalam melaksanakan pekerjaan dan perbaikan dalam kinerjanya. 

Faktor-faktor potensial yang dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran 

untuk menghubungkan antara sistem akuntansi manajerial dengan kinerja 

manajerial adalah didasarkan pada kepercayaan bahwa para manajer memahami 

sifat pekerjanya, dalam Mulyaningtyas (2008:26). Dengan kata lain dengan 

memahami sifat pekerjaannya, maka mereka dapat mempertimbangkan 

bagaimana caranya menggunakan informasi agar lebih bermanfaatbagi merek dan 

melaksanakan pekerjaan dengan efektif. Diharapkan bahwa dengan menggunakan 

informasi yang disediakan, manajer dapat menyelesaikan pekerjaan secara efektif 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja manajerial. 

Penggunaan sistem akuntansi manajemen perusahaan akan mendapat 

informasi-informasi yang sangat penting. Sistem akuntansi manajemen juga dapat 

memuat informasi-informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk program 

promosi, untuk penjualan, untuk pajak, kategori pelanggan dan tingkat pelanggan. 
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Hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai salah satu rencana sarana untuk lebih 

meningkatkan pelayanan dan kualitas perusahaan itu sendiri. Selanjutnya para 

manajer yang dapat menggunakan sistem akuntansi manajemen dengan baik, 

sangat memungkinkan para manajer tersebut untuk melihat dan memastikan 

apakah perusahaan mereka bersaing dengan perusahaan-perusahaan pesaing 

mereka, dalam penawaran produk dan pelayanan untuk konsumen berupa harga 

yang kompetitif, pelayanan dan fasilitas yang mereka punya untuk konsumen. 

H1 : Diduga sistem akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja manajerial. 

2.10.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Dengan Kinerja 

Manajerial 

Sistem pengendalian manajemen adalah suatu mekanisme baik formal 

maupun informal yang didesain untuk menciptakan kondisi yang mampu 

meningkatkan peluang pencapaian harapan output yang diinginkan dengan 

memfokuskan pada tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan dan perilaku yang 

diinginkan sehingga sistem pengendalian manajemen yang akan menurunkan 

ketidakpastian dan berkontribusi pada pengambilan keputusan dimana kemudian 

akan meningkatkan kinerja manajer (Setiawan, 2016). Bahwa sistem pengendalian 

manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial, artinya jika sistem 

pengendalian manajemen dijalankan dengan baik, akan mempengaruhi kinerja 

manajerial. 

Sistem pengendalian manajemen memberikan peranan yang sangat 

penting bagi perusahaan. Gagalnya penerapan sistem pengendalian manajemen 
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akan memberikan dampak yang besar bagi sebuah perusahaan misalnya kerugian 

keuangan yang sangat besar, rusaknya reputasi perusahaan, dan berakhir pada 

kegagalan organisasi (Merchant dan Van der Stede (2007). Peningkatan sistem 

pengendalian manajemen mampu menyediakan informasi dalam struktur 

komunikasi yang memadai sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Pengambilan keputusan yang ditunjang oleh informasi-informasi yang 

akurat menjadikan kinerja manajer mampu mengambil langkah antisipasi dan 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasionalnya sehingga kinerja manajer 

akan lebih unggul. Dengan demikian dapat di prediksikan bahwa sistem 

pengendalian manajemen akan berimplikasi terhadap pada peningkatan kinerja 

manajerial. 

H2:  Diduga sistem pengendalian manajemen berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja   manajerial. 

2.10.3 Pengaruh  Motivasi Dengan Kinerja Manajerial 

Wilson Bangun (2012:313) mengatakan bahwa motivasi didefinisikan 

sebagai suatu tindakan untuk mempengaruhi orang lain agar berperilaku secara 

teratur. Robbins dan Coulter (2012:458) menjelaskan “Motivation refers to 

process by which a person’s efforts are energized, directed, and sustained toward 

attaining  a goal”. Sedangkan menurut Rivai dan Sagala (2009:837), “Motivasi 

adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk 

mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu”. Bahwa motivasi kerja 

adalah suatu sikap yang mendorong seseorang melakukan tindakan untuk sesuatu 

dalam mencapai tujuan. 
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Motivasi adalah hal atau sesuatu yang mendorong seseorang berbuat 

sesuatu. Suatu motivasi individu dapat timbul dari dalam diri individu maupun 

dapat timbul dari luar individu. Menurut Robbins (1998) dalam Suwardi dan Joko 

(2011), motivasi merupakan kemauan untuk menggunakan usaha tingkat tinggi 

untuk tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan usaha untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan individu. Motivasi merupakan kondisi dimana 

pengaruh penggerak, pengarahan, dan pemeliharaan perilaku sesuai dengan latar 

belakang tugas pekerjaan yang dilakukannya. 

H3 : Diduga motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

2.10.4 Pengaruh Komitmen Organisasi Dengan Kinerja Manajerial 

Komitmen organisasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja 

manajerial. Individu yang memiliki ikatan emosional akan memicu tumbuhnya 

komitmen organisasional akan berusaha mencapai tujuan perusahaan dan 

mengesampingkan kepentingan pribadi. Jika komitmen telah dibuat oleh individu 

maka ia akan memberikan usaha yang maksimal untuk kepentingan perusahaan. 

Selain itu, mereka akan berpartisipasi dan terlibat aktif untuk memajukan 

perusahaan.  

Bila individu memiliki komitmen yang tinggi, biasanya mereka akan 

lebih memperhatikan kelangsungan organisasi serta berusaha mengarahkan 

organisasi menjadi lebih baik dimasa mendatang sehingga dengan adanya 

komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja 

manajerial perusahaan. Sebaliknya, apabila individu memiliki tingkat komitmen 

organisasi yang rendah serta mementingkan diri sendiri, maka ia tidak akan 
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memiliki niat untuk memajukan organisasi sehingga memungkinkan tidak 

tercapainya kepuasan kerja dan peningkatan kinerja manajerial perusahaan 

(Sulijaya & Nuraini, 2015).  

Luthan dalam Sutrisno (2010:292) menyatakan komitmen organisasi 

merupakan keinginan yang kuat untuk menjadi anggota dalam suatu kelompok, 

kemauan usaha yang tinggi untuk organisasi, dan suatu keyakinan tertentu dan 

penerimaan terhadap nilai-nilai serta tujuan-tujuan organisasi.  

Menurut Robbins dan Judge dalam Susanto (2016) komitmen organisasi 

adalah tingkat sampai dimana seorang karyawan memihak sebuah organisasi serta 

tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi tersebut. Komitmen organisasi menurut Ivancevich (2007:234) adalah 

perasaan identifikasi, keterlibatan, dan kesetiaan yang diekspresikan oleh pegawai 

terhadap organisasi. 

H4 : Diduga komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja      

manajerial. 

2.10.5 Sistem Akuntansi Manajemen, Sistem Pengendalian Manajemen, 

Motivasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. 

Pada penelitian Nurhayono (2016) menemukan bahwa sistem 

pengendalian manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Penelitian 

Setyolaksono (2013) menemukan bahwa sistem akuntansi manajemen 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Pada penelitian Sulijaya & Nurainun 

(2015) menyatakan bahwa motivasi dan komitmen organisasi secara parsial 
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berpengaruh terhadap kinerja manajerial.Pada penelitian Ridwan & Fitri (2015) 

menemukan bahwa komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. 

H5 : Diduga sistem akuntansi Manajemen, Sistem Pengendalian Manajemen, 

Motivasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. 

 


