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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1   Teori Kontijensi

Pendekatan kontijensi merupakan sebuah aplikasi konsep yang menyatakan

bahwa tidak ada suatu sistem kontrol terbaik yang dapat diterapkan untuk semua

organisasi dan penerapan sistem yang tepat harus memandang adanya keterlibatan

variabel konstektual dimana organisasi tersebut berada. Teori kontinjensi dapat

digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi manajemen untuk

memberikan informasi yang dapat digunakan perusahaa untuk berbagai macam

tujuan dan untuk menghadapi persaingan ( Otley dalam Soleha, 2014).

Teori kontijensi dalam akuntansi manajemen menggambarkan suatu model

dan kerangka  pikir untuk  mengidentifikasi  sistem  pengendalian  dalam  suatu

kondisi yang paling tepat. Pada prinsipnya, para praktisi akuntansi manajeman

selalu mencoba menyesuaikan sistem agar lebih dapat berguna dalam setiap

keadaan. Seperti upaya untuk mengidentifikasi variabel kontijensi yang paling

penting dan menilai dampaknya pada desain sistem pengendalian.

Penerapan teknik TQM yang  tinggi dengan sistem pengukuran kinerja yang

tinggi akan meningkatkan kinerja manajerial, begitu  juga  sebaliknya. Manajer

akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja manajerial, jika pengukuran

kinerja yang tinggi dalam bentuk informasi yang diperlukan yang memberikan

umpan balik untuk perbaikan dan pembelajaran. Selain itu pemberian kompensasi

yang lebih baik kepada manajer juga memotivasi dalam peningkatan kinerja
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2.1.2 Total Quality Manajement

Total Quality Management menurut Klefsjo dalam Salman (2016:216)

adalah adalah upaya terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas

disetiap level di dalam perusahaan. TQM mengimplikasikan usaha yang

terintegrasi dan berkelanjutan trus menerus untuk meningkatkan kualitas dan

kepuasan pelanggan melalui organisasi secara keeluruhan, dan komitmen

manajemen merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan.

Nasution dalam Cumentas (2013) Total Quality Management merupakan

suatu pendekatan dalam menjalankan usahsa yang mencoba memaksimumkan

daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia,

proses dan lingkungannya. Total Quality Management hanya dapat dicapai

dengan memperhatikan karakteristik. perusahaan yang menerapkan teknik TQM

akan memperoleh beberapa manfaat utama yang pada akhirnya akan

meningkatkan laba serta daya saing perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

TQM merupakan sebuah pendekatan yang menekankan peningkatan proses

produksi secara terus menerus melalui eliminasi pemborosan, peningkatan

kualitas, serta mengurangi biaya produksi. Dengan demikian, tujuan akhir dari

konsep TQM adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan dan upaya mengurangi

suatu kesalahan atau ketidak sempurnaan barang atau jasa yang dihasilkan.

1. Prinsip Total Quality Management (TQM)

Menurut Blocher dalam Afif (2015), terdapat 3 pilar prinsip Total

Quality Management :
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a. Fokus pada pelanggan

Total Quality Management dimulai dengan mengidentifikasi pelanggan

perusahaan dan kebutuhan mereka yang harus dipenuhi. Pada beberapa

tahap, setiap orang dalam dalam suatu proses atau organisasi merupakan

pelanggan atau supplier bagi orang lain, baik di dalam maupun diluar

organisasi. Proses Total Quality Management dimulai dengan

mengidentifikasi persyaratan dan harapan pelanggan eksternal untuk

memenuhi kebutuhannya.

b. Continous Improvement (Kaizen).

Perbaikan kualitas secara terus menerus dan penurunan biaya (Kaizen)

diperlukan untuk tetap dapat bersaing pada pasar global saat ini. Dengan

pesaing yang selalu mencoba mengalahkan dan harapan pelanggan yang

selalu berubah, perusahaan tidak akan pernah mencapai kualitas yang

ideal.

c. Keterlibatan semua pekerja

Perusahaan dengan ini dapat memenuhi permintaan dari pelanggan

eksternalnya hanya jika setiap pelanggan/supplier internal dalam proses

dapat memuaskan pelanggan dengan cara melibatkan semua pekerja

pekerja.

2. Unsur Utama Total Quality Management (TQM)

Tjiptono dalam Jusuf (2013) menyatakan bahwa dalam penerapan

TQM ada sepuluh unsur utama yang dikembangkannya yaitu sebagai

berikut:
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a. Fokus kepada pelanggan

Dalam TQM baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal

merupakan penggerak. Pelanggan eksternal menentukan produk atau jasa

yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan

besar dalam menentukan kualitas kerja, proses dan lingkungan yang

berhubungan dengan produk atau jasa.

b. Obsesi terhadap kualitas

Dengan adanya kualitas yang telah ditetapkan, organisasi harus terobsesi

harus memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan sebelumnya. Hal ini

berarti semua karyawan yang berada pada tiap level berusaha

melaksanakan setiap aspek pekerjaannya berdasarkan perpektif untuk

melakukan segala sesuatunya dengan baik

c. Pendekatan ilmiah

Pendekatan ilmiah diperlukan dalam pendekatan TQM, terutama untuk

mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan

pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain

tersebut.

d. Komitmen jangka panjang

Total Quality Mmanagenent merupakan suatu paradigma baru, dalam

melaksanakan bisnis. Untuk itu, dibutuhkan budaya perusahaan yang

baru pula. Oleh karena itu komitmen jangka panjang sangat penting

guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM dapat

berjalan sukses.
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e. Kerjasama Tim (Teamwok)

Dalam organisasi yang menerapkan TQM, kerjasama team, kemitraan,

dan hubungan dijalin dan dibina, baik antar karyawan perusahaan

maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga pemerintahan, dan

masyarakat sekitar.

f. Perbaikan sistem yang secara berkesinambungan

Setiap produk atau jasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan proses-

proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu

sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang

dihasilkan dapat terus meningkat.

g. Pendidikan dan pelatihan

Dalam menerapkan Total Quality Management, pendidikan dan

pelatihan merupakan faktor yang fundamental untuk dapat berkembang

dan bersaing dengan perusahaan lain, apalagi dalam era persaingan

global.

h. Kebebasan yang terkendali

Kebebasan yang timbul karena adanya keterlibatan dan pemberdayaan

karyawan merupakan hasil dari pengendalian yang terencana dan

terlaksana dengan baik.

i. Kesatuan tujuan

Agar Total Quality Management dapat dijalankan dengan baik, maka

perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian setiap

usaha dapat diarahkan pada satu tujuan yang sama.
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j. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan

Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan hal yang penting

dalam penerapan TQM . Karena tujuan pelibatan dan pemberdayaan

karyawan yaitu untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk

memberikan costumer value.

3. Manfaat Total Quality Management (TQM)

Manfaat Total Quality Management (TQM) adalah memperbaiki

kinerja manajerial dalam mengelola perusahaan agar dapat meningkatkan

penghasilan perusahaan. Menurut Staphen dalam Azmi (2015) manfaat TQM

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dapat memperbaiki posisi persaingan

dan meningkatkan keluaran yang bebas dari kerusakan.

Gambar 2.1

Manfaat Total  Quality Management

(Sumber: Staphen dalam Azmi 2015)
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2.1.3 Sistem Pengukuran Kinerja

1. Pengertian Sistem Pengukuran Kinerja

Penelitian Hernawan, Mahmud, dan Agustina (2014) menyatakan

bahwa sistem pengukuran kinerja sebagai salah satu bagian dari sistem

pengendalian manajemen sangatlah penting bagi manajer guna

mengevaluasi perencanaan masa depan. Suatu sistem merupakan suatu

cara tertentu yang bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau

sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa  rangkaian

langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi  dan berulang. Sistem

pengukuran kinerja merupakan mekanisme perbaikan secara periodik

terhadap keefektifan tenaga kerja dalam melaksanakan kegiatan

operasional perusahaan. Pengukuran kinerja adalah suatu proses dalam

perusahaan dalam rangka untuk mengetahui seberapa bagus kinerja yang

dilakukan individu atau kelompok dalam rangka mencapai sasaran

strategis. Sistem pengukuran kinerja merupakan mekanisme perbaikan

secara periodik terhadap keefektifan tenaga kerja dalam melaksanakan

kegiatan operasional perusahaan berdasarkan standar yang telah ditetapkan

(Rani dalam Sianipar, 2013).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa sistem pengukuran kinerja adalah mekanisme perbaikan secara

periodik terhadap keefektifan tenaga kerja dalam melaksanakan kegiatan

operasional perusahaan berdasarkan standar yang telah ditetapkan terlebih

dahulu agar berhasil dalam menentukan strategi perusahaan dan
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personelnya untuk mengetahui seberapa bagus kinerja yang dilakukan

individu atau kelompok dalam rangka mencapai sasaran strategis. Dalam

Sistem pengukuran kinerja dapat bermanfaat bagi para pemakainya apabila

hasilnya dapat menyediakan umpan balik yang positif dalam sistem

pengukuran kinerja bisa membantu anggota organisasi dalam usaha untuk

dapat melakukan perbaikan kinerja lebih lanjut.

2. Konsep Penilaian dalam Sistem Pengukuran Kinerja

Poornima dalam kondodj (2017), penilaian kinerja adalah evaluasi

yang sistematis dari kinerja karyawan dan kemampuan mereka yang

mengarah ke pertumbuhan dan pengembangan lebih lanjut dan semakin

baik. Sistem pengukuran kinerja Ini membantu untuk mengidentifikasi

kesenjangan dalam karyawan atau pekerja, jika ada dalam kinerja dan

dapat diisi dengan pelatihan yang berkelanjutan dan pengembangan diri

dari karyawan. Pengukuran kinerja mempunyai tujuan pokok yang sangat

vital untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan

dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar

dapat membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. (Mulyadi dalam

Flantika, 2017)

3. Manfaat Penilaian Kinerja

Menurut Mulyadi dalam Flantika (2017), manfaat sistem

pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

a. Mengelola organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian

karyawan secara maksimum untuk meningkatkan kinerja.
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b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan

karyawan seperti promosi, pemberhentian dan mutasi.

c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan

dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan

karyawan.

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan

mereka menilai kinerja mereka.

e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan/reward bagi

karyawan.

f. Memotivasi para manajer agar secara konsisten mengoperasikan

divisinya sesuai dengan tujuan pokok perusahaan

4. Karakteristik Sistem Pengukuran Kinerja

Menurut Mulyadi dalam Flantika (2017) karakteristik sistem pengukuran

kinerja yaitu:

a. Relevan.

Relevan mempunyai beberapa makna antara lain : 1) terdapat kaitan yang

erat antara standar untuk pekerjaan tertentu dengan tujuan organisasi, dan

2) terdapat keterkaitan yang jelas antara elemen-elemen kritis suatu

pekerjaan yang telah diidentifikasi melalui analisis jabatan dengan

dimensi yang akan dinilai.

b. Sensitivitas.

Sensitivitas berarti adanya kemampuan sistem penilain kinerja dalam

membedakan pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif.
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c. Reliabilitas.

Reliabilitas dalam konteks ini berarti konsistensi penilaian. Dengan kata

lain sekalipun instrumen tersebut digunakan oleh dua orang yang berbeda

dalam menilai karyawan, maka hasil penilaiannya akan cenderung sama.

d. Akseptabilitas.

Akseptabilitas berarti bahwa pengukuran kinerja yang dirancang dapat

diterima oleh pihak-pihak yang menggunakan sistem pengukuran

tersebut.

e. Praktis.

Praktis berarti bahwa instrument penilaian yang disepakati mudah

dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses penilaian

tersebut. Dari penjelasan di atas, sistem pengukuran kinerja atau Reward

System menunjukkan bahwa sistem harus didesain sedemikian rupa

terutama tentang hal yang berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan

oleh karyawan dan manajer.

2.1.4 Sistem Penghargaan (Reward System)

1. Pengertian Sistem Penghargaan (Reward System)

Sistem penghargaan atau Reward System merupakan suatu sistem

dimana perusahaan memberikan kontribusi atau kompensasi terhadap

kinerja personel dalam organisasi atas hasil kinerjanya yang selama ini

diberikan atau didedikasikan perusahaan (Wibowo dalam Kusuma, 2016).
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Penghargaan adalah segala bentuk pengembalian baik finansial maupun

non finansial yang diterima karyawan karena jasa yang disumbangkan ke

perusahaan (Mintje, 2013).

Tjahjono dalam Mardiah (2015) menyatakan kompensasi adalah

imbalan jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja karena telah

memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan serta

kontinuitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 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), atau juga disebut penghargaan

yang muncul dalam diri berupa: perasaan kompetensi diri, perasaan

pencapaian dalam dirinya, tanggung jawab dan otonomi pribadi, perasaan

pengakuan informal, status, dan kepuasan kerja.
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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:

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.

2.1.5 Komitmen Organisasi

Menurut Nurfaizzah dalam Sulijaya (2015) berpendapat bahwa

komitmen organisasi merupakan suatu rasa kepercayaan yang kuat

terhadap organisasi yang menimbulkan rasa ketersediaan untuk berusaha

melakukan yang terbaik demi kemajuan organisasi. Definisi tersebut

menunjukan bahwa komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar

loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan

karyawan untuk memberi kontribusi yang berarti pada organisasi.

Komitmen organisasi menurut Robbins dalam Putri (2013) adalah suatu
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tingkat keyakinan sejauah mana seseorang karyawan memihak pada suatu

organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam

organisasi itu.

Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu berusaha

keras mencapai tujuan organisasi. Tinggi/rendahnya suatu komitmen

organisasi yang tedapat di dalam seorang individu dapat dilihat dari

bagaimana individu tersebut menilai kepentingan organisasi daripada

kepentingan pribadi. Jika komitmen organisasi yang terdapat dalam

individu tinggi, maka kepentingan organisasi akan menjadi prioritas

utama dibandingkan dengan kepentingan pribadi.

Menurut Meyer dalam Wulandari (2013) terdapat 3 komponen

model dari komitmen organisasional:

a. Affective commitmen

Pengertian affective commitment difokuskan pada penggabungan

emosional yang positif sebagai suatu bahagian dimana karyawan

secara psikologis terkait dengan organisasi berdasarkan seberapa

nyaman perasaannya dalam organisasi tersebut.

b. Continuance commitment

Pengertian continuance commitment didasarkan pada keterkaitan

dalam hubungan dengan anggota-anggota dalam organisasi, sebagai

bagian dimana karyawan secara psikologis terikat dengan organisasi

berdasarkan biaya yang dikeluarkan (ekonomi, sosial, dan hubungan

status) jika ia meninggalkan organisasi. pekerjaan yang menjanjikan.
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c. Normative commitment

Yaitu adanya keinginan karyawan untuk tetap bersama organisasi

berdasarkan kewajiban atas tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini

bisa berasal dari budaya individual, etika kerja yang menyebabkan

mereka wajib untuk tetap bertahan dalam organisasi.

2.1.6 Motivasi

1. Pengertian motivasi

Wilson dalam Sulijaya (2015) mengatakan bahwa motivasi

didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk mempengaruhi orang lain agar

berperilaku secara teratur. Robbins dalam Sulijaya (2015) menjelaskan

“Motivation refers to process by which a person’sefforts are energized,

directed, and sustained toward attaining a goal”. Sedangkan menurut

Rivai dalam Sulijaya (2015), “Motivasi adalah serangkaian sikap dan

nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik

sesuai dengan tujuan individu”. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di

atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah suatu sikap yang

mendorong seseorang melakukan tindakan untuk sesuatu dalam mencapai

tujuan.

2. Teknik Motivasi Kerja Pegawai

Dalam memberikan motivasi kepada pegawai diperlukan

teknikteknik agar dapat tersampaikan dengan baik dan pegawai dapat

termotivasi. Menurut Anwar dalam Sulijaya (2015) ada dua teknik
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pemberian motivasi yakni dengan teknik pemenuhan kebutuhan pegawai

dan teknik komunikasi persuasif, antara lain sebagai berikut :

1) Teknik Pemenuhan Kebutuhan Pegawai

Pemenuhan kebutuhan pegawai disini mengikuti pendapat dari

Abraham Maslow, yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman,

kebutuhan sosial atau rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan

kebutuhan aktualisasi diri.

2) Teknik Komunikasi Persuasif

Komunikasi persuasif disini dirumuskan dengan “AIDDAS”

A = Attention atau Perhatian

I = Interest atau Minat

D = Desire atau Hasrat

D = Decision atau Keputusan

A = Action atau Tindakan

S = Satisfaction atau Kepuasaan

3. Indikator Motivasi

Beberapa indikator motivasi menurut George dalam Andreani (2015)

yakni:

1. Fisiologi

2. Rasa aman

3. Sosial

4. Penghargaan

5. Aktualisasi diri
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2.1.7 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 output yang 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:

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
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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.

g. Negosiasi

Yaitu kemampuan untuk melakukan pembelian, penjualan atau

melakukan kontrak untuk barang dan jasa, menghubungi pemasok,
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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,

mempromosikan tujuan umum perusahaan.

2.1.8 Teori Akuntansi Perusahan Kontruksi

Perusahaan kontraktor mulai melakukan kegiatannya setelah

menerima tender berupa kontrak kontruksi dari pihak pemberi proyek

untuk membangun suatu bangunan. Kontrak kontruksi adalah suatu

kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk kontruksi suatu aset atau

kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling

tergantung dalam hal rancangan teknologi dan fungsi atau pengunaan

pokok (Rismansyah dan Nurlaili 2015). Metode pengakuan pendapatan

untuk perusahaan konstruksi menurut Skousen dalam Pramurti (2016)

dapat menggunakan dua metode yaitu metode kontrak selesai (Completed

Contract Method) dan metode persentasi penyelesaian (Percentage

Completion Method). Pada metode kontrak selesai, pendapatan dan laba

kotor diakui hanya pada kontrak selesai. Sedangkan pada persentasi

penyelesaian, perusahaan mengakui pendapatan sesuai dengan tingkat

kemajuan penyelesaian kontrak dan tidak menunggu hingga kontrak
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diselesaikan. Jumlah pendapatan diakui didasarkan pada ukuran tertentu

dan kemajuan penyelesaian kontrak.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan PSAK No. 34

mengungkapkan suatu metode pengakuan pendapatan dan beban kontrak

konstruksi yang mengakui pendapatan dan beban secara proporsional

menurut tahap penyelesaiaanya yang disebut dengan metode presentasi

penyelesaian (Percentage Completion Method). Pendapatan dan beban

harus diukur dengan wajar dan harus dipastikan sesuai dengan pengakuan

pendapatan dan beban dalam prinsip prinsip akuntansi keuangan (PSAK

No. 34). Pendapatan adalah unsur yang sangat penting dalam laporan

keuangan, karena dalam melakukan suatu aktivitas usaha, manajemen

perusahaan ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh

dalam suatu periode akuntansi yang diakui sesuai dengan prinsipprinsip

yang berlaku umum.

(Rismansyah 2015) Pengakuan adalah proses pencatatan formal atau

memasukkan item tertentu kedalam laporan keuangan, sebagai aktiva,

kewajiban,pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian dari suatu

entitas. Dalam pengertian ini termasuk gambaran dari itemnya, yaitu

uraian dan jumlahnya, yang dalam hal aktiva atau kewajibannya tidak

hanya terbatas pada pencatatan nilai perolehan atau besarnya

kewajibannya, tetapi juga termasuk penjelasan atau pengungkapan yang

cukup memadai atas item tersebut. Selanjutnya pengukuran adalah

pemberian nilai dengan atributatribut pengukuran akuntansi pada item
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tertentu dan suatu transaksi berdasarkan satuan ukuran uang (Rahayu

dalam Pramurti, 2016). Metode Kontrak Selesai (Completed Contract

Method) Metode ini mengakui pendapatan pada saat kontrak selesai

dikerjakan. Biaya-biaya yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan

diakumulasikan kedalam rekening bangunan dan pelaksanaan. Sedangkan

uang muka yang diterima dari pesanan dikreditkan ke rekening uang muka

pesanan. Pendapatan baru diakui pada akhir periode pelaksanaan atau pada

saat selesainya pekerjaan barulah diakui sebagai pendapatan. Dengan

demikian laporan pada akhir periode kurang menggambarkan keadaan

yang sebenarnya.

2.1.9 Perspektif Islam Terhadap Kinerja

Surat At-Taubah ayat 105

            

            

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 gaib dan yang
nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu 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 dalam ayat tergambar dua hal: di satu sisi
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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. Apa yang anda tanam itu yang

anda petik, jika anda menanam kebaikan anda akan memetik kebaikan itu

begitu juga jika anda menanam keburukan. 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
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mengikuti petunjuk-Nya dalam menjalankan ketaatan sekecil apapun.

(http://www.dakwatuna.com)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Kinerja Manajerial terus berkembang yang

dihubungkan dengan  variabel  lain  yang  dapat  mempengaruhi kinerja

manajerial. Cynthia Kumentas (2013) menginvestigasi hubungan antara

Total Quality Management, Sistem Pengukuran Kinerja dan sistem reward

terhadap Kinerja Manajerial, dalam penelitian ini di dapatkan hasil bahwa

TQM dan Sistem Reward tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial,

akan tetapi Sistem Pengukuran Kinerja berpengaruh terhadap kinerja

manajerial.

Aditya Hernawan, Amir Mahmud dan Linda Agustina (2014) melakukan

penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial. Dari

penelitian ini mereka menemukan bahwa Total Quality Management

(TQM), sistem pengukuran kinerja dan  sistem penghargaan  secara bersama

- sama berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Robert Dwi Vano (2014) melakukan penelitian tentang faktor apa saja yang

mempengaruhi kinerja manajerial. Dari penelitian ini ditemukan bahwa

Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kinerja

manajerial.

Faliana Sulijaya dan Nurainun Bangun (2015) melakukan penelitian tentang

faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja manajerial. Dari penelitian ini
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ditemukan bahwa Total Quality Management, Motivasi Dan Komitmen

Organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Gustika Yolanda Putri (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh

Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intren Pemerintah (SPIP)

Terhadap Kinerja Manajerial SKPD menemukan hasil bahwa Komitmen

Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh

signifikan positif terhadap kinerja manajerial

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan

dengan penelitian yang akan dilakukan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO

Nama
Peneliti
dan Tahun
Penelitian

Sampel Variabel Hasil Penelitian

1. Cynthia
Kumentas
(2013)

50 orang
karyawan

Variabel
Independen:
Total Quality
Management,
Sistem
Pengukuran
Kinerja,
Sistem
Penghargaan
Variabel
Dependen:
Kinerja
Manajerial

Total Quality
Management tidak
berpengaruh terhadap
kinerja manajerial.
Sistem Pengukuran
Kinerja berpengaruh
terhadap kinerja
manajerial dan Sistem
Reward tidak
berpengaruh terhadap
kinerja manajerial

2. Gustika
Yolanda Putri
(2013)

45 SKPD
yang Ada di
Kota Padang

Variabel
Independen:
Pengaruh
Komitmen
Organisasi Dan
Sistem
Pengendalian
Intren
Pemerintah

Komitmen Organisasi
dan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah
berpengaruh
signifikan positif
terhadap kinerja
manajerial
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(Spip)
Dependen:
Kinerja
Manajerial
SKPD

3. Aditya
Hernawan
,Amir Mahmud
dan Linda
Agustina
(2014)

34 Karyawan
PT. Taspen

Variabel
Independen:
Total Quality
Management,
Sistem
Pengukuran
Kinerja,
Sistem
Penghargaan
Variabel
Dependen:
Kinerja
Manajerial

Total Quality
Management (TQM),
sistem pengukuran
kinerja dan sistem
penghargaan secara
bersama-sama
berpengaruh positif
terhadap kinerja
manajerial.

4. Robert Dwi
Vano (2014)

52 manager
menengah
hotel di kota
Padang

Independen:
Total Quality
Management,
gaya
manajemen dan
pengendalian
internal
Dependen:
Kinerja
Manajerial

Total Quality
manajemen dan gaya
manajemen tidak
berpengaruh terhadap
kinerja manajerial,
sedangkan
pengendalian internal
berpengaruh terhadap
kinerja manajerial

5. Faliana
Sulijaya dan
Nurainun
Bangun
(2015)

85 karyawan
PT.Sukar
Bumi. Tbk

Variabel
Independen:
Total Quality
Management,
Motivasi Dan
Komitmen
Organisasi
Dependen:
Kinerja
Manajerial

Total Quality
Management, Motivasi
Dan Komitmen
Organisasi
berpengaruh secara
simultan terhadap
kinerja manajerial

6. Tanto Wijaya
dan Fransisca
Andreani
(2015)

39 karyawan
PT Sinar Jaya
Abadi
Bersama

Variabel
independen:
Motivasi Dan
Kompensasi
Terhadap
Kinerja
Manajerial

Motivasi tidak
berpengruh terhadap
kinerja manajerial dan
kompensasi
berpengaruh terhadap
kinerja manajerial

(Sumber: data olahan, 2018)
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2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang yang menyatakan adanya pengaruh sistem

pengukuran kinerja, sistem penghargaan, dan komitmen organisasi terhadap

kinerja manajerialmenjadi landasan peneliti untuk menyususn kerangka

konseptual ini. Adapun kerangka konseptual penelitian ini terlihat dalam

gambar 2.2 dibawah ini:

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual Penelitian

H1

H2

H3

H4

H5

H6

Keterangan :

: Secara Parsial

: Secara Simultan

Sistem Pengukuran
Kinerja X2

Kinerja Manajerial
(Y)Sistem Penghargaan X3

Komitmen Organisasi
X4

Total Quality
Manajement X1

Motivasi X5
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2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Total Quality Management terhadap Kinerja Manajerial

Total Quality Management menurut Klefsjo dalam Salman (2016:216)

adalah adalah upaya terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan

kualitas disetiap level di dalam perusahaan. TQM mengimplikasikan usaha

yang terintegrasi dan berkelanjutan trus menerus untuk meningkatkan

kualitas dan kepuasan pelanggan melalui organisasi secara keeluruhan, dan

komitmen manajemen merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan.

Total Quality Management membutuhkan perubahan dasar falsafah

dari setiap orang dalam perusahaan, terutama manajemen. Tanggung

jawab ada pada semua level dari manajemen, tetapi harus dikendalikan

manajemen puncak, dan implementasinya harus melibatkan semua

anggota organisasi. Seperti halnya yang telah dibahas mengenai praktis

pemanufakturan dengan menggunakan teknik TQM dalam sistem

akuntansi manajemen, secara interaktif mempengaruhi kinerja manajerial.

Penelitian yang menguji hubungan antara penerapan Total Qulity

Management (TQM) dan kinerja manajerial yaitu Zul Azmi (2015) dengan

hasil penelitian yang dilakukan memberikan kesimpulan bahwa pengaruh

TQM berpengaruh terhadap kinerja manajerial Berdasarkan penjelasan dan

penelitian terdahulu yang telah dijelaskan tersebut, maka hipotesis yang

pertama yang dapat dibuat adalah:

H1 : Total Quality Management (TQM) berpengaruh terhadap kinerja

manajerial.
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2.4.2 Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Manajerial

Pengukuran kinerja adalah suatu proses untuk mengetahui seberapa

bagus kinerja yang dilakukan individu atau kelompok dalam rangka

mencapai sasaran strategis. Sistem pengukuran kinerja merupakan

mekanisme perbaikan secara periodik terhadap keefektifan tenaga kerja

dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan standar

yang telah ditetapkan (Rani dalam Sianipar, 2013). Tujuan pengukuran

kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran

organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan

sebelumnya agar mem-buahkan tindakan dan hasil yang di inginkan.

Sistem pengukuran kinerja mempunyai hubungan dengan kinerja

manajerial. Dengan sistem pengukuran kinerja yang terdiri dari

serangkaian ukuran akan dapat menilai kinerja manajerial, pengukuran

kinerja dapat memberikan informasi untuk mengambil keputusan tentang

promosi dan gaji.

Pada penilitan Kumentas (2013) menyimpulkan bahwa Sistem

Pengukuran Kinerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan

penjelasan pemaparan diatas dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

Kumentas dan dijelaskan tersebut, maka hipotesis yang kedua dapat dibuat

adalah:

H2: Sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kinerja

manajerial.
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2.4.3 Pengaruh Sistem Penghargaan 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) 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.

Sianipar (2013) menyatakan bahwa sistem reward berpengaruh

signifikan positif terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan penjelasan

diatas dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka hipotesis

ketiga yang dapat dibuat yaitu:

H3 : Sistem penghargaan berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
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2.4.4 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial

Robbins dalam Putri (2013) mendefinisikan komitmen sebagai suatu

keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan

dan keinginannya untuk mempertahankan keangotaannya dalam

organisasi. Menurut Nurfaizzah dalam Sulijaya (2015) berpendapat bahwa

komitmen organisasi merupakan suatu rasa kepercayaan yang kuat

terhadap organisasi yang menimbulkan rasa ketersediaan untuk berusaha

melakukan yang terbaik demi kemajuan organisasi. Definisi tersebut

menunjukan bahwa komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar

loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan

karyawan untuk memberi kontribusi yang berarti pada organisasi. Hasil

dari penelitian Putri (2013) juga menunjukan bahwa komitmen organisasi

berpengaruh secara positif terhadap kinerja manajerial. Sejalan dengan

hasil dari penelitian Sulijaya (2015) juga menunjukan bahwa komitmen

orgnaisasi berpengaruh secara positif terhadap kinerja manajerial.

Berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian terdahulu yang telah

dijelaskan, maka hipotesis keempat yang dapat dibuat yaitu:

H4 : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

2.4.5 Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan

Wilson dalam Sulijaya (2015) mengatakan bahwa motivasi

didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk mempengaruhi orang lain agar

berperilaku secara teratur. dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah
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suatu sikap yang mendorong seseorang melakukan tindakan untuk sesuatu

dalam mencapai tujuan. Motivasi adalah proses yang menggerakkan atau

mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan mencapai untuk

mencapai tujuan yang di harapkan (Bangun dalam Tanto, 2015).

Dalam memberikan motivasi kepada pegawai atau organisasi

diperlukan teknik – teknik agar dapat tersampaikan dan organisasi dapat

termotivasi. Itu artinya motivasi sangat penting bagi perusahaan dalam

mengembangkan karyawannya agar memberikan kinerja yang maksimal

bagi perusahaan. Pada Hasil dari penelitian yang dilakukan Sulijaya

(2015) menunjukan bahwan motivasi berpengaruh secara parsial terhadap

kinerja manajerial. Sedangkan dalam penelitian Tanto (2015) menujukan

hasil bahwa motivasi tidak berpengruh terhadap kinerja manajerial.

Berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian terdahulu yang telah

dijelaskan, maka hipotesis kelima yang  dapat dibuat yaitu:

H5 : Motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial

2.4.6 Total Quality Management, sistem pengukuran kinerja, sistem

penghargaan, komitmen organisasi dan motivasi terhadap kinerja

manajrial

Dalam penelitian Hermawan (2014) menunjukan bahwa variable

total quality management sistem pengukuran kinerja dan sistem

penghargaan berpengaruh positif secara bersama – sama terhadap kinerja

manajerial. Dalam alam Penelitian Sulijaya (2015) juga menunjukan
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bahwa total quality management motivasi dan komitmen organisasi

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial. Sedangkan

dalam penelitian Sianipar (2013) juga menunjukan bahwa sistem

pengukuran kinerja dan sistem penghargaan berpengaruh secara simultan

terhadap kinerja manajerial.

Dari penjelasan dan hasil dari penelitian terdahulu hipotesis yang

ke enam dapat dibuat yaitu :

H6 : Total Quality Management, sistem pengukuran kinerja, sistem

penghargaan, komitmen organisasi dan motivasi berpengaruh

terhadap kinerja manajrial.


