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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Teori Kontijensi 

Menurut I Wayan Suartana (2011) teori kontingensi adalah sistem terbuka 

pada suatu perusahaan yang sangat berkaitan dengan interaksi untuk penyesuaian 

dan pengendalian terhadap lingkungan untuk mempertahankan kelangsungan 

suatu usaha.  

Teori Kontijensi adalah teori prilaku yang mengklaim bahwa tidak ada satu 

cara terbaik untuk merancang sebuah organisasi. Cara terbaik untuk mengatur 

sebuah perushaan adalah bagaimanapun bergantung pada situasi internal dan 

eksternal perusahaan. 

Teori kontijensi mengatakan bahwa desain dan penggunaan dari sistem 

pengendalian tergantung pada pengaturan perusahaan dimana pengendalian 

tersebut dioperasikan. Padu padan yang sesuai antara sistem pengendalian dan 

variabel kontijensi kontekstual diperkirakan akan menghasilkan kinerja 

perusahaan atau individual yang semakin meningkat. 

Teori kontijensi timbul sebagai respon dari pendekatan universal yang 

menyatakan bahwa desain pengendalian yang optimal itu dapat diterima pada 

semua pengaturan dan perusahaan. Pendekatan pengendalian universal merupakan 

pengembangan alami dari teori manajemen ilmiah. Menurut teori kontijensi, 
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sistem pengendalian yang sesuai berbeda-beda tergantung pada pengaturan 

perusahaan. 

Pendekatan teori kontijensi pada sistem akuntansi manajemen didasarkan 

pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi manajemen secara universal selalu 

tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi dalam setiap keadaan. Sistem 

akuntansi manajemen tersebut tergantung juga pada faktor-faktor situasional yang 

ada dalam organisasi. Banyak penelitian yang menerapkan teori kontijensi untuk 

menganalisis dan merancang sistem pengendalian (Otley, 1980), khususnya 

dibidang sistem akuntansi manajemen. 

Pendekatan kontijensi banyak menarik minat peneliti untuk mengetahui 

apakah tingkat keandalan sistem akuntansi manajemen itu tidak akan  selalu 

berpengaruh sama terhadap setiap organisasi. Dengan didasarkan pada pendekatan 

kontijensi tersebut, ada kemungkinan terdapat variabel penentu lainnya yang akan 

saling berinteraksi, selaras dengan kondisi tertentu yang dihadapi.  

Informasi manajemen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi 

yang memiliki karakteristik broadscope, integration, timeliness, aggregation. 

Informasi yang memiliki karakteristik broadscope, timeliness, aggregation, dan 

integration akan menjadi efektif apabila sesuai dengan tingkat kebutuhan manajer. 

Hal ini sejalan dengan pendekatan kontijensi (Otley, 1980), bahwa tingkat 

ketersediaan dari masing-masing karakteristik informasi akuntansi manajemen itu 

mungkin tidak selalu sama untuk masing-masing kinerja pada setiap kondisi 

perusahaan.  
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2.1.2 Pengendalian Internal 

Pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang melindungi aktiva 

perusahaan dari serangkaian peristiwa yang tidak diinginkan yang menyerang 

organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah akses yang tidak otoritatif ke aktiva 

perusahaan (termasuk informasi), kecurangan yang dilakukan pihak eksternal dan 

internal perusahaan, kesalahan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan pegawai, 

kesalahan program komputer dan input data yang tidak benar serta tindakan-

tindakan merugikan lainnya (Sarita, 2012). 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pengendalian internal adalah 

sistem yang meliputi semua metode dan ketentuan yang terorganisasi dalam suatu 

perusahaan untuk melindungi harta miliknya, memeriksa kecermatan dan 

keandalan data akuntansi serta meningkatkan efisiensi usaha.  

Pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan proses yang dirancang 

untuk memberikan manajemen jaminan yang wajar bahwa perusahaan mencapai 

tujuan dan sasarannya (Arens, 2003). 

Menurut Krismadji (2002) pengendalian internal adalah metode yang 

digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang 

dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk melindungi kebijakan 

manajemen. 

Tujuan pengendalian internal adalah menjamin manajemen perusahaan agar:  

a. Tujuan perusahaan yang ditetapkan dapat tercapai.  

b. Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya.  

c. Kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.  
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Pengendalian internal dapat mencegah kerugian atau pemborosan 

pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian internal dapat menyediakan 

informasi tentang bagaimana menilai kinerja peusahaan dan manajemen 

perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman 

dalam perencanaan.  

Dalam lingkungan perusahaan pengendalian internal didefinisikan sebagai 

suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan (dewan direksi), dan manajemen 

secara keseluruhan yang dirancang untuk memberikan suatu keyakinan akan 

tercapainya tujuan perusahaan. Menurut IAI dalam SPAP (2001) tujuan tersebut 

terbagi atas tiga golongan berikut ini: keandalan pelaporan keuangan, efektifitas 

dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang 

berlaku.  

A. Komponen Sistem Pengendalian Internal 

Menurut COSO dalam Tunggal (2010), pengendalian internal terdiri dari 5 

komponen yang saling terkait yaitu :  

1) Lingkungan pengendalian (control environtment) menetapkan corak 

suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. 

Lingkungan pengendaian merupakan dasar untuk semua pengendalian internal, 

menyediakan disiplin dan struktur. 

Lingkungan pengendaian mencakup: integritas dan nilai etika, komitmen 

terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, filosofi dan 

gaya operasi manajemen, struktur organisasi,  pemberian wewenang dan tanggung 

jawab, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 
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2) Penentuan resiko manajemen (risk assesment management) adalah 

identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai 

tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaiman resiko harus 

dikelola. Mencakup identifikasi, analisis dan manajemen resiko yang berkaitan 

dengan penyiapan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut: perubahan dalam 

lingkungan organisasi, personel baru, sistem informasi yang baru atau diperbaiki, 

teknologi baru, lini produk, produk atau aktivitas baru, operasi luar negeri, standar 

akuntansi baru. 

3) Standar Pengendalian (control activities) adalah kebijakan dari prosedur 

yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas 

pengendalian mencakup hal-hal berikut: pemisahan tugas (separation of duties), 

pengendalian pengolahan informasi (information processing control), 

pengendalian fisik (physical control), review kinerja (performance review). 

4) Informasi dan komunikasi (information and communication) adalah 

pengidentifikasian, pengungkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk 

dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. 

Sistem informasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang 

dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas 

dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas.  

Untuk berfungsi secara efisien dan efektif, organisasi memerlukan informasi 

relevan yang disediakan bagi orang dan pada saat yang tepat. Selain itu, informasi 
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harus pula andal dalam akurasi dan kelengkapannya. Kualitas informasi yang 

dihasilkan berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk mengambil 

keputusan semestinya dalam mengelola dan mengendalikan aktivitas dan untuk 

menyusun laporan keuangan andal. 

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan 

tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap 

pelaporan keuangan.  

5) Pemantauan (monitoring) adalah proses menentukan mutu atau kualitas 

kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan 

desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan 

koreksi. 

Tujuan monitoring adalah untuk menentukan apakah pengendalian masih 

berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau perlu adanya perbaikan. 

Proses ini dilaksanakan melalui: 

1. Kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus (on going monitoring 

activities), meliputi aktivitas penyelia dan manajemen secara teratur, 

seperti pemantauan secara terus menerus terhadap keluhan pelanggan atau 

peninjauan kewajaran laporan manajemen 

2. Evaluasi secara terpisah (separation evaluation) merupakan pemantauan 

aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan secara tidak rutin, seperti audit 

berkala oleh auditor internal. Sebaik-baiknya desain dan operasi 

pengendalian internal, pengendalian internal hanya akan memberikan 
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keyakinan bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan usaha 

untuk mencapai tujuan pengendalian internal organisasi.  

B. Fungsi dari Pengendalian Internal 

Sawyer (2005) menyatakan bahwa fungsi internal kontrol bagi manajemen 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengawasi kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen 

puncak 

b. Mengidentifikasi dan meminimalkan resiko audit 

c. Menvalidasi laporan ke manajemen senior 

d. Membantu manajemen pada bidang teknis 

e. Membentuk proses pengambilan keputusan 

f. Mengalisis masa depan 

Mulyadi (2006) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki 

fungsi sebagai berikut: 

a. Menjaga kekayaan perusahaan 

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

c. Mendorong efisiensi 

d. Mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen 

Literatur lain menyatakan fungsi dari sistem pengendalian internal yaitu:  

a. Preventif, mencegah kesalahan-kesalahan baik itu berupa kekeliruan 

ataupun ketidakberesan yang sering terjadi dalam operasi suatu kegiatan 

b. Detective, medeteksi kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan yang 

terjadi 
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c. Corective, memperbaiki kelemahan, kesalahan dan penyimpangan yang 

terdeteksi 

d. Directive, mengarahkan pelaksanaan dilakukan dengan tepat dan benar 

e. Compensative, menetralisasi kelemahan pada aspek kontrol yang lain. 

Suhardjono (2006) dalam Devi (2011) menyatakan bahwa untuk 

mendapatkan fungsi yang baik, pengendalian internal pada perusahaan perbankan 

dilakukan berlapis-lapis, antara lain: 

1) Pengendalian internal melalui sistem, Pengendalian melalui sistem 

dilakukan, baik melalui sistem operasional maupun melalui sistem aplikasi 

komputer. Keduanya dilakukan dengan cara: 

a. Komputer yang digunakan untuk melakukan transaksi harus didaftar 

terlebih dahulu ke dalam sistem komputer sentral, sehingga hanya komputer 

yang telah terdaftar saja yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi 

perbankan. 

b. Pencatatan ke dalam sistem komputer sentral, tidak hanya mencakup 

komputer yang digunakan, akan tetapi juga petugas-petugas yang 

diperkenankan menggunakan komputer transaksi jasa perbankan. Petugas-

petugas yang diperkenankan melakukan transaksi jasa perbankan 

identitasnya telah dicatat ke dalam komputer sentral, sehingga hanya 

petugas yang diberikan wewenang saja yang dapat menggunakan komputer 

untuk melakukan transaksi jasa perbankan. 

c. Selanjutnya petugas yang diperkenankan melakukan transaksi jasa 

perbankan, tidak dapat sembarangan menggunakan aplikasi jasa perbankan. 
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Petugas-petugas yang diberikan wewenang menggunakan komputer untuk 

melakukan transaksi masing-masing diberi menu aplikasi yang berbeda. 

d. Petugas teller yang diberikan kewenangan untuk melakukan transaksi 

pembukuan keuangan diberi kewenangan secara terbatas sesuai dengan 

pengalaman, kemampuan dan integritasnya kepada perusahaan. 

2) Pengendalian internal melalui prosedur, pengendalian internal melalui 

prosedur diterapkan antara lain dengan menerapkan konsep maker, cheker dan 

signer (MCS) dalam setiap transaksi keuangan, pemisahan tugas dan pengawasan 

ganda 

a. Konsep maker, cheker dan signer (MCS), Menjamin bahwa pemrosesan 

transaksi keuangan dilakukan dengan seksama sehingga dapat diselesaikan 

secara benar dan tepat. Maker adalah petugas yang menyiapkan dokumen 

keuangan, cheker adalah petugas yang melakukan pengecekan atas 

kebenaran isi dokumen keuangan dan signer adalah petugas yang 

memberikan persetujuan atas dokumen keuangan tersebut. 

b. Pemisahan tugas (separation of duty), adalah pengawasan yang dilakukan 

untuk menjamin proses yang benar tidak akan di korbankan karena adanya 

kepentingan pribadi. Ada dua jenis pemisahan tugas yaitu pemisahan tugas 

dalam satu bagian atau satu seksi dan pemisahan tugas antarbagian atau 

antarseksi berlainan. 

c. Pengawasan ganda, adalah pengawasan yang dilakukan dengan dua jenis 

pengawasan, yaitu pembuatan dua dokumen yang berbeda dari sumber yang 

sama selanjutnya kedua dokumen tersebut dicocokan satu sama lain, dan 
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penjagaan ganda dilakukan dengan menunjuk dua orang untuk dapat 

melakukan pengawasan. 

3) Pengendalian internal melalui struktur organisasi, yaitu pembatasan 

kewenangan melakukan transaksi keuangan dengan membatasi kewenangan 

pembukuan pada petugas tertentu saja. 

Beberapa pengendalian internal yang dilakukan perbankan melalui 

penerapan prosedur pembukuan tersebut dimaksudkan untuk mengeliminir 

terjadinya risiko dan kecurangan di bidang akuntansi. Penelitian yang dilakukan 

oleh Abbot et al (2002) dalam Friskila (2010) tentang pengaruh keefektifan 

pengendalian internal terhadap kecenderungan akuntansi, hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif mengurangi 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

C. Ciri-ciri Pengendalian Internal yang Kuat dan Keterbatasannya 

Menurut Tunggal (2010:209), ciri-ciri pengendalian internal yang kuat 

yaitu: 

1. Karyawan yang kompeten dan jujur antara lain menguasai standar akuntansi, 

peraturan perpajakan, dan peraturan pasar modal 

2. Transaksi diotorisasi oleh pejabat yang berwenang  

3. Transaksi dicatat dengan benar (jumlah, estimasi, dan perlakuan akuntansi)  

4. Pemisahan tugas yang mengambil inisiatif timbulnya suatu transaksi, yang 

mencatat, dan menyimpan  

5. Akses terhadap asset dan catatan perusahaan sesuai dengan fungsi dan tugas 

karyawan  
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6. Perbandingan secara periodik antara saldo menurut buku dengan jumlah secara 

fisik. 

Keterbatasan pengendalain internal dalam suatu entitas menurut Boynton, 

(2002) adalah: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan. Pertimbangan yang buruk dalam membuat 

keputusan bisnis atau dalam meaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak 

mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya.  

2. Kemacetan. Terjadi ketika personel salah memahami instruksi atau membuat 

kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan atau kelelahan 

3. Kolusi. Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan 

suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen 

atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak 

dapat di deteksi oleh pengendalian internal 

4. Penolakan manajemen. Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau 

prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi 

mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan. 

5. Biaya versus manfaat. Biaya pengendalian internal suatu entitas seharusnya 

tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. 

2.1.3 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen 

Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang 

mentransformasi input dengan menggunakan proses untuk menghasilkan output 

yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan.  
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Sistem informasi akuntansi manajemen adalah suatu mekanisme 

pengendalian organisasi, serta merupakan alat yang efektif dalam menyediakan 

informasi yang bermanfaat guna memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi 

dari aktivitas yang dilakukan (Hansiadi, 2002 dalam Edisah, 2015).  

Sistem Infromasi Akuntansi Manajemen adalah sistem yang mengumpulkan 

data operasional dan finansial, memprosesnya, menyimpannya dan 

melaporkannya kepada pengguna, yaitu para pekerja, manajer dan eksekutif. 

Sistem Informasi Akuntansi Manajemen adalah suatu pengawasan 

organisasi yang dapat memudahkan pengawasan dengan cara membuat laporan 

dan menciptakan tindakan-tindakan yang nyata terhadap penilaian kinerja dari 

setiap komponen yang ada diorganisasi (Chia, 1995 dalam Anna, 2009).  

Sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM) merupakan sistem formal 

yang dirancang untuk menyediakan informasi bagi manajer. Informasi Akuntansi 

Manajemen berguna untuk membantu para pekerja, manajer dan eksekutif untuk 

membuat keputusan yang lebih baik (Atkinson 1995 dalam Prasetyo 2002).  

Salah satu fungsi dari sistem infromasi akuntansi menejemen adalah 

menyediakan sumber inforamsi penting untuk membantu manajemen 

mengandalikan aktivitasnya dalam usaha mencapai tujuan organisasi dengan 

sukses serta merupakan fasilitas fungsi pendukung yang menghasilkan informasi 

yang relevan dan tepat waktu untuk perencanaan, pengendalian, pembuatan 

keputusan dan evaluasi kinerja (Gordon & Miller 1976, Waterhouse dan Tiessen 

1978, Kaplan 1984, Anthony, 1995 dalam Laksamana dan Muslichah, 2002).  
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Sistem Informasi Akuntansi Manajemen bertugas menyediakan informasi 

yang dibutuhkan untuk memudahkan pengawasan dan penilaian terhadap 

organisasi tersebut. Sehingga dengan adanya informasi-informasi ini 

memungkinkan manajemen untuk mengimplementasikan strategi dan melakukan 

aktivitas operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara 

keseluruhan. Persaingan yang bersifat global, perkembangan produk dan 

teknologi proses, turun naik nilai mata uang dan perubahan-perubahan harga 

bahan mentah juga merupakan faktor-faktor penting dalam mempertimbangkan 

penerapan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen. 

Hansen dan Mowen (2008) menyatakan Sistem Informasi Akuntansi 

Manajemen memproses masukan yang berupa kejadian ekonomi dan kemudian 

menghasilkan output (misalnya anggaran, kos produk) dalam rangka mencapai 

tujuan manajemen. 

Sistem informasi akuntansi manajemen berjalan melalui proses yang 

berkelanjutan tanpa henti. Tahap awal dimulai dari input data, memproses data, 

dan akhirnya menghasilkan laporan. Manajer mengambil keputusan berdasarkan 

informasi yang disajikan dalam laporan. Setelah informasi digunakan untuk 

pengambilan keputusan, manajer mendapatkan umpan balik (feedback).  

Menurut Mia (1994) peranan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen 

dalam membantu manajer dalam memberikan arahan serta mengatasi masalah-

masalah yang timbul dalam organisasi telah menyebabkan evolusi yang besar 

dalam implementasi Sistem Informasi Akuntansi Manajemen. Semakin tinggi 

tingkat persaingan pasar, semakin modern teknologi yang digunakan, 
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menyebabkan pengambilan keputusan merasakan bahwa pengunaan sistem 

informasi akuntansi manajemen sangat penting. 

Dari hasil penelitian Chenall dan Morris (1986) dalam Laksmana dan 

Muslichah (2002), ditemukan bukti empiris mengenai 4 (empat) karakteristik 

Sistem Informasi Akuntansi Manajemen yaitu Broadscope (Ruang Lingkup), 

Timeliness (Tepat Waktu), Aggregation (Agregasi), danIntegration (Integrasi).  

Adapun penjelasan rinci mengenai 4 (empat) Karakteristik Sistem Informasi 

Akuntansi Manajemen tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Broadscope 

Informasi sistem manajemen bersifat broad scope mewakili dimensi focus, 

time horizon dan kuantifikasi (Gordon & Narayana, 1984 dalam Laksamana dan 

Muslichah, 2002). Broadscope merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan 

oleh para manajer seiring meningkatnya tanggung jawab mereka sebagai 

pemegang fungsi pengendali. Fokus merupakan informasi yang berhubungan 

dengan informasi yang berasal dari dalam dan luar organisasi (faktor ekonomi, 

teknologi, dan pasar). 

Informasi broadscope memberikan informasi tentang faktor-faktor eksternal 

maupun internal perusahaan, juga mencakup tentang info non ekonomi, estimasi 

kejadian yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, serta aspek-aspek 

lingkungan (Chenhall dan Morris, 1986) dalam Laksamana dan Muslichah, 2002).  

2) Timeliness 

Kemampuan para manajer untuk merespon secara cepat atas suatu peristiwa 

kemungkinan dipengaruhi oleh timeliness. Timeliness menyatakan ketepatan 
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waktu dalam memperoleh infromasi mengenai suatu kejadian. Informasi tepat 

waktu akan mempengaruhi kemapuan manajer dalam merespon setiap kejadian 

atau permasalahan. 

Gordon dan Nayarana (1984) dalam Laksamana dan Muslichah (2002) 

mendefenisikan karakteristik timeliness atau ketepatan waktu mempunyai dua sub 

dimensi yaitu frekuensi pelaporan dan kecepatan membuat laporan. Frekuensi 

berkaitan dengan seberapa sering informasi disediakan untuk para manajer. 

Apabila infromasi tersebut tidak di sampaikan tepat waktu, maka informai 

tersebut akan kehilangan nilai dalam proses pengambilan keputusan.  

Chia (1995) dalam Anna (2009) menyatakan bahwa kecepatan informasi 

menunjuk kepada jarak waktu atau tenggang waktu antara permintaan atau 

kebutuhan akan informasi dengan tersedianya informasi Akuntansi Manajemen ke 

pihak yang meminta. Informasi yang timeliness meningkatkan fasilitas Sistem 

Informasi Akuntansi Manajemen untuk melaporkan peristiwa paling akhir dan 

untuk memberikan umpan balik secara cepat terhadap keputusan yang telah 

dibuat.   

3) Aggregation 

Karakteristik agregation memberikan dampak dalam hal memperoleh 

Informasi. Chenhall dan Morris (1986) dalam Laksamana (2002) menyatakan 

bahwa agregation adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk yang lebih 

ringkas tetapi tetap mencakup hal-hal penting sehingga tidak mengurangi nilai 

informasi itu sendiri.  
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Informasi yang teragregation dengan tepat akan memberikan masukan 

penting dalam proses pengambilan keputusan, karena waktu yang diperlukan 

untuk mengevaluasi informasi relatif lebih pendek dibandingkan dengan informasi 

yang masih mentah dan belum tersusun (Chia, 1995 dalam Anna, 2009). Dimensi 

aggregate merupakan ringkasan informasi menurut fungsi, periode waktu, dan 

model keputusan.  

Informasi menurut fungsi akan menyediakan informasi berkaitan dengan 

hasil keputusan dari unit-unit yang lain. Hal ini harus konsisten dengan model 

keputusan formal yang digunakan oleh organisasi, informasi ini dapat mengurangi 

atau menghemat waktu dalam pengambilan keputusan karena informasi telah 

dikumpulkan dan disusun menurut fungsi dan jangka waktu yang berbeda-beda 

(Kirmizi, 2001 dalam Edisah, 2015). 

Tipe agregasi yang lain mengacu kepada berbagai format yang konsisten 

dengan model keputusan formal seperti analisis cash flow yang didiskontokan 

untuk anggaran modal, simulasi dan linear programming untuk penerapan 

anggaran, analisis biaya-volume-laba, dan model pengendalian persediaan. 

Informasi agregasi juga memberikan informasi mengenai area 

pertanggungjawaban mereka sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik dan 

mendukung para manajerial untuk mengatasi adanya info overload (Iselin 1998 

dalam Prasetyo 2002). 

4) Integration  

Informasi yang mencerminkan kompleksitas dan saling ketergantungan 

antar sub unit akan ditunjukkan dalam informasi terintegrasi dari Sistem Informasi 
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Akuntansi Manajemen (Chenhall dan Morris 1986 dalam Citra, 2009). Informasi 

yang terintegration memberikan peran pengkoordinasian dalam beragam 

keputusan pada organisasi. 

Informasi terintegrasi mencerminkan adanya koordinasi antara segmen sub 

unit satu dan lainnya dalam organisasi. Semakin banyak jumlah segmen dan unit 

bisnis dalam organisasi akan semakin besar kebutuhan informasi karakteristik 

integrasi dari sistem informasi akuntansi manajemen. 

Informasi terintegrasi juga dipandang sebagai pembangkit moral bagi 

manajer unit bisnis dan mengindikasikan bahwa informasi ini memberikan andil 

dalam peningkatan kinerja (Chia 1995 dalam Anna, 2009). 

Informasi integrasi mencakup aspek seperti keutuhan target antar ahli utang 

yang terhitung dari proses interaksi antar sub unit dalam organisasi kompleksitas 

dan saling keterkaitan ataupun ketergantungan sub unit satu dengan yang lainnya 

akan tercermin dalam informasi integration (Ferrara, 1964, Hongren, 1982, serta 

Chenhall dan morris, 1986 dalam Nazaruddin 1998).  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mia dan Clark (1999) dalam 

Laksamana dan Muslichah (2002) menyatakan bahwa para manajer yang 

menggunakan informasi yang dihasilkan dari informasi akuntansi manajemen 

dapat membantu organisasi dalam menggunakan serta mengimplementasikan 

rencana organisasi untuk mengatasi lingkungan bisnis yang sangat kompetitif.  

Informasi akuntansi manajemen dapat membantu manajemen dalam 

mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, dan mengevaluasi 
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kinerja. Informasi akuntansi manajemen dibutuhkan dalam semua lingkup 

manajemen meliputi perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. 

Penelitian yang dilakukan Mia dan Clark (1999) dalam Laksamana dan 

Mulichah (2002) menjelaskan bahwa suatu perusahaan khususnya manajer 

membutuhkan infomasi yang relevan dalam penyusunan strategi perusahaannya 

dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu suatu informasi yang dihasilkan dari 

sistem informasi manajemen sangat berperan pening dalam lingkup kinerja 

manajerial perusahaan untuk membantu dalam perencanaan, pengendalian dan 

pengambialn keputusan yang dilakukan oleh manajer. 

2.1.4 Teknologi Informasi 

Teknologi merupakan alat yang digunakan dalam penyelesaiaan tugas 

mereka (Jogiyanto, 2003). Dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait 

dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunaan jasa 

pendukung (training) yang memberikan panduan penggunaan dalam penyelesaian 

tugas. Informasi menurut Jogiyanto (2003) merupakan keterangan data yang akan 

diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 

menerimanya. 

Disegala bidang akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi merupakan 

sesuatu yang umum. Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi telah 

banyak menbantu meningkatkan sistem akuntansi perusahaan. Peningkatan 

penggunaan teknologi informasi komputer telah banyak mengubah kegiatan 

pemrosesan data akuntansi yang awalnya secara manual menjadi otomatis. 
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Meskipun masing-masing definisi memiliki inti yang sama, teknologi 

informasi mempunyai pengertian yang beraneka ragam. George H. Bodnar (2006) 

menyatakan bahwa teknologi informasi dapat dikatakan suatu rangkaian 

perangkat keras dan lunak yang dirancang untuk mentransformasi data menjadi 

informasi yang berguna. 

Menurut Loudon (1998), sistem informasi juga dapat didefinisikan secara 

teknis sebagai satuan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, 

memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan 

keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Sistem informasi juga 

menghadirkan solusi manajemen dan organisator berdasarkan teknologi informasi, 

untuk suatu tantangan yang ada pada lingkungannya. 

Teknologi juga dapat mengacu pada suatu istilah yaitu bagaimana suatu 

organisasi tersebut mentransfer masukan menjadi keluaran. Menurut Robbins, 

Sephen P (1996) bahwa semua organisasi mempunyai sekurang-kurangnya satu 

teknologi untuk mengubah sumber daya keuangan, manusia, fisik menjadi produk 

atau jasa.  

Pemanfaat teknologi secara umum dapat digunakan untuk mengolah data, 

memproses, menyimpan, mendapatkan, menampilkan, dan mengirimkandalam 

berbagai bentuk dan cara yang digunakan untuk menghasilkan manfaat yang dapat 

berguna bagi pemakainya. Informasi yang didapatkan diharapkan dapat 

membantu pihak yang berkepentingan dalam mengidentifikasi suatu masalah, 

menyelesaikan masalah dan mengevaluasinya, sehingga informasi yang 

didapatkan haruslah sebuat informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas 
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itu sendiri haruslah akurat, tepat waktu dan relevan. Akurat berarti bebas dari 

suatu kesalahan, tidak bias karena apabila suatu informasi yang bias dapat 

menyesatkan penerima atau pengguna informasi tersebut. 

Teknologi informasi mempunyai fungsi utama dalam dunia bisnis yaitu 

pemrosesan informasi. Haag dan Cummings (1998) dalam Arsono dan Muslichah 

(2002) menyatakan terdapat lima kategori tugas pemrosesan informasi yang 

mencakup menangkap, menyampaikan, menciptakan, menyimpan, dan 

mengkomunikasikan. 

Tabel 2.1 

Kategori Pemrosesan Informasi dan Alat Teknologi Informasi 

Tugas pemrosesan 

informasi 
Keterangan Alat TI 

Menangkap 

informasi 

Memperoleh informasi pada 

titik asalnya 

Teknologi input, 

misalnya: mouse, 

keyboard, bar code 

reader 

Menyampaikan 

informasi 

Menyajikan informasi dalam 

bentuk yang paling berguna 

Teknologi output, 

misalnya: screen, printer, 

speaker 

Menciptakan 

informasi 

Memproses informasi untuk 

memperoleh informasi baru 

Teknologi software, 

misalnya: word 

processing, payroll, 

expert system 

Menyimpan 

informasi 

Menyimpan informasi untuk 

penggunaan waktu yang akan 

datang 

Teknologi penyimpanan, 

misalnya: hard disk, 

Cdroom, Tape 

Mengkomunikasikan 

informasi 

Menyampaikan informasi ke 

orang lain atau lokasi lain 

Teknologi 

telekomunikasi, 

misalnya: modem, 

satellite 
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Sumber: Haag dan Cumming 1998 

Tiap tugas dan pemrosesan informasi tersebut dapat digunakan secara 

individu, atau juga dapat digabungkan untuk mencapai suatu sistem informasi 

yang dapat menangani semua tugas. Christiansen dan Mouritsen (1995) dalam 

Arsono dan Muslichah (2002), menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan 

tantangan bagi akuntansi manajemen.  

Kemampuan teknologi informasi dalam mempengaruhi kegiatan dalam 

dunia bisnis merupakan hal yang tidak dapat dibantah lagi, bila ditinjau dari segi 

teknis masih akan berkembang lebih maju dan lebih canggih. Kehadiran teknologi 

merupakan sumber kekuatan yang menjadikan sebuah perusahaan memiliki 

keunggulan kompetitif, serta diidentifikasikan sebagai faktor yang memberikan 

retribusi terhadap keberhasilan perusahaan. 

2.1.5 Kinerja Manajerial 

Dessler yang dikutip oleh Anggoro (2003),  mendefenisikan kinerja sebagai 

perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar kerja yang 

ditetapkan. Narsa dan Yuniawati (2003) juga menurut Damayanti (2007) dalam 

Afif (2015) yang dimaksud dengan kinerja manajerial adalah kinerja para individu 

atau manajer dalam kegiatan-kegiatan manajerial. 

Sedangkan Kornelius Harefa (2008) mengatakan pengertian kinerja 

manajerial adalah kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh para 

personil atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, untuk melaksanakan 

fungsi, tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan operasional 

perusahaan. 
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Selanjutnya Lubis (2005) menyatatakan kinerja manajerial didefinisikan 

sebagai kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan 

manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, koordinasi, supervise, pengaturan 

staf, negosiasi dan representasi. Kinerja manajerial yang didefinisikan sebagai 

tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan tugas yang dapat diukur 

(Seymour, 1991 dalam Sardjito, 2005).  

Kurnianingsih dan Indriantoro (2003) dalam Sulani dan Rusdi (2013) 

menyatakan bahwa kinerja manajerial meliputi delapan dimensi kegiatan yang 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

1) Kinerja Perencanaan 

Kinerja perencanaan yang dimaksud adalah kemampuan manajer dalam 

penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. 

Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan 

tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana 

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. 

2) Kinerja Investigasi 

Kinerja investigasi yang dimaksud yaitu kemampuan manajer dalam 

mengumpulkan dan menyampaikan informasi untuk catatan, laporan dan 

rekening, mengukur hasil, menentukan persediaan, serta analisis pekerjaan. 

3) Kinerja Pengkoordinasian 

Kinerja pengkoordinasian yang dimaksud adalah kemampuan manajaer 

dalam tukar menukar informasi dengan orang dibagian organisasi lain, guna untuk 
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mengaitkan dan menyesuaikan program dan memberitahukannya kepada bagian 

lain, serta hubungannya dengan manajer lain. 

4) Kinerja Evaluasi 

Kinerja evaluasi yaitu kemampuan manajer dalam menilai dan mengukur 

proposal. Adapun kinerja yang diamati atau dilaporkan yang meliputi penilaian 

pegawai, penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan, dan pemeriksaan 

produk. 

5) Kinerja Pengawasan 

Kinerja pengawasan yang dimaksud adalah kemampuan manajer dalam 

memberikan pengarahan, memimpin dan mengembangkan bawahan, 

membimbing, melatih, dan menjelaskan peraturan kerja pada bawahan, 

menjelaskan tujuan kerja dan menangani keluhan pegawai. 

6) Kinerja Pengaturan Staf 

Kinerja pengaturan staf yang dimaksud adalah kemampuan manajer untuk 

mempertahankan angkatan kerja yang ada pada bagiannya, melakukan perekrutan 

pegawai, mewawancarai mereka dan memilih pegawai baru, menempatkan pada 

bagian yang sesuai, mempromosikan dan memutasi pegawai. 

7) Kinerja Negosiasi 

Kinerja negoisasi, yaitu kemampuan manajer dalam melakukan pembelian, 

penjualan atau melakukan kontrak untuk barang dan jasa, menghubungi pemasok 

dan melakukan tawar menawar dengan penjual, serta tawar menawar secara 

kelompok. 
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8) Kinerja Perwakilan (Representating) 

Kinerja representasi yang dimaksud adalah kemampuan manajer dalam 

menghadiri pertemuan-pertemuan dengan perusahaan lain, pertemuan dengan 

perkumpulan bisnis, pidato untuk acara-acara kemasyarakatan, pendekatan 

kemasyarakatan, serta kemampuan dalam mempromosikan tujuan utama 

perusahaan. 

2.1.6 Kinerja Manajerial dalam Pandangan Islam 

a. Al-ahqaf ayat 19 

 

 

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

kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan 

mereka sedang mereka tiada dirugikan.” 

 

b. At-taubah ayat 105: 
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“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

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

kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 

Kedua ayat diatas menerangkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk 

bekerja. Dan bahwa dengan bekerja dapat menaikkan derajat seseorang. Juga 

Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia menurut apa yang telah 

manusia itu kerjakan. Atau dengan kata lain apabila kita hubungkan dengan 

pekerjaan dan bagaimana kinerja kita atas pekerjaan tersebut dapat diartikan 

bahwa jika seseorang melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan menunjukkan 

kinerja baik pula bagi perusahaan atau tempatnya bekerja, maka akan mendapat 

hasil yang baik pula. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian studi empiris mengenai kinerja manajerial telah dilakukan 

sebelumnya oleh beberapa peneliti terdahulu yang menghasilkan temuan yang 

bermacam-macam dengan berbagai variabel dependen. Adapun pada penelitian 

ini, penulis meneliti mengenai hubungan antara pengendalian internal dan 

karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen dengan kinerja manajerial, 

serta interaksi variabel tersebut dengan adanya variabel moderating yaitu 

teknologi informasi. 

Pada tabel 2.2 berikut akan dijabarkan mengenai beberapa penelitian 

terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini.  
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Variabel 
Alat 

Analisis 
Hasil 

1 Pengaruh Desentralisasi 

dan Karakteristik 

Informasi Sistem 

Akuntansi Manajemen 

terhadap Kinerja 

Manajerial 

( Ietje Nazaruddin 

dalam Jurnal Riset 

Akuntansi Indonesia, 

Vol. 1, No. 2, Juli 1998: 

hal. 141-162) 

Dependen: 

Kinerja Manajerial 

Independen: 

Karakteristik 

SIAM 

Intervening: 

Interdependensi 

Metode 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Tingkat desentrali-

sasi yang tinggi di-

butuhkan karakteris-

tik informasi sistem 

akuntansi manaje-

men yang semakin 

andal agar dapat me-

ningkatkan kinerja 

manajerial. 

2 Pengaruh Teknologi 

Informasi, Saling 

Ketergantungan, dan 

Karakteristik Sistem 

Akuntansi Manajemen 

terhadap Kinerja 

Manajerial 

(Arsono Laksamana dan 

Muslichah dalam Jurnal 

Akuntansi & Keuangan, 

Volume 4 Nomor 2, 

November 2002: hal. 

106 – 125) 

Dependen: 

Kinerja Manajerial 

Independen: 

1.Teknologi 

Informasi 

2.Saling 

Ketergantungan 

Intervening:  

broad scope 

Metode 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

Semakin tinggi tek-

nologi informasi dan 

saling ketergantu-

ngan akan semakin 

meningkatkan kebu-

tuhan akan informasi 

broadscope yang pa-

da akhirnya dapat 

meningkatkan kiner-

ja manajerial. 

3 Pengaruh Customization 

dan Interdependensi 

terhadap 

Karakteristik SIAM 

Broad Scope dan 

Aggregation 

(Ietje Nazaruddin dan 

Subhan Fajry dalam 

Jurnal Akuntansi dan 

Investasi Vol. 6 No. 1, 

Juli 2005: hal. 94-113) 

Dependen: 

1. Broad scope 

2. Aggregation 

Independen: 

Customization 

Intervening:  

Interdependensi 

Metode 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

Customization yang 

tinggi dalam organi-

sasi akan berpenga-

ruh positif pada in-

terdependensi antar 

departemen. Interde-

pendensi memiliki 

pengaruh positif sig-

nifikan terhadap br-

oadscope dan aggre-

gation. Customiza-

tion berpengaruh po-

sitif signifikan terha-

dap broadscope, ag-

gr gation. Pengaruh 

utama customization 

terhadap broadscope 

dan aggregation ti-

dak melalui interde-

pendensi. 

4 Pengaruh Sistem 

Akuntansi Manajemen 
Dependen: 

Kinerja Manajerial 

Metode 

Regresi 

Terdapat pengaruh 

interaksi ketidakpas-
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terhadap Kinerja 

Manajerial dengan 

Ketidakpastian 

Lingkungan 

Dan Desentralisasi 

sebagai Variabel 

Moderating 

(Anna Marina dalam 

Jurnal Akuntansi 

Indonesia, Vol. 5, No. 2, 

Juli 2009: hal. 131-141) 

Independen: 

Aggregation 

Moderating: 
1. Ketidakpastian 

Lingkungan 

2. Desentralisasi 

 

Linear 

Berganda 

tian lingkungan, de-

sentralisasi dan agre-

gat informasi sistem 

akuntansi manaje-

men terhadap kinerja 

manajerial. Kombi-

nasi ketidakpastian 

lingkungan dan ag-

gregation yang ting-

gi akan berpengaruh 

negatif pada kinerja 

manajerial yang me-

miliki tingkat per-

sepsi ketidakpastian 

lingkungan rendah.  

Kombinasi desentra-

lisasi dan aggrega-

tion yang tinggi a-

kan berpengaruh ne-

gatif pada kinerja 

manajer yang memi-

liki tingkat persepsi 

ketidakpastian ling-

kungan tinggi. 

5 Pengaruh 

Ketidakpastian Tugas 

dan Desentralisasi 

terhadap Kinerja 

Manajerial dengan 

Sistem Akuntansi 

Manajemen sebagai 

Variabel Intervening 

(Helmi Yazid dalam 

Jurnal Akuntansi, Vol. 

1, No. 1, Oktober 2012 : 

hal. 53-66) 

Dependen: 

Kinerja Manajerial 

Independen: 

1. Ketidakpastian 

Tugas 

2. Desentralisasi 

Intervening:  

Sistem Akuntansi 

Manajemen 

Metode 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

Ketidakpastian 

Tugas, Desentrali-

sasi berpengaruh po-

sitif signifikan ter-

hadap Kinerja Ma-

najerial. Ketidakpas-

tian Tugas, desentra-

lisasi berpengaruh 

positif signifikan ter-

hadap Sistem Akun-

tansi Manajemen. 

Sistem Akuntansi 

Manajemen berpe-

ngaruh positif signi-

fikan terhadap Ki-

nerja Manajerial. 

Ketidakpastian Tu-

gas dan Desentra-

lisasi berpengaruh 

terhadap Kinerja 

Manajerial yang 

dimediasi Sistem 

Akuntansi Manaje-

men. 

6 Ketidakpastian 

Lingkungan 
Dependen: 

Kinerja Manajerial 

Metode 

Regresi 

Broadscope dan ag-

gregation berpenga-



43 
 

Memoderasi Hubungan 

Antara Sistem 

Akuntansi Manajemen 

Terhadap Kinerja 

Manajerial 

(Antonius Singgih 

Setiawan dalam Jurnal 

Akuntansi, Vol. 16, No. 

01, Januari 2012: hal. 

99-111) 

Independen: 

1. Broad scope 

2. Aggregation 

Moderating: 
Ketidakpastian 

Lingkungan 

 

Linear 

Berganda 

ruh terhadap kinerja 

manajerial. Ketidak-

pastian lingkungan 

tidak memoderasi 

hubungan antara 

broadscope terhadap 

kinerja manajerial. 

Ketidakpastian ling-

kungan memoderasi 

hubungan antara ag-

gregation terhadap 

kinerja manajerial. 

7 Peran Karakteristik 

SIAM sebagai variabel 

yang memediasi 

pengaruh Teknologi 

Informasi dan Saling 

Ketergantungan 

terhadap Kinerja 

Manajerial 

(Wahyu M, Kiki W dan 

Elen P dalam 

Proceeding for Call 

Paper: Pekan Ilmiah 

Dosen FEB – UKSW, 

Desember 2012) 

Dependen: 

Kinerja Manajerial 

Independen: 

1. Teknologi 

Informasi 

2. Saling 

Ketergantungan 

Intervening: 
Karakteristik 

SIAM 

Metode 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

Teknologi Informasi 

dan Saling Keter-

gantungan yang se-

makin tinggi akan 

meningkatkan kebu-

tuhan informasi 

MAS yang semakin 

tinggi pula dan pada 

akhirnya akan me-

ningkatkan kinerja 

manajerial. 

8 Hubungan Antara 

Sistem Akuntansi 

Manajemen dan 

Ketidakpastian 

Lingkungan yang 

dirasakan terhadap 

Kinerja Manajerial 

(Endang Raino Wirjono 

dalam Jurnal 

IlmiahAkuntansi dan 

Bisnis, Vol. 8, No. 1, 

Januari 2013) 

Dependen: 

Kinerja Manajerial 

Independen: 

1. Sistem 

Akuntansi 

Manajemen 

2. Ketidakpastian 

Lingkungan 

Metode 

Korelasi 

dan 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Ketidakpastian ling-

kungan yang dirasa-

kan oleh para mana-

jer masih cukup 

tinggi. Akan tetapi, 

para manajer meng-

akui kecukupan ke-

tersediaan sistem in-

formasi akuntansi 

manajemen ditempat 

kerja. Sementara, ki-

nerja manajerial me-

nunjukkan rata-rata 

sedang. 

9 Pengaruh Karakteristik 

Sistem Akuntansi 

Manajemen terhadap 

Kinerja Manajerial 

(Sri Sulani dan Dedi 

Rusdi dalam Jurnal 

Akuntansi Indonesia, 

Vol. 3 No. 2 Juli 2013, 

Hal. 97 – 111) 

Dependen: 

Kinerja Manajerial 

Independen: 

1. Karakteristik 

Sistem Akuntansi 

Manajemen 

Metode 

Regresi 

Linear 

Sederhana 

Karakteristik SIAM 

berpengaruh terha-

dap Kinerja Mana-

jerial. 

10 Pengaruh Pengendalian Dependen:  Semakin baik pelak-
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Intern dan Penerapan 

Prinsip-Prinsip Good 

Corporate Governance 

terhadap Kinerja 

Manajerial 

(A.A. Lina Triadi dan 

I.D.G Dharma Suputra 

dalam E-Jurnal 

Akuntansi Universitas 

Udayana Vol. 16. No. 2, 

Agustus, 2016: hal. 895-

920) 

Kinerja Manajerial 

Independen: 

1. Pengendalian 

Intern 

2. Penerapan 

prinsip-prinsip 

GCG 

sanaan pengendalian 

internal dan Good 

Corporate Gover-

nance maka semakin 

baik kinerja mana-

jerial. 

11 Pengaruh Implementasi 

Pengendalian Intern, 

Budaya Organisasi  dan 

Total Quality 

Management terhadap 

Penerapan Good 

Governance pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kab 

Buleleng 

(Jefry W, 

I Made PAP, dan 

Nyoman ASD dalam e-

Journal Universitas 

Pendidikan Ganesha 

Jurusan Akuntansi 

Program S1, Vol. 2, No. 

1, 2014) 

Dependen: 

Good Governance 

Independen: 

1. Pengendalian 

Intern 

2. Budaya 

Organisasi 

3. TQM 

Metode 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Secara parsial mau-

pun simultan imple-

mentasi pengen-

dalian internal, bu-

daya organisasi dan 

total quality mana-

gement berpengaruh 

signifikan terhadap 

penerapan Good Cor 

porate Governance. 

12 Dampak Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

terhadap Proses 

Auditing dan 

Pengendalian Internal 

(Agus Prasetyo Utomo 

dalam Jurnal Teknologi 

Informasi DINAMIK 

Vol. 11, No. 2, Juli 

2006 : 66-74) 

Dependen: 

Pengendalian 

Internal 

Independen: 

Teknologi 

Informasi 

Intervening: 

Auditing 

- Pengendalian inter-

nal dalam proses pe-

ngolahan data secara 

elektronik telah dila-

kukan dengan baik 

dan benar maka pe-

rusahaan harus men-

jalankan fungsi audit 

terhadap sistem ter-

sebut.  Hasil audit 

dari auditor dapat 

dimanfaatkan peru-

sahaan sebagai ba-

han untuk mela-

kukan perbaikan sis-

tem dan efektifitas 

terhadap pengen-

dalian internal. 
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2.3 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 Independen 

       Dependen 

 

 

 

 

 Moderating 

  

 

 
 Sumber: penulis (2017) 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

1. Pengendalian Internal terhadap Kinerja Manajerial 

Pengendalian Internal adalah segala sesuatu meliputi struktur organisasi, 

semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam 

perusahaan dengan tujuan menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa 

ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemenyang telah ditetapkan.  

Komponen-komponen dalam Pengendalian Internal seperti lingkungan 

pengendalian yang baik, akan memberikan kontribusi baik dalam menciptakan 

suasana kerja sehingga dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan 

kinerjanya. Perusahaan harus waspada terhadap segala resiko yang akan dihadapi 

Pengendalian Internal 
(X1) 

Karakteristik SIAM 
(X2) 

Kinerja Manajerial 
(Y) 

Teknologi Informasi 
(Z) 
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dengan adanya penaksiran resiko maka karyawan dapat lebih meningkatkan 

kinerjanya dalam mengantisipasi mengatasi resiko-resiko yang mungkin terjadi.  

Informasi dan komunikasi akan memberikan dampak baik bagi peningkatan 

kinerja karena semua karyawan memperoleh dan bertukar informasi yang 

diperlukan dalam melakukan aktivitas operasional perusahaan. Aktivitas 

pengendalian akan mendorong karyawan menaati dan melaksanakan peraturan 

dan standar kerja yang sudah ditetapkan. Pemantauan yang baik akan membuat 

karyawan untuk lebih disiplin dalam bekerja. 

Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan 

dalam operasi perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan uang handal 

dan menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku. Suatu proses yang 

dipengaruhi oleh manajemen yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang 

memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.  

Pengendalian internal dapat menyediakan informasi tentang bagaimana 

menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan 

informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan (Wardani, 

2010). Pengendalian internal ditetapkan setelah mempertimbangkan pengaruh 

lingkungan secara menyeluruh yang dilakukan bersama-sama dengan penilaian 

yang memadai terhadap resiko yang relevan serta mekanisme pemantauan yang 

efektif.  

Pengendalian internal yang efektif dapat memberikan keyakinan 

tersedianya pelaporan keuangan yang handal sesuai dengan hukum dan peraturan 
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yang berlaku, dari pelaporan keuangan yang handal tersebut manajer dapat 

memperkirakan dan mengambil keputusan tindakan apa yang harus dilakukan.  

Untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif maka elemen-

elemen pengendalian yang meliputi lingkungan pengendalian, peniliaian resiko, 

prosedur pengendalian, pemantauan serta informasi dan komunikasi perlu 

ditingkatkan pula dan dievaluasi apakah sudah berjalan dengan baik. Jika 

pengendalian intern suatu perusahaan telah dilaksankan dengan baik maka 

manajer dapat mengambil keputusan dengan lebih baik guna meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas perusahaan.  

Suatu organisasi perlu meningkatkan pengendalian internal agar 

pengendalian internal dalam organisasi tersebut dapat terlaksanan secara dan 

efisien dalam mencapai tingkat kinerja manajer. Semakin tinggi pelaksanaan 

pengendalian intern yang baik maka akan meningkatkan kinerja manajerial.  

Belum banyak penelitian yang menghubungkan pengaruh pengendalian 

internal terhadap kinerja manajerial. Salah satunya pernah dilakukan oleh Lina 

dan Dharma (2016) yang menemukan hasil positif atas hubunganpengendalian 

internal dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance 

terhadapkinerja manajerial 

H1 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja 

Manajerial 

2. Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja 

Manajerial 

Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dapat membantu 

manajer dalam pengendalian aktivitas sehingga diharapkan dapat membantu 
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perusahaan dalam pencapaian tujuan. (Chenhall & Morris 1986) dalam Arsono 

Laksmana (2002) mengidentifikasi empat karakteristik Sistem Akuntansi 

Manajemen (SAM) yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan, yaitu: broad 

scope (lingkup), timelines (tepat waktu), aggregation (agregasi), dan integration 

(integrasi).  

Karakteristik sistem akuntansi manajemen yang tersedia tersebut akan 

menjadi efektif apabila sesuai dengan tingkat kebutuhan organisasi. Informasi 

broadscope telah teridentifikasi sangat penting dalam membantu pengambilan 

keputusan manajerial (Chenhall dan Moris 1986; Gordon dan Narayana 1984).  

Broadscope memberikan informasi tentang faktor-faktor eksternal maupun 

internal perusahaan, informasi ekonomi dan non ekonomi, estimasi kejadian 

dimasa mendatang. Informasi broadscope dapat mengurangi ketidakpastian 

dengan menyediakan kombinasi informasi keuangan dan non keuangan yang 

dibutuhkan dan mampu membantu manajer menghasilkan kebijakan yang lebih 

efektif sehingga hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajerial. 

Kemudian informasi yang disajikan tepat waktu (timeliness) memiliki arti 

bahwa informasi tersebut tersedia untuk dijadaikan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya 

untuk mempengaruhi keputusan.  

Chia (1995) menyatakan bahwa timing informasi menunjuk kepada jarak 

waktu antara permintaan dan tersedianya informasi ke pihak yang meminta. 

Semakin cepat jarak waktu yang tersedia, semakin cepat seorang manajer dalam 

melakukan proses pengambilan keputusan. Dengan informasi yang tepat waktu 
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yang mampu memberikan umpan balik yang cepat terhadap keputusan yang 

dibuat, akan mampu meningkatkan kinerja manajerial. 

Informasi dengan karakterisitik aggregation dibutuhkan dalam perusahan, 

karena dapat mencegah kemungkinan terjadi overload informasi. Informasi yang 

teragregasi dengan tepat akan memberikan masukan penting dalam proses 

pengambilan keputusan karena waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi 

informasi lebih sedikit dibandingkan dengan informasi tak teragregasi. Dengan 

adanya informasi yang jelas mengenai area pertanggungjawaban fungsional 

manajer, akan mengurangi terjadinya konflik antar departemen (Ansari,1976: 

Chenhall dan Morris, 1986). 

Informasi yang saling tergabung (integration) mencerminkan adanya 

koordinasi antara segmen sub-unit yang satu dengan yang lainnya. Informasi 

terintegrasi lebih dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pada organisasi 

dengan tingkat kompleksitas dan saling ketergantungan antar sub-unit yang 

semakin tinggi. Manfaat informasi yang terintegrasi penting saat manajer 

menghadapi situasi dimana harus mengambil keputusan yang akan berdampak 

pada bagian atau unit lain. 

Dalam Juniarti dan Evelyne (2003) yang dikutip dari Chia (1955) dalam 

salah satu penelitiannya mengungkapkan bahwa karaktersitik akuntansi 

manajemen untuk mengambil keputusan secara tepat dan cepat yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kinerja manajerial. 

H2: Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen berpengaruh 

terhadap Kinerja Manajerial 
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3. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap hubungan antara Sistem 

Pengendalian Internal dan Kinerja Manajerial 

Teknologi Informasi memungkinkan sejumlah besar informasi yang berguna 

dapat dikumpulkan dan dilaporkan kepada manajer dengan segera. Apa yang 

terjadi diberbagai bagian dapat diketahui dalam sekejap. Ini memungkinkan 

manajemen dapat mengambil keputusan secara lebih cepat. 

Teknologi Informasi dapat membantu perusahaan dalam memperoleh 

informasi yang kompetitif (Mc Leod, 2009). Dengan adanya pemrosesan dengan 

menggunakan teknologi komputer, maka akan ada jejak-jejak transaksi 

(transaction trails). Beberapa sistem komputer dirancang agar jejak transaksi 

lengkap yang berguna untuk tujuan pemeriksaan dapat tersedia dalam jangka 

waktu singkat atau hanya dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. 

kemudian pemrosesan transaksi dilakukan secara seragam (uniform processing of 

transaction).  

Pemrosesan komputer secara seragam menempatkan transaksi sejenis pada 

instruksi pemrosesan yang sama. Akibatnya, pemrosesan komputer benar-benar 

menghilangkan terjadinya kesalahan tulis-menulis yang biasanya terjadi pada 

proses manual. Sebaliknya, kesalahan pemograman (atau kesalahan sistemik 

sejenis lainya baik dalam hadware maupun software komputer) akan 

mengakibatkan semua transaksi sejenis diproses secara keliru apabila transaksi-

transaksi diproses dalam kondisi yang sama.  

Pemisahan fungsi (segregation offunctions). Pemisahan yang memadai atas 

fungsi-fungsi yang bertentangan dalam kegiatan pemrosesan komputer, 
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pembentukan kelompok pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan 

atau kecurangan dalam pemrosesan. Menggunakan prosedur-prosedur 

pengendalian “password” (kata kunci) untuk mencegah fungsi-fungsi yang 

bertentangan dilakukan oleh individu yang berhubungan dengan aktiva dan 

berhubungan dengan record melalui terminal online. Juga kemungkinan 

terjadinya kesalahan dan kecurangan (Potencial for error andirregularities).  

Kemungkinan bagi individu, termasuk mereka yang melaksanakan prosedur 

pengendalian, untuk mendapatkan akses ke data secara tidak sah atau mengubah 

data tanpa bukti yang dapat dilihat, dan juga mendapatkan akses (langsung atau 

tidak langsung) yang tidak sah, mungkin lebih besar dalam sistem akuntansi yang 

dikomputerisasi ketimbang dalam sistem manual. Menurunnya keterlibatan 

manusia dalam penanganan transaksi yang diproses oleh komputer dapat 

mengurangi kemungkinan untuk mengamati kesalahan dan kecurangan. 

Kesalahan atau kecurangan yang terjadi selama perancagan ataupun 

pengubahan program aplikasi dapat tetap tidak terdeteksi dalam jangka waktu 

yang lama. Kemudian, sistem komputer menawarkan berbagai ragam alat analitis 

bagi manajemen yang dapat digunakan untuk meninjau kembali dan menyelia 

operasi perusahaan. Ketersediaan pengendalian tambahan ini dapat meningkatkan 

keterandalan keseluruhan sistem pengendalian. Disamping itu, beberapa aplikasi 

terprogram menyediakan statistik menyangkut operasi komputer yang dapat 

digunakan untuk memantau pemrosesan transaksi sesungguhnya.  

Transaksi tertentu mungkin secara otomatis diprakarsai, atau prosedur-

prosedur tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan suatu transaksi mungkin 
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secara otomatis dilakukan oleh sistem komputer. Otorisasi transaksi atau prosedur 

ini mungkin tidak didokumentasikan dengan cara yang sama dengan yang 

diprakarsai dalam sistem manual, dan otorisasi manajemen atas transaksi tersebut 

mungkin tersirat dalam persetujuan atas rangsangan sistem komputer tersebut.  

Pemrosesan komputer dapat menghasilkan laporan dan keluaran yang 

digunakan untuk melaksanakan prosedur pengendalian manual. Kefektifan 

prosedur pengendalian manual ini dapat tergantung pada keefektifan pengendalian 

kelengkapan dan keakuratan pemrosesan komputer. Misalnya keefektifan 

prosedur pengendalian yang meliputi tinjauan ulang manual atas daftar 

penyimpangan yang dihasilkan oleh komputer tergantung pada pengendalian 

pembuatan daftar tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan teknologi komputer 

akan sangat bermanfaat demi pengendalian Internal yang lebih efektif dan efisien. 

Salah satu penelitian yang pernah dilakukan mengenai hal ini adalah 

penelitian Agus Prasetyo (2006) tentang dampak teknologi informasi terhadap 

proses auditing dan pengendalian internal yang menemukan hasil teknologi 

informasi mempengaruhi pengendalian internal. 

H3: Teknologi Informasi mempengaruhi hubungan antara Pengendalian 

Internal dengan Kinerja Manajerial 

4. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap hubungan antara Karakteristik 

Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dengan Kinerja Manajerial 

Teknologi komputer merupakan salah satu teknologi informasi yang banyak 

berpengaruh terhadap sistem informasi organisasi karena dengan sistem informasi 

berbasis komputer, informasi dapat disajikan tepat waktu dan akurat. Seperti 

dinyatakan oleh Hansen dan Mowen (2008), dengan penggunaan komputer 
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sejumlah besar informasi yang berguna dapat dikumpulkan dan dilaporkan kepada 

manajer dengan segera. Apa yang terjadi diberbagai bagian dapat diketahui dalam 

sekejap. Ini memungkinkan manajemen dapat mengambil keputusan secara lebih 

cepat.  

Teknologi informasi dapat menyajikan informasi dalam bentuk yang 

berguna serta dapat digunakan untuk mengirim informasi ke orang lain atau ke 

lokasi lain (Haag dan Cummings, 1998). Teknologi informasi mengintegrasikan 

data dari berbagai bagian, dan mempercepat penyajian data yang dibutuhkan 

untuk pengambilan keputusan.  

Christiansen dan Mouritsen (1995) menyatakan bahwa teknologi informasi 

merupakan tantangan bagi akuntan manajemen. Pertama, teknologi informasi 

digunakan untuk mekanisasi tugas-tugas departemen akuntansi, seperti pelaporan, 

pengumpulan data. Teknologi informasi dalam bentuk yang berbeda 

diintegrasikan kedalam peralatan produksi, dimana data yang dihasilkan akan 

disimpan secara otomatis, ini tentu saja kan mempercepat laporan – laporan yang 

berkaitan dengan produksi. 

Kedua, TI saat ini memungkinkan untuk menyediakan database yang lebih 

kompleks, sehingga informasi non keuangan dapat tersedia, misalnya informasi 

yang berkaitan dengan produk, konsumen, proses produksi. Informasi ini 

memudahkan para manajer dalam memonitor dan menganalisa operasi mereka. 

Ketiga, TI memungkinkan dibuatnya rencana yang disuaikan dengan situasi. 

Simulasi dan skenario bagaimana jika (what if) yang dapat disajikan oleh TI dapat 

menyediakan berbagai alternatif dari konsekwensi suatu keputusan. Perangkat 
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lunak saat ini memungkinkan para manajer membuat model mereka sendiri secara 

cepat, dan dapat secara mudah dimodifikasi, tanpa harus berkonsultasi dengan 

spesialis komputer. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa TI 

dapat mempengaruhi karakteristik SIAM. Jadi penggunaan TI, yang merupakan 

penggabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi, membantu 

Karakteristik SIAM dalam menyajikan informasi dengan lingkup luas, tepat 

waktu, serta bersifat agregat dan terintegrasi.  

Ini dimungkinkan karena dengan menggunakan jaringan, informasi yang 

berhubungan dengan lingkungan eksternal (misal: pemerintah, pesaing) dan 

internal (dari berbagai departemen) dapat diperoleh dengan mudah dan cepat, 

teknologi komputer dengan berbagai macam perangkat lunak, memungkinkan 

SIAM untuk menyajikan berbagai format, baik itu format yang mengacu pada 

model keputusan formal maupun penggabungan informasi fungsional dan 

temporal. Ini dapat dilakukan karena adanya database yang memungkinkan data 

lama dan baru selalu tersedia untuk kepentingan manajemen.  

Seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Yunifa (2008) mengenai 

pengaruh karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja 

manajerial dengan teknologi informasi sebagaii variabel moderating dimana 

hipotesis diterima yaitu berpengaruh. 

H4 : Teknologi Informasi mempengaruhi hubungan antara Karakteristik 

SIAM dengan Kinerja Manajerial 


