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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi Manajemen  

Suatu sistem yang baik sangat dibutuhkan  bagi suatu perusahaan 

dalam menjalankan operasi usahanya, dimana sisem tersebut harus 

disesuaikan dengan keadaan dan kondisi perusahaan. Keberadaan sistem 

dapat membatu tugas-tugas untuk organisasi yang terkait. (Jogiyanto, 

2007:17) 

Menurut Irham Fahmi (2010:77), mendefinisikan sistem sebagai 

berikut: “seperangkat komponen yang berada dalam suatu organisasi yang 

saling berhubungan dalam menunjang aktivitas kinerja organisasi tersebut“. 

Seperti semua sistem akuntansi, SAM berfungsi sebagai bagian dari sistem 

informasi yang menyediakan informasi yang berguna untuk para pengambil 

keputusan. Adalah penting bahwa manajer , menjadi pengguna layanan SAM, 

puas dengan kualitas informasi yang diberikan. 

Hansen dan Mowen (2011:4) menyatakan sistem informasi akuntansi 

manajemen menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-

tujuan manajemen tertentu.  

Sedangkan menurut Kurnia dan Gudono (2006:6) menyatakan bahwa 

informasi Akuntansi Manajemen merupakan informasi yang mengumpulkan 

data keuangan dan nonkeuangan yang kemudian data tersebut diproses, 

disimpan dan dilaporkan kepada manajer untuk dasar pengambilan keputusan. 
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Sistem informasi akuntansi manajemen juga merupakan cerminan dari 

puisi perencanaan manajemen yaitu memberikan informasi untuk 

pengambilan keputusan, memotivasi perilaku manajer dan sebagai alat 

meningkatkan efisiensi. (Belkaoui dalam Jaryanto, 2008:16) 

 

2.2 Karateristik sistem informasi akuntansi manajemen 

Chenhall dan Morris (1986) dalam Zainuddin Iba (2012:39), 

menyatakan bahwa terdapat empat karakteristik sistem informasi akuntansi 

manajemen yaitu broadscope (lingkup), aggregation (agregasi), timeliness 

(tepat waktu) dan integration (integrasi). 

1. Broadscope merupakan informasi yang memiliki cakupan luas dan 

lengkap,yang biasanya meliputi aspek ekonomi (pangsa pasar, produk 

domestik bruto, total penjualan) dan aspek non ekonomimisalnya: 

kemajuan teknologi, perubahan sosiologis, demografi (Itje Nazarudin, 

1998 dalam Achmad, 2009:67). Ruang lingkup SAM yang luas 

memberikan informasi yang berhubungan dengan lingkungan eksternal 

yang mungkin bersifat ekonomi seperti Gross National Product, total 

penjualan pasar, dan pangsa pasar suatu industri atau mungkin juga 

bersifat non ekonomi seperti faktor demografi, cita rasa konsumen, 

tindakan para pesaing dan perkembangan teknologi (ZainuddinIba, 

2012:39). 

2. Aggregation (agregasi). SAM memberikan informasi dalam berbagai 

bentuk agregasi yang berkisar dari pemberian bahan dasar, data yang tidak 

diproses hingga berbagai agregasi berdasarkan periode waktu atau area 
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tertentu, misalnya pusat pertanggung jawaban atau fungsional. Tipe 

agregasi yang lain mengacu kepada berbagai format yang konsisten 

dengan model keputusan format, seperti analisis cash flow yang 

didiskontokan untuk anggaran modal, simulasi dan liner programming 

untuk penerapananggaran modal, analisis biaya-volume laba, dan model 

pengendalian persediaan. Dalam perkembangan terakhir, agregasi 

informasi merupakan penggabungan informasi fungsional dan temporal, 

seperti area penjualan, pusatbiaya, departemen produksi dan pemasaran, 

dan informasi yang dihasilkan secara khusus untuk model keputusan 

formal (Zainuddin Iba, 2012:39). 

3. Timeliness (ketepatan waktu). Kemampuan para manajer untuk merespon 

secara tepat terhadap suatu peristiwa kemungkinan dipengaruhi oleh 

timeliness SAM. Informasi yang timeliness meningkatkan fasilitas SAM 

untuk melaporkan peristiwa paling akhir dan untuk memberikan umpan 

balik secara tepat terhadap keputusan yang telah dibuat. Jadi, timeliness 

mencakup frekuensi pelaporan dan kecepatan pelaporan (Zainuddin Iba, 

2012:39).Seperti menyajikan laporan secara berkala dan sistematis dengan 

segera saat diminta. 

4. Integration (integrasi). Aspek pengendalian suatu organisasi yang penting 

adalah koordinasi berbagai segmen dalam sub organisasi. Karakteristik 

SAM yang membantu koordinasi mencakup spesifikasi target yang 

menunjukkan pengaruh interaksi segmen dan informasi mengenai 

pengaruh keputusan pada operasi seluruh sub-sub unit organisasi 
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(Zainuddin Iba, 2012:39). Misalnya dengan memberikan informasi tentang 

target dan juga dampak dari pengambilan keputusan terhadap keseluruhan 

departemen. 

 

2.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen 

Menurut Hansen dan Women (2006:4) sistem akuntansi manajemen 

mempunyai tiga tujuan umum yaitu: 

1. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga 

pokok jasa, produk dan tujuan lain yag diinginkan manajemen. 

2. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencaan, 

pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. 

3. Menyedikan informasi untuk pengambilan keputusan. 

Ketiga tujuan ini menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya 

pada memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dalam mengetahui 

cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu 

mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah dan 

mengevaluasi kinerja. Selain itu, kebutuhan atas informasi tidak terbatas 

hanya pada organisasi manufaktur tetapi informasi manajemen dipergunakan 

juga di organisasi barang dan jasa. 

 

2.4 Teknologi Informasi 

Menurut Hamka dan Fitrianty (2009:29) istilah teknologi mengacu 

pada bagaimana suatu organisasi mengubah masukan menjadi keluaran 

semua organisasi mempunyai sekurang-kurangnya satu teknologi untuk 
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mengubah sumberdaya keuangan, manusia, dan fisik menjadi produk atau 

jasa.  

Sedangkan menurut Laudon (2006:22) teknologi informasi merupakan 

salah satu alat manajer untuk mengatasi perubahan. Definisi TI secara 

lengkap dinyatakan oleh Martin (2002:1), yaitu teknologi komputer yang 

digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi serta teknologi 

komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Definisi TI 

sangatlah luas dan mencakup semua bentuk teknologi yang digunakan dalam 

menangkap, manipulasi, mengkomunikasikan, menyajikan, dan menggunakan 

data yang akan diubah menjadi informasi. Dukungan Teknologi (Technology 

Support) menunjukkan pada keputusan individu untuk menggunakan atau 

tidak menggunakan teknologi dalam menyelesaikan serangkaian tugasnya.  

Ketika perusahaan menerapkan sistem informasi manajemen, 

penekanan akan bergeser dari data menuju informasi dan dari karyawan 

administrasi ke pemecahan masalah. Meskipun istilah system informasi 

manajemen bukanlah satu-satunya pemiliki sistem informasi manajemen,  

nonmanajer dan staff professional menggunakan juga hasil outputnya 

(Mcleod dan Schell, 2008:16).  

Karena manajer adalah individu, kebutuhan informasi yang mereka 

miliki juga sangat beragam. Namun beberapa kerangka yang bermanfaat telah 

dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi 

dalam pemecahan masalah. System informasi bermutu tinggi tidak dapat 

dikembangkan kecuali professional system informasi dan manajer memahami 
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kerangka manajerial yang menjadi sangat dasar dari organisasi-organisasi 

modern (Mcleod dan Schell, 2008:17). 

Teknologi informasi merupakan perpaduan teknologi komputer dan 

telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, perangkat 

lunak, database, teknologi jaringan dan peralatan telekomunikasi lainnya 

(Wan Wan, 2005).  

Peranan teknologi informasi pada tiap perusahaan atau organisasi 

tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena teknologi informasi pada suatu 

organisasi adalah untuk mendukung kepentinga usahanya.  

Adapun yang menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi manurut 

sutarman (2009:17) “untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan 

meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam melakukan pekerjaan”. 

Fungsi Teknologi Informasi menurut Sutarman (2009:18) ada enam 

fungsi, yaitu : 

1. Menangkap (Capture) yaitu memperoleh informasi dari titik asalnya. 

2. Mengolah (Processing) 

Mengkompilasikan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima 

input dari keyboard, scanner, mic dan sebagainya. Mengolah/memproses data 

masukan yang diterima untuk menjadi informasi. pengolahan/pemrosesan 

data dapat berupa konversi (pengubahan data kebentuk lain), analisis (analisis 

kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala bentuk data 

dan informasi. 
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a. Data processing, memproses dan mengolah data menjadi 

suatuinformasi. 

b. Information processing, suatu aktivitas computer yang memprosesdan 

mengolah suatu tipe/bentuk dari informasi dan mengubahnyamenjadi 

tipe/bentuk yang lain dari informasi. 

c. Multimedia system, suatu system komputer yang dapat 

memprosesberbagai tipe/bentuk dari informasi secara bersamaan 

(simultan). 

3. Menghasilkan (Generating) 

Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentukyang 

berguna. Misalnya : laporan, tabel, grafik dan sebagainya. 

4. Menyimpan (Storage) 

Merekam atau menyimpan dan informasi dalam suatu media yangdapat 

digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya disimpan keharddisk, tape, 

disket, compact disc (CD) dan sebagainya. 

5. Mencari kembali (Retrieval) 

Menelusuri, mendapatkankembali informasi atau menyalin (copy) 

datadan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier 

yangsudah lunas dan sebagainya. 

6. Transmisi (Transmission) Mengirimkan data dan informasi dari suatu 

lokasi ke lokasi lainmelalui jaringan computer. Misalnya mengirimkan 

data penjualan dariuser A ke user lainnya dan sebagainya.  
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Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa teknologi informasi 

memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda bagi suatu perusahaan dan itu semua 

tergantung pada bidang usaha masing-masing perusahaan. 

Kriteria pemilihan teknologi perangkat lunak yang baik sesuai dengan 

kebutuhan purasahaan perbankan secara umum berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan berikut: 

1. Kemampuan dokumentasi atau Penyimpanan Data 

Jenis dan klasifikasi data bank yang relative banyak harus bisa 

ditampung oleh software yang akan digunakan, termasuk pertimbangan 

segi keamanan datanya. Jumlah nasabah serta frekuensi dan jumlah 

transaksi harian yang besar memerlukan memory computer yang besar, 

selain memerlukan kecepatan prosesor yang tinggi juga. Sebagai contoh 

BPR kurang efisien jika menggunakan mesin besar, misalnya AS/400 

dalm operasionalnya karena kapasitas dan cakupan geografis BPR 

biasanya relative kecil. 

2. Keluwesan (Flexibility) 

Operasional bank selalu berkembang dengan kebutuhan yang 

berubah-ubah dan mungkin bertambah di kemudian hari walaupun 

informasi dasarnya tetap sama. Kondisi ini harus bisa diantisipasi oleh 

perangkat lunak computer sampai batas-batas tertentu. Setiap bank 

mempunyai system dan prosedur yang mungkin berbeda meskipun data 

atau informasi dasar yang diolahnya sama. Perangkat lunak computer 
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yang fleksibel dapat digunakan oleh dua bank yang kapasitasnya sama 

tetapi system dan prosedurnya berbeda. 

3. Sistem Keamanan 

Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (Agent of Trusth), bank 

memerlukan system keamanan yang handal untuk menjaga kerahasiaan 

data atau keuangan nasabah; serta mencegah penyalahgunaan data atau 

keuangan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Software 

computer perbankan yang baik harus menyediakan fasilitas pengendalian 

dan pengamanan tersebut. 

4. Kemudahan penggunaan (user friendly) 

Pengertian mudah dioperasikan bukan berarti setiap pemakai (user) 

bisa mengakses ke software tersebut tetapi petugas yang memang 

mempunyai kewenangan mudah mengoperasikan proses yang menjadi 

tanggung jawabnya. Tahap input, proses, dan output yang dilakukan pada 

software tersebut tidak menjadi penghambat dalam kegiatan perbankan 

secara keseluruhan. System aplikasi computer yang baik bahkan dapat 

mendeteksi kesalahan pengoperasian yaitu dengan memberikan error 

message dan memberikan petunjuk pemecahan masalahnya. 

5. Sistem Pelaporan (Reporting system) 

Data atau informasi yang dibutuhkan harus bisa disajikan dalam 

bentuk yang jelas dan mudah dimengerti. Bank memerlukan laporan-

laporan yang lengkap dan jelas tersebut terutama dalam proses 

pemeriksaan (audit) atau penyajian laporan yang bisa dimengerti oleh 
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pihak-pihak yang berkempentingan dengan harapan keuangan setiap 

bank menjadi lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. 

6. Aspek Pemeliharaan 

Kinerja software perbankan diharapkan relative stabil selama bank 

beroperasi. Kondisi ini memerlukan aspek pemeliharaaan yang baik, 

dalam arti secara teknis tidak sulit dilakukan dan tidak membutuhkan 

biaya yang relative mahal. Pemeliharaan ini juga menyangkut pergantian 

atau perbaikan teknis peralatan dan modifikasi atau pengembangan 

software. 

7. Source Code 

Software perbankan biasanya merupakan program paket yang sudah 

di-compile sehingga menjadi excecutable file. File program tersebut 

relative tidak bisa dirubah atau dimodifikasi seandainya bank 

menginginkan perubahan atau fasilitas tambahan dari software tersebut. 

Kondisi ini bisa diatasi jika pihak bank mempunyai dan memahami 

software tersevut dalam bentuk bahasa pemrograman aslinya atau source 

code. 

Salah satu ciri khusus dari bidang ilmu teknologi informasi adalah 

fokus perhatian bidang ilmu tersebut yang lebih bersifat aplikatif. Bidang 

ilmu teknologi informasi lebih mengarah pada pengololaan data dan 

informasi dalam sebuah enterprise (perusahaan atau organisasi kerja lainnya), 

dengan pemanfaatan teknologi komputer dan komunikasi data serta lebih 
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menekankan pada teknik pemanfaatan perangkat-perangkat yang ada untuk 

meningkatkan produktifitas kerja. (Anonim, 2008)  

Dalam perkembangaanya sejalan dengan paradigma ekonomi baru, 

maka teknologi informasi menjadi senjata yang handal dalam meningkatkan 

komunikasi dan interaksi enterprise dengan stakeholdernya. 

 

2.5 Kinerja Manajerial 

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat 

keberhasilan individu maupun kelompok individu. Menurut Bastian 

(2006:274) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

perumusan skema strategis (strategic planning) suatut organisasi. Pada sektor 

pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh 

pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan 

kepada masyarakat dalam suatu periode. Sedangkan menurut Wirawan 

(2009:5) mengatakan bahwa kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh 

fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam 

waktu tertentu.  

Faizzah dan Mildawati (2007:359) mengatatakan kinerja manajer 

adalah kemampuan seorang manajer yang berlangsung terus menerus dalam 

melaksanakan tanggungjawabnya serta pencapaian pelaksaan suatu program 

atau kegiatan yang meliputi : perencanaan, investigasi, koordinasi, supervise, 

pengaturan staff, negosiasi, evaluasi, reprentasi yang didasarkan pada 
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kemitraan antara pekerja dengan penyelia langsungnya untuk mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi dalam organisasi. 

Kinerja manajerial di definisikan sebagai hasil dari proses aktivitas 

manajerial yang mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 

usaha, laporan pertanggung jawaban, pembinaan, dan pengawasan.  

Weihrich dan Koontz (2005:27) mendefenisikan kinerja manajerial 

sebagai kinerja manajer dalam mengerti dan memahami fungsi manajer dalam 

mencapai sasaran kinerjanya, yang diukur dari bagaimana manajer tersebut 

menjalankan aktivitas manajerialnya seperti: planning, organizing, staffing, 

leading, dan controlling. 

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja manajerial 

satuan kerja perangkat daerah adalah kinerja manajer organisasi sektor publik 

dalam melaksanakan kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, 

pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, dan 

perwakilan. 

Menurut Mahoney (1963) dalam Mattola (2011:15) Kinerja manajerial 

ini diukur denganmenggunakan  delapan indicator sebagai berikutini : 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan 

untuk selanjutya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu 

sekarang dan yang akan datang. Perencanaan dalam hal ini adalah 

menentukan tujuan-tujuan, kebijakan, arah dari tindakan/pelaksaan yang 

diambil. Termasuk juga skedul pekerjaan, membuat anggaran, menyusun 
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prosedur-prosedur, menentukan tujuan, menyiapkan agenda dan membuat 

program. 

2. Investigasi 

Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan 

melalui pengumpulan dan menyiapkan informasi, biasanya dalam bentuk 

catatan laporan-laporan dan rekening-rekening, inventarisasi, melakukan 

pengukuran hasil, menyiapkan laporan keuangan, menyiapkan catatan, 

melakukan penelitian, dan melakukan analisis pekerjaan, sehingga 

mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap 

pekerjaan yang dilakukan. 

3. Koordinasi 

Pengkoordinasian merupakan proses jalinan kerjasama dengan 

bagian-bagian lain dalam organisasi melalui tukar menukar informasi 

dengan orang-orang di bagian yang lain dengan tujuan untuk 

menghubungkan dan menyesuaikan program-program, memberikan sasaran 

ke departemen lain, melancarkan hubungan dengan manajer-manajer lain, 

mengatur pertemuan-pertemuan, memberikanin formasi terhadap atasan, 

berusaha mencari, kerjasama dengan departemen lain. 

4. Evaluasi 

Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap 

rencana yang telah dibuat dan pengharapan terhadap usulan, laporan atau 

observasi tentang prestasi kerja, melakukan pemeriksaan terhadap produk, 

permintaan-permintaan, menilai usulan-usulan dan saran-saran serta 
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ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja sehingga dari hasil 

penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.  

5.  Pengawasan  

Pengawasan adalah mengukur dan mengkoreksi kinerja individu 

untuk memasikan bahwa apa yang terjadi sesuai dengan rencana. 

Pengawasan dilakukan dengan cara mengarahkan, memimpin dan 

mengembangkan bawahan, memberikan nasihat kepada bawahan, melatih 

bawahan, menjelaskan tentang aturan-aturan pekerjaan, penugasan, 

tindakan pendisiplinan, menangani keluhan-keluhan dari bawahan.  

6. Penilaian staf  

Memelihara kondisi kerja dari satu atau beberapa unit yang 

dipimpin, dengan mengidentifikasi kekuatan kerja, inventarisasi orang-

orang yang ada dan merekrut tenaga kerja, melakukan wa-wancara 

pekerjaan, pemilihan karyawan, menempatkan, mem-promosikan, menilai 

merencanakan karier, kompensasi dan pelatihan pengembangan calon atau 

pelaksana yang ada sehingga tugas-tugas dapat dicapai secara efektif dan 

efisien.  

7. Negosiasi  

Negoisasi yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal 

melakukan pembelian, penjualan atau melakukan kontrak untuk barang-

barang atau jasa, negosiasi pajak, menghubungkan para pemasok, 

melakukan perundingan dengan wakil-wakil penjualan kepada agen-agen 

atau konsumen.  
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8. Perwakilan  

Melakukan kepentingan umum atas organisasi, melakukan pidato-

pidato, konsultasi untuk kontrak dengan individu atau kelompok-kelompok 

di luar individu, pidato-pidato untuk umum, kampanye-kampanye 

masyarakat, meluncurkan hal-hal baru, menghadiri konferensi-konferensi 

dan pertemuan dengan klub bisnis. 

 

2.6 Hubungan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dengan Kinerja 

Manajerial 

 

Menurut Achmad dan Ira (2009:68), perusahaan mendesain sistem 

akuntansi manajemen untuk membantu organisasi melalui para manajer 

dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengambilan 

keputusan. Para manajer membutuhkan dukugann informasi yang berkualitas 

dan relevan untuk mendukung informasi dalam mejanlankan aktivitasnya.   

Konsekuensinya, mereka membutuhkan karakteristik sistem akuntansi 

manajemen yang andal agar dapat menyediakan kebutuhan informasi 

yangtepat waktu dan relevan dalam pembuatan kebijakan dan mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan (Watson, 1975 dalam Erna dan Tituk, 2006). 

Menurut Atkinson et,al. (2009:18) mengemukakan, peranan informasi 

akuntansi manajemen menjadi esensial dalam mendukung keputusan dan 

memecahkan masalah, informasi tidak akanpernah bersifat netral. Tindakan 

pengukuran dan pemberian informasi yang sederhana dapat mempengaruhi 

individu yang terlibat didalamnya. 
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2.7 Hubungan  Sistem Akuntansi Manajemen, Teknologi Informasi dan 

Kinerja Manajerial 

 

Teknologi informasi 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. Teknologi informasi yang menyajikan informasi dalam bentuk yang 

berguna serta dapat digunakan untuk mengirim informasi ke orang lain atau 

ke lokasi lain. (Haag dan Cummings, 1998 dalam Arsono dan Muslichah, 

2002:112). Memungkinkan suatu manajemen dapat mengambil keputusan 

secara lebih cepat. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk integrasi 

kerja baik itu integrasi vertikal maupun horizontal (Martin et al. 1994 dalam 

Arsono dan Muslichah, 2002:112).  

Davis dan Albright (2000) dalam Arsono dan Muslichah (2002) 

berpendapat bahwa teknologi informasi dapat mempengaruhi informasi yang 

disajikan oleh SAM. Dengan aplikasi teknologi informasi, SAM dapat 

menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan manajemen.  

Ini dapat dilakukan karena adanya database yang memungkinkn data 

lama dan baru selalu tersedia untuk kepentingan manajemen dalam 

pemrosesan informasi. Tersedianya teknologi informasi yang dapat 

mempengaruhi karakteristik SAM, memungkinkan manajer untuk mengambil 

keputusan secara tepat dan cepat yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kinerja. 
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2.8 Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dalam Islam 

Akuntansi, menurut sejarah konvensional, disebutkan muncul di Italia 

pada abad ke-13 yang lahir dari tangan seorang Pendeta Italia bernama Luca 

Pacioli yang menulis buku “Summa de Arithmatica Geometria et 

Propotionalita” dengan memuat satu bab mengenai “Double Entry 

Accounting System”. Namun apabila kita pelajari “Sejarah Islam” ditemukan 

bahwa setelah munculnya Islam di Semananjung Arab di bawah pimpinan 

Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang 

kemudian di lanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin terdapat undang-undang 

akuntansi yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan (syarikah) atau 

perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (hijr), 

dan anggaran negara.Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah 

mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan 

dengan sebutan “hafazhatul amwal” (pengawas keuangan). 

(Al-Qur’an surat Al-Baqarah:282) 

ٔ فَبْكتُجٍُُْ  ٰٔ أََجٍل ُهَسّوًّ ٍْٗي إِلَ ٌْتُْن ثَِذ َِب الَِّزَٗي آَهٌُْا إَِرا تََذاَٗ ََ ََْْٗة  َۚٗب أَُّٗ َّ  ۚ ِِ ْذ ََ ْن َكبتِت  ثِبْل ُْ ٌَْ٘ تُْت ثَ ْْ ْلَ٘ َّ  

َ َسثَّ  ْلَ٘تَِّك َّللاَّ َّ َِ اْلَحكُّ  ْ٘ ْلُْ٘ولِِل الَِّزٕ َعلَ َّ تُْت  ْْ ُ ۚ فَْلَ٘ تَُت َكَوب َعلََّوَُ َّللاَّ ْْ ْ٘ئًّبۚ  َكبتِت  أَْى َٗ ٌَُْ َش ََ َْٗجَخْس ِه َّ  َُ

َِ اْلحَ  ْ٘ ۚ  فَإِْى َكبَى الَِّزٕ َعلَ ِِ ََْذ لَُُِّ٘ ثِبْل َّ َْ فَْلُْ٘ولِْل  ُُ ََ َْٗستَِطُ٘ع أَْى ُِٗولَّ   ّْ ٘فًّب أَ َِ ّْ َض ًِّب أَ كُّ َسفِ٘

َى ِهيَ  ْْ ْي تَْشَض اْهَشأَتَبِى ِهوَّ َّ ِْ٘ي فََشُجل   ًَُْْب َسُجلَ ْن ۖ فَإِْى لَْن َٗ ُْ ِْٗي ِهْي ِسَجبلِ َِِ٘ذ ُِِذّا َش اْستَْش ََِذا ِِ َّ  الشُّ

تُ  أَْى تَِضلَّ  ْْ ََ تَْسَُْهْا أَْى تَ َّ ََِذا ُِ إَِرا َهب ُدُعْا ۚ  ََ ََْْٗة الشُّ َّ  ۚ ٰٓ َُُوب اْْلُْخَش َش إِْحَذا َُُوب فَتَُزكِّ جٍُُْ إِْحَذا

ََّ تَْشتَ  ٰٔ أَ أَْدًَ َّ َِبَدِح  ُم لِلشَّ َْ أَْل َّ  ِ ٌَْذ َّللاَّ ْن أَْلَسطُ ِع ُْ لِ
ٰ
َِ ۚ َر ٰٔ أََجلِ ا إِلَ ّْ َكجِ٘شًّ ا أَ َُْْى َصِغ٘شًّ ََّ أَْى تَ بثُْا ۖ إِ

تُ  َْ ُِِذّا إَِرا تَجَبَٗ أَْش َّ َُب ۗ  تُجُْ ْْ ََّ تَ ْن ُجٌَبح  أَ ُْ ْ٘ َْ٘س َعلَ ْن فَلَ ُْ ٌَْ٘ َِب ثَ ََ َُٗضبسَّ تَِجبَسحًّ َحبِضَشحًّ تُِذُٗشًَّ َّ ْن ۚ 

 َ اتَّمُْا َّللاَّ َّ ْن ۗ  ُْ ُ فُُسْق  ثِ ََلُْا فَإًََِّ إِْى تَْف َّ ِِ٘ذ  ۚ  ََ َش َّ ْٖ ٍِ َعلِ٘ن  َكبتِت   ُْلِّ َش ُ ثِ َّللاَّ َّ  ۗ ُ ُُْن َّللاَّ ََلُِّو ُٗ َّ  ۖ  

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
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menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang 

yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri 

tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua 

orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada 

dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang 

lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi 

itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 

sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil 

di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu 

itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual 

beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 

Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada 

Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu. (Al-Baqarah :282) 

 

Penjelasan ayat: Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-

fungsi pencatatan (kitabah) dalam bermuamalah (bertransaksi), penunjukan 

seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, 

seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani 

dalam hal tersebut. Dari sisi ilmu pengetahuan, Akuntansi adalah ilmu 

informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi 

dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya 

yang dikelompokkan dalam account, perkiraan atau poskeuangan seperti 

aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. 

 



28 
 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama 

(tahun) 
Judul Variabel Hasil 

1. Lella 

Winety 

(2014) 

Pengaruhi 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Manajemen 

Terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

Pada Bank-

Bank 

Anggota 

Prabanas Di 

Surabaya 

1. Independen 

a. Broadscope X1 

b. Aggregation X2 

c. Timeliness X3 

d. Integration X4 

 

2. Dependen 

a. KinerjaManajerial (Y) 

Variabel X1, 

X2, X3,  

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

variabel Y. 

Sedangkan 

integration 

(X4) tidak 

memiliki 

pengaruh 

secara positif 

signifikan 

terhadap (Y). 

2. Achmad 

Solechan 

dan Ira 

Setiawati 

(2009) 

Pengaruh 

Karateristik 

Sistem 

Akuntansi 

Manajemen 

dan 

Desentralisasi 

Sebagai 

Variabel 

Moderating 

Terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Di Kabupaten 

Semarang 

1. Independen 

a. Karateristik sistem 

akuntansi manajemen (X1) 

b. Desentralisasi (X2) 

 

 

2. Dependen 

a. Kinerja manajerial(Y) 

Hasil 

penelitian 

menunjukan 

bahwa 

variabel X1 

secara parsial 

memiliki 

pengaruh 

positif  

terhadap 

kinerja 

manajerial 

(Y), 

Dan secara 

parsial 

variabel 

desentralisasi 

(X2) tidak 

terdapat 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 
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No 
Nama 

(tahun) 
Judul Variabel Hasil 

manajerial 

(Y), 

dan juga 

secara parsial 

X1 dan X2 

tidak terdapat 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

manajerial (Y) 

3. Nindhy 

Frestilia 

(2008) 

Pengaruh 
pemanfaatan 
teknologi 
informasi 
karateristik 
sistem 
informasi 
akuntansi 
manajemen 
dan 
ketidakpastian 
lingkungan 
terhadap 
kinerja 
manajerial 
padaPada 
Perusahaan 
Perbankan Di 
Kota Padang 

1. Independen 

a. Pemanfaatan teknologi 

informasi X1 

b. karateristik sistem 

informasi akuntansi 

manajemen X2 

c. ketidakpastian lingkungan 

X3 

2. Dependen 
a. Kinerja manajerial (Y) 

 

Hasil 

penelitian 

variabel X1 

berpengaruh 

signifikan 

positif 

terhadap 

kinerja 

manajerial, 

variabel 

karateristik 

sistem 

informasi 

akuntansi 

manajemen 

X2 

berpengaruh 

signifikan 

positif 

terhadap 

kinerja 

manajerial 

(Y), dan X3 

ketidakpastian 

lingkungan 

berpengaruh 

signifikan 

negatif 

terhadap 

kinerja 

manajerial (Y) 
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No 
Nama 

(tahun) 
Judul Variabel Hasil 

4 Steffi 

Sigilipu 

(2013) 

Pengaruh 

penerapan 

informasi 

akuntansi 

manajemen 

dan sistem 

pengukuran 

kinerja 

terhadap 

kinerja 

manajerial 

pada PT. 

PLN 

(persero)  

di Manado 

1. Independen 

a. Informasi akuntansi 

manajemen X1 

b. Pengukuran kinerja X2 

 

2. Dependen 
b. Kinerja manajerial (Y) 

 

Hasil 

pengujian 

variabel X1 

secara statistik  

terdapat  

pengaruh 

singnifikan  

terhadap 

kinerja 

manajerial, 

variabel X2 

juga secara 

statistik 

terdapat 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

manajerial 

 

5 Widia 

Astuty 

(2015) 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Manajer 

Tentang 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Manajemen 

Terhadap 

Gaya 

Pengendalian 

Manajemen 

1. Independen 
a. Pengetahuan manajer 

tentang sistem informasi 
akuntansi manajemen (X)  

 

2. Dependen 
a. Gaya Pengendalian 

Manajemen (Y)  

 

Hasil pengujian 
variabel X 
menunjukkan 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap Gaya 
Pengendalian 
Manajemen (Y)  

 

 

 

2.10 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Di dalam dunia perbankan, pelayanan merupakan hal yang sangat 

penting karena langsung berhadapan dengan nasabah. Selain memerlukan 

informasi yang akurat dalam pengolahan datanya, sistem informasi yang ada 

pada bank juga digunakan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan 

transaksi, pengambilan uang, pengecekan saldo dan lain-lain. Dari sistem 
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informasi yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa manajemen dari 

organisasi tersebut baik atau tidak. Maka dalam penelitian ini akan 

menganalisa penggunaan sistem informasi akuntansi manajemen dan 

teknologi informasi oleh manajer. 

Dalam penganalisaan sistem informasi akuntansi manajemen maka ada 

beberapa faktor pendukung dalam penggunaan sistem informasi akuntansi 

manajemen tersebut yaitu: keterlibatan pemakai dalam sistem informasi 

akuntansi manajemen dan teknologi informasi. Maka dapat digambarkan 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar. 1 

Kerangka Pemikiran 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 = Pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat 

 

2.11 Pengembangan Hipotesis 

1. Sistem informasi akuntansi manajemen dan kinerja manajerial 

Hasil dari penelitian Lella Winety (2014:10) tentang Pengaruh 

Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial 

Pada Bank-Bank Anggota Perbanas di Surabayamenunjukan hasil bahwa 

broadscope berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial. 

Sistem Informasi 

Akuntans Imanajemen 

(X1) 
 

Kinerja Manajerial (Y) 

Teknologi  

Informasi (X2)  
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Artinya, semakin baik informasi broadscope maka semakin dapat 

meningkatkan kinerja manajerial. Aggregation berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja manajerial, maka hipotesis kedua dalam 

penelitian ini dapat diterima. Dapat dikatakan semakin baik informasi 

tentang aggregation, akan semakin baik pula kinerja manajerial. 

Sejalan dengan penelitian Iba (2012:42), variabel timeliness 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial, yang 

berarti semakin baik infromasi timeliness maka semakin meningkatkan 

kinerja manajerial. Sedangkan variabel integration tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil ini dapat 

dikatakan bahwa dari empat variabel pengukuran sistem informasi 

akuntansi manajemen hanya terdapat tiga variabel yaitu broasdscope, 

aggregation, dan timeliness yang mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajerial. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mendorong peneliti 

untuk menguji kembali tentang sistem informasi akuntansi manajemen 

terhadap kinerja manajerial. Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H1 : Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Berpengaruh Secara 

Positif terhadap Kinerja Manajerial Pada Perusahaan 

Perbankan Di Pekanbaru. 

 

2. Teknologi Informasi dan Kinerja Manajerial 

Penelitian Goodhue dan Thompson (1995) mencoba melihat 

hubunagn teknologi informasi dengan kinerja (technology to performance 

chain/TPC). Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa pemanfaatan 
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sistem informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kinerja. 

Dalam penelitian Jumaili (2005) menemukan hubungan positif dan 

signifikan antara kepercayaan terhadap sistem informasi baru terhadap 

peningkatan kinerja individu diperusahaan. Rockart (1995; dalam 

Irwansyah, 2003) menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan 

sumber daya keempat setelah sumber daya manusia, sumber daya uang 

dan sumber daya mesin yang digunakan manajer untuk membentuk dan 

mengoperasikan perusahaan. 

Menurut Nurpriandyni (2008) dalam penelitiannya menemukan 

hubungan signifikan antara Teknologi Informasi terhadap Kinerja 

Manajerial, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikasikan. Bandi (2006) 

dalam penelitiannya menemukan hubungan yang tidak positif dan 

signifikan antara Investasi dalam Teknologi Informasi terhadap kinerja. 

Berdasarkan temuan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian 

ini menguji pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja manajerial. 

Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H2 : Teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap 

kinerja manajerial pada perusahaan perbankan di Pekanbaru. 

3. Sistem informasi akuntansi Manajemen dengan Teknologi Informasi 

terhadapKinerjaManajerial 

 

Chia (1955) dalam Juniati dan Evelyne (2003:113) dalam salah 

satu penelitiannya mengungkapkan bahwa karaktersitik informasi yang 

berupa aggregation, broadscope, integration dan timeliness mampu  
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meningkatkan kinerja manajer. Manajer yang memiliki informasi dengan 

karakteristik tersebut umumnya mampu untuk membuat perencanaan 

yang lebih baik dan mencapai target yang telah ditetapkan.  

Sebelumnya, Gul dan Chia (1994) dalam Juniati dan Evelyne 

(2003:113) menyimpulkan bahwa ketersediaan karakteristik broadscope 

dan agregasi atas informasi berkaitan erat dengan kinerja manajemen. 

Dengan kata lain, bahwa keberadaan kedua karakteristik ini mampu 

meningkatkan kinerja manajemen.  

Bukti-bukti bahwa karakteristik informasi berhubungan dengan 

kinerja  manajemen  juga  diungkapkan  oleh  AICPA.  Hasil  survey  

yang pernah dilakukan oleh AICPA & Lawrence S. Maisel mengenai 

pengukuran kinerja menyatakan, sebanyak 77% responden menyetujui 

bahwa karakteristik informasi yang berkualitas penting dalam 

meningkatkan kinerja manajerial (Maisel and AICPA 2001:28 dalam 

Juniatidan Evelyne, 2003:114). 

Teknologi informasi (TI) dapat menyajikan informasi dalam  bentuk 

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

ke lokasi lain (Haag dan Cummings, 1998 dalam Laksamana dan Muslicah, 

2002). TI mengintegrasikan data dari berbagai bagian dan mempercepat 

penyajian data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Christiansen dan 

Mouritsen (1995) dalam Laksamana dan Muslicah (2002) menyatakan bahwa TI 

merupakan tantangan bagi akuntan manajemen.  

Pertama TI digunakan untuk mekanisasi tugas–tugas departemen 

akuntansi, seperti pelaporan, pengumpulan data. TI dalam bentuk yang 
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berbeda diintegrasikan ke dalam peralatan produksi, dimana data yang 

dihasilkan akan disimpan secara otomatis, ini tentu saja akan 

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 konsekuensi 

suatu keputusan. Perangkat lunaksaatini memungkinkan para manajer 

membuat model mereka sendiri secara cepat dan dapat memudahkan 

dimodifikasi tanpa harus berkonsultasi dengan spesialis komputer. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mendorong peneliti 

untuk menguji tentang sistem informasi akuntansi manajemen dengan 

teknologi informasi terhadap kinerja manajerial. Maka hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut: 

H3: Interaksi antara Sistem informasi akuntansi Manajemen 

dengan Teknologi Informasi berpengaruh secara positif 

terhadap Kinerja Manajerial pada perusahaan perbankan di 

Pekanbaru. 
 


