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ABSTRAK 

PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DAN 

SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA 

MANAJERIAL DI PT. KUALA DELI TRANS CIBUBUR. 

OLEH : 

ARIF RAHMAT QUSYAIRI 

11573103155 

  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ketidakpastian 

lingkungan dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial pada PT. 

Kuala Deli Trans Cibubur. Data diambil dari PT. Kuala deli Trans, teknik pengolahan 

data menggunakan kuisioner dengan jumlah responden 16 orang terdiri dari manajer 

tingkat lini hingga manajer tingkat atas, pemilihan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode sampling jenuh, dan masing-masing hipotesis diuji menggunakan 

analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji-f  untuk menguji 

pengaruh variabel secara simultan, dan uji-t untuk menguji koefisien secara parsial 

dengan tingkat sig. 5%. Selain itu digunakan uji kualitas data meliputi uji validitas dan 

uji reliabilitas. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonearitas, dan uji 

heterokedastisitas. Hasil analisis data atau regresi linier berganda menunjukkan bahwa 

ketidakpastian lingkungan dan sistem akuntansi manajemen  tidak berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap kinerja manajerial. Secara parsial ketidakpastian 

lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada PT. Kuala 

Deli Trans. Sedangkan sistem akuntansi manajemen juga tidak memberi pengaruh 

signifikan secara parsial terhadap PT. Kuala Deli Trans. 

 

Kata Kunci :  Ketidakpastian Lingkungan, Sistem Akuntansi Manajemen, Kinerja 

Manajerial       
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka berkembang 

pula dunia dengan berbagai aktivitas dan produk yang berbeda. Ditandai dengan 

perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi daya kebiasaan sendi 

kehidupan manusia termasuk sektor bisnis, sehingga paradigma bisnis semakin 

bergeser kepada arah pencapaian keunggulan kompetitif dengan semakin 

meningkatnya persaingan diantara pelaku bisnis.Persaingan bisnis yang 

meningkatmenuntut perusahaan untuk memanfaatkan kemampuan yang ada 

semaksimal mungkin, agar unggul dalam bidang persaingan. Keunggulan daya 

saing yang dapat diciptakan oleh perusahanan dapat dicapai dengan salah satu 

cara, yaitu dengan cara meningkatkan kinerja manajerial. 

Untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut, maka pihak manajerial perlu 

memiliki kemampuan untuk memprediksi ketidakpastian lingkungan, yang secara 

langsung mempengaruhi pembuatan dan pengambilan keputusan dalam 

perusahaan. Ketidakpastian lingkungan diidentifikasi sebagai faktor penting 

karena dapat menyulitkan perencanaan dan pengendalian. Perencanaan menjadi 

bermasalah dalam situasi operasi yang tidak tepat, karena tidak terprediksinya 

kejadian dimasa mendatang. Oleh karena itu, selain mendapat memprediksi 

ketidakpastian lingkungan yang terjadi dalam industri, para pihak manajerial juga 

harus mampu memprediksi ketidakpastian lingkungan yang berada diluar 

perusahaan, seperti tindakan pesaing, teknologi dan permintaan pasar. Dalam 
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kondisi ketidakpastian yang tinggiuntuk mencapai kinerja yang maksimal 

tentunya manajer membutuhkan suatu informasi. 

Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu sistem yang terarah dan 

terintegrasi dengan baik. Perencanaan sistem akuntasi manajemen merupakan 

bagian dari sistem pengendalian organisasi yang perlu mendapatkan perhatian, 

sehinggadiharapkan memberikan kontribusi positif dalam mendukung 

keberhasilan sistem pengendalian organisasi. Salah satu fungsi dari sistem 

akuntansi manajemen adalah menyediakan sumber informasi penting untuk 

membantu pihak manajerial dalam mengendalikan aktifitasnya serta mengurangi 

ketidakpastian lingkungan dalam usaha mencapai tujuan organisasi dengan 

sukses.Pada umumnya, desain sistem akuntansi manajemen hanya terbatas pada 

informasi internal organisasi dengan menggunakan data keuangan historis. 

Kondisi keuangan yang memburuk dan kekurangan catatan akuntansi akan 

membatasi akses untuk memperoleh informasi yang diperlukan, sehingga 

menyebabkan kegagalan dalam perusahaan, karena itu diperlukan data eksternal 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. 

Beberapa penelitian menemukan bahwa fungsi sistem akuntansi 

manajemen danketidakpastian lingkungan mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

manajerial. Anggraini(2013), meneliti tentang pengaruh partisipasi penyusunan 

anggaran, komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja 

manajerial pada koperasi wilayah tangerang selatan dan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial.Ardhani (2015), meneliti tentang pengaruh partisipasi 
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anggaran, ketidakpastian lingkungan, desentralisasi, dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja manajerial pada DPRD kabupaten Blora, hasil dari penelitian 

tersebut yaitu ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial.Setyolaksono (2011), meneliti tentang pengaruh desentralisasi dan 

sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial studi kasus pada industri 

es balok di kota Semarang, hasil penelitian ini, sistem akuntansi manajemen 

berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 

Penelitian ini mengambil tempat di PT. Kuala Deli Trans Cibubur. 

Perusahaan ini bergerak dalam bidangjasa logistik terpadu dengan fokus pada 

industri energi terkait. PT. Kuala Deli menyediakan berbagai layanan logistik 

yang disesuaikan, mencakup jasa logistik terintegrasi, manajemen gudang, 

logistik proyek, pengiriman industriseperti minyak dan gas, panas bumi, 

pertambangan, alat berat, pembangkit listrik, dan konstruksi. 

Persaingan antar perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama 

sekarang semakin meningkat,terdapat lebih dari 2.266 perusahaan yang memiliki 

izin SIUPJPT dan PPJK yang tersebar di seluruh Indonesia (Kargo.Tech, 2017). 

Hal ini menyebabkan makin besarnya ancaman kerugian bagi perusahaan yang 

tidak bisa mengatur sistem kerja dan tidak tahu bagaimana cara mencari 

peluang.Bagi perusahaan yang sudah mengatur sistem kerja dan bisa untuk 

mencari peluang maka keberhasilan mungkin bisa didapatkan, untuk 

mempertahankan eksistensi suatu perusahaan seorang manajer harus bisa 

mengatur jalannya perusahaan. 
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Sebelum memutuskan penelitian ini terlebih dahulu peneliti mencari tahu 

permasalahan yang dihadapiPT. Kuala Deli Trans. Fenomena yang terjadi adalah 

menurunnyapendapatanperusahaan dalam tiga tahun terakhirterhitung dari tahun 

2016-2018,hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan tahunan yang didapatkan 

dari perusahaan. 

Tabel. 1.1 

Jumlah pendapatan dan Laba PT. Kuala Deli Trans Cibubur 

No. Tahun Pendapatan Pertahun 

IDR 

Laba/Rugi bersih 

IDR 

1.  2016 Rp. 12.116.255.200 Rp. 2.553.457.427,91 

2.  2017 Rp. 11.664.891.000 Rp. 1.210.182.596,34 

3.  2018 Rp. 11.416.830.975 Rp. 1.148,608.124,78 

Sumber : Laporan Keuangan PT. Kuala Deli Trans 2016-2018 

 Peneliti menduga menurunnya pendapatan perusahaan diakibatkan oleh 

kurangnya kemampuan pihak manajerial dalam memprediksi ketidakpastian 

lingkungan, seperti perubahan teknologi, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, 

dan kenaikan upah buruh yang berbeda tiap daerah, dan beberapa pungutan liar 

(pungli) yang sering terjadi. Sistem akuntansi manajemen perusahaan yang tidak 

jelas mengenai informasi dan pencatatan biaya-biaya tidak terduga yang sering 

dikeluarkan perusahaan pada saat pengiriman barang, juga mempengaruhi 

menurunnya pendapatan perusahaan. 

Dari fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk memilih topik ini karena 

ingin mengetahui “Apakah ketidakpastian lingkungan dan sistem akuntasi 

manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial di PT. Kuala Deli 

Trans”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah merupakan pernyataan singkat suatu masalah yang akan di 

teliti (Mamang dan Sopiah, 2010:73). Dari uraian latarbelakang diatas, maka  

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja manajerial? 

2. Apakah sistem akuntansi manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja manajerial? 

3. Apakah ketidakpastian lingkungan dan sistem akuntansi manajemen 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai 

(Husaini dan Purnomo, 2011:31) ,Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ketidakpastian lingkungan 

terhadap kinerja manajerial. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem akuntansi manajemen 

terhadap kinerja manajerial. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ketidakpastian lingkungan dan 

sistem akuntansi manajemen secara simultan terhadap kinerja manajerial. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat akademis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya terkhusus mahasiswa jurusan akuntansi yang akan 

meneliti topik yang sama dimasa yang akan datang, sehingga peneliti 

selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitiannya hingga lebih 

mendalam lagi. 

1.4.2 Manfaat bagi perusahaan 

Menjadi bahan masukan dan informasi bagi pihak PT. Kuala Deli 

Trans, sehingga dapat mengevaluasi ulang kinerja perusahaan, dan 

mengetahui lebih jelas kekurangan yang ada dalam perusahaan, sehingga 

kinerja perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

1.4.3 Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas serta 

menjadi salah satu bahan persyaratan untuk lulus perkulihan, dan menjadi 

penerapan teori-teori yang sudah didapatkan selama masa perkulihan. 

Khususnya mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan dan sistem 

akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk  memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi dalam 5 bab, 

secara garis besar bab demi bab disusun secara berurutan, yaitu : 

BAB I : Menjelaskan secara singkat mengenai pendahuluan terdiri dari latar 

belakang yang dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Berisi tentang teori yang melandasi penelitian ini yaitu, teori kontijensi, 

ketidakpastian lingkungan, sistem akuntansi manajemen, kinerja 

manajerial, pandangan islam tentang kinerja manajerial, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III: Berisi metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data, 

metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV : Berisi pembahasan tentang pengujian atas hipotesis, penyajian hasil 

hipotesis, dan pembahasan hasil hipotesis melalui alat uji statistik. 

BAB V : Berisi tentang kesimpulan hasil analisis data dari pembahasan serta 

saran-saran yang dapat diberikan penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Kontijensi 

Teori kontijensi berdasarkan pada pemikiran bahwa secara universal 

tidak terdapat sistem akuntansi manajemen yang tepat yang penerapannya 

dapat dilakukan pada organisasi, tetapi hal ini tergantung pada faktor atau 

kondisi atau situasi yang ada dalam organisasi(Putu danLuh, 

2014:483).Untuk meneliti apakah tingkat keandalan sistem akuntansi 

manajemen akan selalu berpengaruh sama untuk setiap kondisi maka banyak 

peneliti seperti, Chenhall dan Morris (1986), Rezika (2017), dan Putu dan 

Luh (2014) Menggunakan teori kontijensi pada penelitian. Beberapa peneliti 

dalam bidang akuntansi manajemen melakukan pengujian untuk melihat 

hubungan variabel-variabel kontekstual seperti ketidakpastian lingkungan, 

ketidakpastian tugas, struktur dan kultur organisasional, ketidakpastian 

strategi dengan desain sistem akuntansi manajemen pendekatan kontijensi  

menarik minat para peneliti karena mereka ingin mengetahui apakah 

ketidakpastian lingkungan dan tingkat keandalan suatu sistem akuntansi 

manajemen akan selalu berpengaruh sama pada setiap kondisi atau tidak. 

Berdasarkan teori kontijensi maka terdapat faktor situasional lain yang 

mungkin akan saling berinteraksi dalam suatu kondisi tertentu.Dengan desain 

akuntansi manajemen, pendekatan strategic unertainly cukup menarik untuk 

diteliti dalam menguji keandalan sistem akuntansi manajemen berpengaruh 
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tidaknya dalam setiap kondisi yang didasarkan pada variabel  penentu lainnya 

saling berinteraksi dengan kondisi yang dihadapi (Rezika 2017:9). Lebih jauh 

hipotesisnya menyebutkan bahwa kesuksesan suatu organisasi tergantung 

pada ketidakpastian, faktor internal, umpan balik dengan organisasi lainnya, 

interaksi eksternal organisasi. 

2.2 Pengertian Ketidakpastian Lingkungan 

Ketidakpastian lingkungan adalah rasa ketidakmampuan seseorang 

untuk memprediksi sesuatu secara akurat dari sebuah faktor sosial dan fisik 

yang secara langsung mempengaruhi perilaku pembuatan keputusan orang-

orang dalam organisasi(Sari, 2014:11). Pada dasarnya ketidakpastian 

lingkungan merupakan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi 

operasional perusahaan,ketidakpastian lingkungan membuat perencanaan dan 

pengawasan manajerial.Ketidakpastian kemudian menjadi sebuah aspek yang 

paling banyak diteliti dari segi lingkungan eksternal 

perusahaan,ketidakpastian lingkungan diidentifikasi sebagai variabel 

kontekstual yang penting dalam sebuah sistem informasi akuntansi, karena 

kondisi tersebut dapat menyulitkan proses perencanaan dan pengendalian. 

Perencanaan akan menjadi suatu masalah dalam situasi operasional 

yang tidak pasti yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian dimasa yang akan 

mendatang yang dapat di prediksikan, demikian juga pada kegiatan 

pengendalian yang akan terpengaruh oleh kondisi ketidakpastian tersebut. 

Setiap organisasi memiliki pengertian yang berbeda mengenai kondisi 

lingkungannya. Hal ini dikarenakan penilaian ketidakpastian  lingkungan 
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tergantung pada persepsi dan kemampuan masing-masing manajerial dalam 

menilai dan memperkirakan situasi yang mungkin terjadi dimasa yang akan 

mendatang. 

Ada tiga tipe ketidakpastian lingkungan (Firmansyah, 2015:18): 

2.2.1 Ketidakpastian Keadaan (State Uncertainly) 

Jika seseorang merasa bahwa lingkungan organisasi tidak dapat 

diprediksi, artinya seseorang tersebut tidak paham komponen lingkunganakan 

mengalami perubahan. Seorang manajer dapat merasa tidak pasti terhadap 

tindakan apa yang akan dilakukan dalam menghadapi dinamika perubahan 

lingkungan yang relevan, seperti perubahan teknologi, budaya dan 

sebagainya. 

2.2.2 Ketidakpastian Pengaruh (Effect Uncertainly) 

Ketidakpastian pengaruh berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang 

untuk memprediksi pengaruh lingkungan terhadap organisasi dimasa yang 

akan datang. Ketidakpastian pengaruh ini meliputi sifat, kedalam dan waktu. 

Seorang manajer dalam ketidakpastian pengaruh ini bila merasa tidak pasti 

bagaimana suatu peristiwa tersebut berpengaruhdan kapan pengaruh tersebut 

sampai pada perusahaan (waktu). Ketidakpastian pengaruh terhadap peristiwa 

yang terjadi pada masa mendatang akan lebih menjadi menonjol jika 

ketidakpastian lingkungan sangat tinggi dimasa yang akan mendatang. 

2.2.3 Ketidakpastian Respon (Response Uncertainly) 

Adalah usaha untuk memahami pilihan respon apa yang tersedia bagi 

manfaat organisasi dari tiap-tiap respon yang dilakukan. Dengan demikian, 
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ketidakpastian respon didefinisikan sebagai ketiadaan pengetahuan tentang 

pilihan respon dan ketidakmampuan untuk memprediksi konsekuensi yang 

mungkin timbul sebagai akibat pilihan respon. 

2.3 Sistem Akuntansi Manajemen 

Akuntansi manajemen adalah mengidentifikasi, mengumpulkan, 

mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi yangbermanfaat 

bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil 

keputusan, Suryani (2019:35). Akuntansi manajemen memiliki peranan yang 

penting dalam dunia usaha, mulai dari badan usaha kecil yang tidak 

berorientasi pada keuntungan hingga perusahaan besar yang mencari 

keuntungan membutuhkan informasi akuntasi sebagai alat perencanaan, 

pengawasan maupun sebagai dasar pengambilan keputusan. Sistem akuntansi 

manajemen sebagai alat kontrol organisasi dan alat yang efektif menyediakan 

informasi yang bermanfaat guna memprediksi kondisi yang mungkin terjadi 

pada berbagai aktifitas yang dilakukan manajer.  

Dari penelitian yang dilakukan Chenhall dan Morris ditemukan bukti 

empiris mengenai karakteristik sistem informasi yang dapat bermanfaat bagi 

suatu organisasi, karakteristik tersebut terdiri dari : broadscope, aggregation 

,integration dan timelines, (Arsono dan Muslichah, 2002:107). Definisi 

tentang empat karakteristik diatas sebagai berikut(Ahcmad dan Ira, 2009:66): 

2.3.1 Karakteristik Broadscope 

Mempunyai tiga sub dimensi yaitu : fokus, kuantitatif, dan waktu. 

Dimensi fokus berkaitan erat dengan informasi yang berasal dari dalam atau 
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luar organisasi, dimensi kuantifikasi berkaitan dengan informasi keuangan 

dan non-keuangan, sedangkan dimensi waktu berkaitan dengan estimasi 

peristiwa yang akan datang. Pada organisasi dengan struktur desentralisasi, 

para manajer membutuhkan informasi broadscope sebagai salah satu impikasi 

dari meningkatnya otoritas dan tanggung jawab merekaserta fungsinya 

sebagai pengendali.Desentralisasi akan mendorong para manajer untuk 

mengembangkan kompetensinya didalam perusahaan yang mengarahkan 

mereka kepada peningkatan kerja,untuk itu mereka membutuhkan informasi 

dengan karakteristik broadscope untuk mendukung daya saing mereka. 

Dengan demikian, organisasi yang memiliki tingkat desentralisasi tinggiperlu 

didukung oleh informasibroadscope  agar berdampakpositif bagi kinerja 

manajerial. 

2.3.2 Karakteristik Aggregation 

Karakteristik aggregation atau pengumpulan merupakan ringkasan 

informasi menurut fungsi, periode waktu dan model keputusan. Informasi 

menurut fungsi akan menyediakan informasi yang berkaitan dengan hasil 

keputusan dari unit-unit lain. Hal tersebut harus konsisten dengan model 

keputusan formal yang digunakan oleh organisasi, informasi ini dapat 

mengurangi atau menghemat waktu dalam pengambian keputusan karena 

informasi sudah disusun menurut fungsi dan jangka waktu yang berbeda-

beda.  Informasi teragregasi dengan tepat akan memberikan masukan penting 

dalam proses pengambilan keputusan, karena waktu yang diperlukan untuk 

mengevaluasi informasi relatif lebih sedikit dibandingkan dengan informasi 
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yang masih mentah dan belum tersusun. Bagi organisasi desentralisasi para 

manajer akan membutuhkan informasi yang berkaitan dengan area atau unit 

bisnis yang menjadi tanggung jawab mereka,dengan informasi yang jelas 

mengenai area tanggung jawab fungsional masing-masing manajer, maka 

akan mengurangi terjadinya konflik,informasi ini juga bermanfaat sebagai 

input dalam mengevaluasi kinerja manajer. 

2.3.3 Karakteristik Integration 

Karakteristik integrasi atau terpadu memberikan sarana koordinasi antar 

segmen dalam sub unit atau antar sub unit dalam sebuah organsisasi. 

Kompleksitas dan saling ketergantungan antar sub-unit akan ditunjukan 

dalam informasi yang terintegrasi dalam sistem akuntansi manajemen. 

Informasi yang terintegrasi dapat memberikan peran pengkoordinasian dalam 

beragam keputusan pada organisasi yang sangat terdesentralisasi, informasi 

yang terintegrasi juga dipandang sebagai pembangkit moral bagi para manajer 

unit bisnis dan mengindikasikan bahwa informasi ini memberikan andil 

dalampeningkatan kinerja. 

2.3.4 Karakteristik Timelines 

Karakteristik timelines atau ketepatan waktu mempunyai dua sub 

dimensi yaitu ferkuensi dan kecepatan pelaporan. Ferkuensi sendiri berkaitan 

dengan seberapa sering informasi disediakan untuk para manajer, sedangkan 

kecepatan berkaitan dengan tenggang waktu antara kebutuhan akan informasi 

dengan tersedianya informasi. Informasi yang tepat waktu akan 

mempengaruhi kemampuan manajer dalam merespon setiap kejadian 
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ataspermasalahan yang timbul, apabila informasi tersebut tidak disampaikan 

tepat waktu, maka informasi tersebut akan kehilanagan nilai dalam proses 

pengambilan keputusan. Informasi yang tepat waktu juga akan mendukung 

para manajer untuk menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam 

lingkungan kerja mereka. 

2.4 Kinerja Manajerial 

Dalam kamus bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang 

dicapai, kemampuan atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja adalah 

gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum 

kinerja merupak prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, 

(Bastian, 2010:274). Kinerja juga dapat diartikan sebagai adalah hasil 

evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan karyawan dibandingkan kriteria 

yang telah ditetapkan sebelumnya(Pilatus, 2013:982). Kinerja atau 

perfomance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu 

organisasi (Moeheriono, 2012:95). 

Suatu perusahaan memiliki standar kinerja, yang dimaksud standar 

kinerja ialah tingkat kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi dan 

merupakan peembanding atau tujuan atau target tergantung pada pendekatan 

yang diambil(Abdullah, 2014:114). Standar kerja yang baik harus realistis, 

dapat diukur dan mudah dipahami dengan jelas sehingga bermanfaat bagi 
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organisasi maupun para karyawan, fungsi dari standar kinerja itu ialah 

sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan, 

memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras untukmencapai standar, 

memberi arah pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai, memberikan 

pedoman kepada karyawan berkenaan dengan proses pelaksanaan pekerjaan 

guna mencapai standar kinerja yang ditetapkan. 

Bagi individu penilaian kinerja berperan sebagai umpan balik tentang 

berbagai  hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensinya yang 

pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan 

pengembangan karirnya (Siagian, 2014:223). Kinerja manajerial adalah hasil 

kerja secara kualitas  yang dicapai oleh suatu organisasi yang mana telah 

menjadi tujuan dari organisasi tersebut. 

2.4.1 Klasifikasi Manajer 

Klasifikasi manajer dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian (Pramudya, 

2015:12), antara lain: 

1. Manajer Tingkat Bawah ( Lower Management) 

Manajer tingkat bawah atau disebut juga manajer lini pertama, 

manajer lini pertama bertanggung jawab atas produksi barang dan jasa, 

contoh manajer tingkat ini adalah : pengawas, supervisi, dan mandor. 

2. Manajer Tingkat Menengah (Middle Management) 

Manajer tingkat menengah mencakup  semua tingkatan manajemen 

antara tingkatan paling rendah hingga tingkatan paling puncak pada 

organisasi tertentu. Manajer tingkat menengah mengelola pekerjaan para 
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manajer tingkat lini pertama dan mempunyai sebutan sebagai kepala 

bagian atau kepala biro, pemimpin proyek, manajer pabrik atau manajer 

devisi. 

3. Manajer Tingkat Atas ( Top Management) 

Manajer yang menduduki posisi ini disebut manajer puncak, yang 

bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang mencakup seluruh 

organisasi dan menyusun rencana serta sasaran yang akan memenuhi 

keseluruhan organisasi itu, contoh manajer pada tingkat ini adalah, CEO, 

GM, dan presiden direksi. 

2.4.2 Faktoryang Mempengaruhi Kinerja Manajerial 

Ada beberapa faktoryang mempengaruhi kinerja manajerial (Hapsari, 

2010:35) antara lain : 

1. Faktor pribadi (keahlian, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen). 

2. Faktor kepemimpinan (kualitas keberanian/semangat, pedoman 

pemberian semangat pada manajer dan pemimpin kelompok 

organisasi). 

3. Faktor tim/kelompok (sistem pekerjaan dan fasilitas yang disediakan 

oleh organisasi). 

4. Faktor situasional (perubahan dan tekanan dari lingkungan internal dan 

eksternal).  
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2.4.3 Indikator Pengukuran Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial adalah kemampuan manajer dalam melaksanakan 

kegiatan manajerial. Kinerja manajerial ini diukur dengan menggunakan 

delapan indikator(Oktora, 2018:431) , yaitu sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah penentuan kebijakan dalam sekumpulan 

kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan dalam hal  ini 

adalah penentuan tujuan-tujuan, kebijakan, arah dan tindakan atau 

pelaksanaan yang diambil, termasuk juga jadwal pekerjaan membuat 

anggaran, menyusun prosedur-prosedur, menentukan tujuan, menyiapkan 

agenda dan membuat program. 

2. Investigasi  

Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan 

melalui pengumpulan dan penyiapan informasi, biasanya dalam bentuk 

catatan laporan-laporan dan rekening-rekening, inventaris, melakukan 

pengukuran hasil, menyiapkan laporan keuangan, menyiapkan catatan, 

melakukan penelitian, dan melakukan analisis pekerjaan, sehingga 

mempermudah dilaksanakan 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 
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dengan orang-orang dibagian yang lain dengan tujuan untuk membangun 

dan menyelesaikan program-program, memberikan sasaran kepada 

departemen lain. melancarkan hubungan dengan manajer-manajer lain, 

mengatur pertemuan-pertemuan, memberikan informasi terhadap atasan, 

berusaha mencari kerjasama dengan departemen lain.  

4. Evaluasi  

Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan 

terhadaprencana 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 ditunjukkan untuk menilai pegawai dan catatan hasil 

kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang 

diperlukan. 

5. Pengawasan  

Pengawasan adalah mengukur dan mengoreksi kinerja individu 

untuk memastikan bahwa apa yang terjadi sesuai dengan rencana. 

Pengawasan dilakukan dengan cara mengarahkan, memimpin dan 

mengembangkan bawahan, memberi nasehat 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-
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orang yang ada dan merekrut tenaga kerja, melakukan wawancara 

pekerjaan, pemilihan karyawan, menempatkan, mempromosikan, menilai 

merencanakan karir, kompensasi dan pelatihan pengembangan calon atau 

pelaksanaan yang ada sehingga tugas tugas dapat tercapai secara efektif 

dan efisien. 

7. Negoisasi  

Negoisasi yaitu usaha untuk memperoleh kesempatan dalam hal 

melakukan pembelian, penjualan, atau melakukan kontrak untuk barang-

barang atau jasa, negoisasi pajak, menghubungkan para 

pemasok,melakukan perundingan dengan wakil-wakil penjualan kepada 

agen-agen atau konsumen. 

8. Perwakilan 

Melakukan kepentingan umum atas organisasi, melakukan pidato-

pidato, konsultasi untuk kontrak dengan individu atau kelompok-

kelompok diluar individu, pidato-pidato untuk umum, kampanye-

kampanye masyarakat, meluncurkan hal-hal baru, menghadiri 

konferensikonferensi dan pertemuan dengan klub bisnis. 

2.5 Pandangan Islam Tentang Kinerja 

Islam merupakan agama yang menentukan tatanan hidup dengan 

sempurna, baik kehidupan individual maupun masyarakat. Islam 

menganjurkan orang bergerak dan giat beramal serta usaha. Pada 

umumnya, semua pekerjaan memerlukan pengembangan amanah yang 

teruji dalam hal kemampuan menjalankan pekerjaan serta tanggung 
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jawab atas terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Allah 

SWTmenjanjikan orang-orang yang beramal akan dijadikan khalifah 

dimuka bumi, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S An-Nur : 55 

ُهْم فًِ األْرِض َكَما  ْسَتْخلَِفنه ٌَ الَِحاِت َل ُ الهِذٌَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصه َعَد َّللاه

لَ  ٌَُبدِّ َننه لَُهْم ِدٌَنُهُم الهِذي اْرَتَضى َلُهْم َوَل ٌَُمكِّ هُْم اْسَتْخَلَف الهِذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم َولَ نه

ًئا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذلَِك  ٌْ ٌُْشِرُكوَن ِبً َش ْعُبُدوَنِنً ال  ٌَ ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم أَْمًنا 

 َفأُوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسقُونَ 

Artinya : “dan Allah telah berjanjikepada orang-orang yang beriman 

diantara kamudan mengerjakan amal-amal shaleh bahwa sungguh dia 

akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia telah 

menjadikan orang-orang sebelumnya berkuasa, dan sungguh dia akan 

meneguhkan bagi mereka agama yang telah di ridhai-Nya untuk mereka, 

dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka 

dalam ketakutan menjadi aman senantiasa. Mereka tetap menyembah-Ku 

dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan barang 

siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-

orang yang fasik. 

Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman 

dan mengerjakan perbuatan dengan sungguh-sungguh maka Allah SWT akan 

menjadikan mereka berkuasa di muka bumi,ini berarti semakin bersungguh-

sungguh seseorang dalam melaksanakan sesuatu amal atau pekerjaan maka 

akan mendapatkan hasil yang baik. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Reni 

Anggraini 

(2013) 

Pengaruh Partisipasi Penyusunan 

Anggaran, Komitmen Organisasi dan 

Ketidakpastian Lingkungan terhadap 

Kinerja Manajerial pada Koperasi di 

Wilayah Tangerang Selatan 

Ketidakpastian lingkungan 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial 

2.  Dian ayu 

ardhani 

(2008) 

Pengaruh Partisipasi Anggaran, 

Ketidakpastian Lingkungan dan 

Komitmen Organisasi terhadap 

Kinerja Manajerial pada DPRD 

Kabupaten Blora 

Ketidakpastian lingkungan 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial.  

3.  Yusri 

Hasmi(2012) 

Pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran dan Akuntabilitas Publik 

Terhadap Kinerja Manajerial 

Aparatur Pemerintahan Kota 

Lhoksmawe (Studi Empiris pada 

Satuan Perangkat Kerja Kota 

Lhoksmawe) 

Kejelassan sasaran anggaran 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja aparatur dan akuntabilitas 

publik memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial 

aparatur pemerintah. 

4.  Rezika 

(2017) 

Pengaruh Ketidakpastian 

Lingkungan dan Sistem Akuntansi 

Manajemen terhadap Kinerja 

Manajerial (Studi Kasus di PT 

Kinerja manajerial dipengaruhi 

secara positif oleh sistem 

akuntansi manajemen pada 

tingkat ketidakpastian yang 
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Kumango Jantan) tinggi. 

Sumber : Olahan data penulis, 2020. 

2.7 Kerangka Pemikiran  

Berikut ini merupakan kerangka  pemikiran mengenai pengaruh 

ketidakpastian lingkungan dansistem akuntansi manajemen terhadap kinerja 

manajerial. Kerangka pemikiran inidapat digunakan sebagai dasar perumusan 

hipotesis. 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Sumber : Olahan Data 2019 

 

Sumber : Olahan data penulis, 2020. 

2.8 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran diatas tentang pengaruh 

ketidakpastian lingkungan dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja 

manajerial, maka dapat dikembangkan hipotesisnya sebagai berikut :  

2.8.1 Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Kinerja Manajerial 

Informasi merupakan hal  yang sangat penting dalam suatu organisasi 

yang mengalami ketidakpastian lingkungan yang tinggi terutama dalam 

proses perencanaan dan kontrol. pada kondisi ketidakpastian yang tinggi 

Ketidakpastian lingkungan 

Sistem Akuntansi Manajemen 

Kinerja Manajerial 
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manajer akan mempertimbangkan informasi eksternal dan non-finansial akan 

menjadi lebih penting dan berguna dalam pengambilan keputusan. Gordon 

dan Narayanamelakukan penelitian terhadap manajer tingkat senior dari 34 

perusahaan di negara Kansas dan Missouri (Rezika, 2017:24). Mereka 

menemukan bahwa para pengambil keputusan yang merasakan ketidakpastian 

lingkungan yang lebih besar akan cenderung mencari informsi eksternal, 

informasi non-keuangan dan informasi pendukung untuk menambah tipe 

informasi lainnya, berdasarkan penjelasan uraian diatas maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Diduga ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja manajerial . 

2.8.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial 

Sistem akuntansi manajemen menghasilkan informasi yang berguna 

bagi para pekerja, manajer dan eksekutif suatu organisasi dalam pembuatan 

keputusan yang baik pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi. 

Seorang manajer menggunakan informasi yang disediakan oleh akuntansi 

manajemen, maka akan menghasilkan perbaikan yang baik pada pekerjaan 

maupun kinerja (Rezika, 2017:26). Penggunaan informasi sistem akuntansi 

manajemen yang andal dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan 

kinerja, namun ini tidak berarti bahwa sistem akuntansi manajemen akan 

menjamin keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Informasi sistem akuntansi manajemen tersedia dalam suatu organisasi 

yang akan menjadi lebih efektif apabila dapat mendukung pengguna 

informasi atau pengambilan keputusan, kesesuaian antara informasi dan 
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pengambilan keputusan akan meningkatakan kualitas keputusan yang akan 

diambil  dan pada akhirnya dapat meninngkatkan kinerja, hal ini 

menunjukkan bahwa semakin handal sistem akuntansi manajemen maka akan 

menyebabkan kinerja manajerial menjadi semakin tinggi. Berdasarkan 

penjelasan uraian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut. 

H2 :Diduga Sistem Akuntansi Manajemen Berpengaruh Signifikan terhadap  

Kinerja Manajerial. 

2.8.3 Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan danSistem Akuntansi Manajemen 

terhadap Kinerja Manajerial 

Informasi terintegrasi bermanfaat bagi manajer ketika dihadapkan pada 

pengaambilan keputusan yang mungkin akan berpengaruh terhadap sub-unit 

lainnya. Terdapat hubungan tidak langsung antara ketidakpastian lingkungan 

dan sistem akuntansi manajemen yang dipersepsikan terhadap kinerja, dan 

terdapat pengaruh tidak langsung antara ketidakpastian lingkungan dan sistem 

akuntansi manajemen terhadap kinerja (Rezika, 2017:27), hal ini berpengaruh 

positif dan signifikan antara ketidakpastian lingkungan dan sistem akuntansi 

manajemen terhadap kinerja organisasi terutama kinerja manajerial. 

Berdasarkan penjelsan uraian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Diduga Terdapat Pengaruh antara Ketidakpastian Lingkungan dan 

Sistem Akuntansi Manajemen Secara Simultan terhadap Kinerja 

Manjerial.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

3.1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PT. Kuala Deli Transyang beralamat di ruko 

Citywalk Citra Grand Blok CW7 No.21, Cibubur, Jawa Barat. Penelitian ini 

mulai pada oktober 2019. 

3.1.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dapat didefinisikan sebagai sejumlah kasus yang memenuhi 

seperangkat kriteria tertentu, yang di tentukan oleh peneliti. Populasi terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, adapun populasi dari 

penelitian ini adalah pihak manajerial di PT. Kuala Deli Trans. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin di teliti, apabila populasi 

besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi,misalnya karna keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambildari populasi tersebut. Adapun pada 

penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh yaitu 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel, hal ini sering dilkukan apabila jumlah populasi kurang dari 30orang 

atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dan kesalahan sangat kecil.  
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Tabel 3.1 

Daftar Responden 

No. Daftar Responden Jumlah Responden 

1 Direktur Utama 1 

2 Direktur 1 

4 Manajer Keuangan 1 

5 Manajer HRD 1 

6 Manajer Operasional 1 

7 Manajer Marketing 1 

8 Manajer Purchasing 1 

9 Supervisor Keuangan 1 

10 Supervisor HRD 1 

11 Supervisor Operasional 2 

12 Supervisor Marketing 2 

13 Supervisor Purchasing 2 

 Jumlah 16 

Sumber : Data Karyawan PT. Kuala Deli Trans, 2019. 

3.1.3 Jenis dan Sumber Data 

3.1.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, yang diperoleh melalui instrumen kuisioner. Penelitian 

kuantitatif sering disebut juga metode tradisional/ ilmiah, tujuan 

penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan 
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model-model matematis, teori-teori/hipotesis yang berkaitan dengan 

fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam 

penelitian kuantitatif, karena hal ini memberikan hubungan yang 

fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari 

hubungan-hubungan kuantitatif. 

3.1.3.2 Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yaitu data 

yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan 

seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa 

dilakukan oleh peneliti. Data primer ini dikumpulkan secara khusus 

untuk menjawab pertayaan penelitian, data primer yang dikumpulkan 

berupa data mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan dan sistem 

akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. 

3.1.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel adalah konstruk yang diukur dengan bermacam nilai 

untuk  memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-

fenomena. Penentuan variabel pada dasarnya merupakan operasional 

konstruk yaitu upaya mengurangi abstraksi sehingga menjadi variabel 

yang dapat diukur.Variabel yang menjadi perhatian utama dalam 

penelitian ini adalah satu variabel dependen yakni kinerja 

manajerial,dua variabel independen pada penelitian ini adalah 

ketidakpastian lingkungan dan sistem akuntansi manajemen, berikut 

penjelasan mengenai definisi operasional variabel masing-masing. 
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3.1.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen, oleh karena itu variabel 

dependen bergantung kepada variabel independen. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah : 

3.1.4.1.1 Kinerja Manajerial (Y) 

Kinerja manajerial  adalah  kemampuan manajer dalam 

melaksanakan kegiatan manajerial, yang diukur menggunakan 

indikator yaitu : perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, 

pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan. Sistem 

pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang 

bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai 

pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial non-finansial. 

Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat 

pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat 

dengan menetapkan reward and punishment sistem. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan skala Linkert yang mana menunjukkan 

point 1 dibawah rata-rata dan point 5 diatas rata-rata. 

3.1.4.2 Variabel Indepanden 

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain, hal ini terjadi dalam hubungan kausal. 

Hubungan kausal biasanya mulai dengan suatu akibat (effect), baru 
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kemudian ia mencari sebabnya (causes), variabel independen pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.1.4.2.1 Ketidakpastian Lingkungan (X1) 

Ketidakpastian lingkungan adalah rasa ketidakmampuan 

seseorang untuk memprediksi sesuatu secara akuratdari seluruh 

faktor sosial dan fisik yang secara langsung mempengaruhi 

perilaku pembuatan keputusan orang-orang dalam organisasi.  

Informasimerupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

organisasi yang mengalami ketidakpastian lingkungantinggi, 

terutama dalam proses kegiatan perencanaan dan kontrol. Untuk 

mengukur presepsi responden mengenai ketidakpastian lingkungan 

dapat menggunakan indikator :ketidakpastian keadaan, 

ketidakpastian pengaruh dan ketidakpastian respon. Pengukuran ini 

diukur menggunakan skala Linkert dengan skala 1 sampai 5. Pada 

poin 1 jawaban responden digunakan untuk menentukan apakah 

tingkat ketidakpastian lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan 

rendah dan poin 5 menentukan tingkat ketidakpastian lingkungan 

yang dihadapi tinggi. 

3.1.4.2.2 Sistem Akuntansi Manajemen (X2) 

Akuntansi manajemenadalah proses identifikasi, 

pengukuran, pengumpulan, analisis, penyiapan dan komunikasi 

informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk 

perencanaan, evaluasi, pengendalian dalam suatu organisasi, serta 
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untuk menjamin suatu ketepatan penggunaan sumber-sumber dan 

pertanggung jawaban atas sumber-sumber tersebut. Sistem 

akuntansi manajemen menghasilkan informasi yangberguna bagi 

para pekerja, manajer, dan eksekutif suatu organisasi dalam 

pembuatan keputusan yang baik, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mengukur presepsi 

responden mengenai sistem akuntansi manajemen dapat 

menggunakan broadscope, timelines, aggregation, dan 

integration,responden diminta seberapa penting sistem akuntansi 

manajemen digunakan untuk pembuatan keputusan sehari-hari 

dalam istansi perusahaan dengan memilih skala Linkert 1 sampai 5 

. poin 1 menunjukkan jika sistem informasi akuntansi  manajemen 

dianggap tidak penting dalam pembuatan keputusan sehari-hari 

dinyatakan dengan skala rendah, dan poin 5 menunjukkan jika 

sangat penting makadinyatakan dengan skala yang sangat tinggi. 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Dimensi Indikator 

1.  Ketidakpastian 

Lingkungan 

Ketidakpastian lingkungan 

adalah rasa 

ketidakmampuan seseorang 

untuk memprediksi sesuatu 

Kurangnya infor-

masi dan ketidak-

mampuan menge-

tahui hasil dan 

Ketidakpastian keadaan 
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secara akurat dari sebuah 

faktor sosial dan fisik yang 

secara langsung 

mempengaruhi perilaku 

pembuatan keputusan 

orang-orang dalam 

organisasi 

Ketidak-

mampuan 

memprediksi hal 

yang akan datang. 

Ketidakpastian 

pengaruh 

Ketidakpastian Respon 

2.  Sistem 

Akuntansi 

Manajemen  

Proses identifikasi, 

pengukuran, pengumpulan, 

analisis, penyiapan dan 

komunikasi informasi 

finansial yang digunakan 

oleh manajemen untuk 

perencanaan, evaluasi, 

pengendalian dalam suatu 

organisasi, serta untuk 

menjamin suatu ketepatan 

penggunaan sumber-sumber 

dan pertanggung jawaban 

atas sumber-sumber 

tersebut 

Broadscope 1. Informasi internal 

2. Informasi eksternal  

3. Informasi ekonomi 

4. Informasi non-

ekonomi. 

Timelines 1. Kecepatan 

2. Otomatisasi 

3. Frekuensi Laporan 

Aggregation 1. Fungsional 

2. Periode waktu 

3. Analisis 

Perbandingan  

Integration 1. Pengaruh 

2. Target 

3. Dampak Keputusan 

3.  Kinerja 

manajerial 

Kinerja manajerial adalah 

hasil kerja secara kualitas  

yang dicapai oleh suatu 

organisasi yang mana telah 

menjadi tujuan dari 

organisasi tersebut. 

Perencanaan Menentukan Tujuan, 

Kebijakan Dan 

Perencanaan  

Investigasi Mengumpulkan Dan 

Menyiapkan Informasi  

Berbentuk Catatan, 

Laporan Dan Rekening 

Koordinasi Tukar Menukar 

Informasi Dengan 
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Manajer Bagian Lain 

Evaluasi Menilai Dan Mengukur 

Proposal, Kinerja Yang 

Diamati Atau 

Dilaporkan  

Pengawasan Mengarahkan, 

Memimpin Dan 

Mengembangkan 

Bawahan 

Pemilihan Staff Mempertahankan 

Angkatan Kerja 

Negosiasi Pembelian Penjualan 

Untuk Barang Dan Jasa 

Representasi Promosi 

Kinerja Secara 

Menyeluruh 

Evaluasi 

Sumber : Olahan Data Penulis, 2019. 

3.1.5 Teknik Pengolahan Data 

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini dengan menggunakan 

kuisioner dan wawancara, kuisioner merupakan suatu pengumpulan data 

dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/pernyataan 

kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar 

pertanyaan tersebut.Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan 

kuisioner langsung memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihannya 

adalah peneliti dapat memberikan penjelasan tentang pertanyaan-

pertanyaan yang kurang dipahami serta kuisioner dapat langsung 

dikumpulkan oleh peneliti setelah diisi oleh responden, sedangkan 

kelemahannya adalah waktu dan biaya pengumpulan yang relatif 
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besar.Masing-masing hipotesis akan diuji dengan alat analisis linear 

berganda (Multi regression analysis) yaitu alat analisis yang digunakan 

jika ingin menguji pengaruh dari dua tau lebih variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

              

Dimana :  Y = Kinerja Manajerial 

     = Ketidakpastian Lingkungan 

     = Sistem Akuntansi Manajemen 

  a = Konstanta 

  b  = Koefisiensi Regresi 

  

Pengukuran variabel dependen dan independen menggunakan skala 

Linkert dengan skala 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skala 5 (sangat 

setuju). Untuk masing-masing pertanyaan menggunakan lima skala Linkert 

yaitu : 

Sangat Tidak Setuju  = 1 

Tidak Setuju  = 2 

Ragu-Ragu   = 3 

Setuju   = 4 

Sangat Setuju  = 5 

3.2 Metode Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif ini merupakan analisis yang berisi tentang data diri 

responden yang diperoleh dari kuisioner yang diisi oleh responden. Data 
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yang diperoleh tersebut dipresentasikan dan disajikan dalam tabel 

distribusi frekuensi yang memaparkan kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-

rata, dan standar devisiasi.  

3.2.1.1 Uji Kualitas Data  

Uji kualitas data yang diperoleh dari penggunaan instrumen 

penelitian dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas. 

3.2.1.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuisioner. Kuisioner dikatakan valid jika ternyata pada kuisioner 

mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukuroleh kuisioner 

tersebut. Mengukur tingkat validitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan korelasi antar antara skor butir pertanyaan dengan total 

skor konstruk. Pengujian untuk menentukan signifikan dengan 

membandingkan nilai rhitung dengan rtabel, maka instrumen yang 

digunakan dinyatakan valid. Sebaiknya jika rhitung bernilai negatif 

atau kecil dari rtabel, maka instrumen yang digunakan dinyatakan 

valid atau  harus dihapus. 

3.2.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untukmengukur suatu kuisioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, suatu 

kuisioner dikatan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan pengukuran sekali 



 

35 
 

saja (one Shot) yang kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasai antar jawaban pertanyaan, 

SPSS mempunyai fasilitas untuk menguji reliabilitas dengan uji 

statistik Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan realiabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha>0,60. 

3.2.2 Pengujian Asumsi Klasik 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda, maka perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi yang 

diisyaratkan dalam analisis regresi berganda untuk memenuhi kriteria 

BLUE (Best Linier Unbias Estimate). Uji asumsi klasik dapat di uji dengan 

asumsi normalitas, uji multikolinearitas, dan heterokedastisitas. 

3.2.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan 

untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data berdistribusi 

normal ataukah tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data 

yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari 

populasi normal. Analisa grafik dilakukan dengan cara melihat grafik 

histogram yang membandingkan data observasi dengan data distribusi 

yang mendekati distribusi normal, namun dapat menyesatkan 

khususnya untuk jumlah sampel kecil. Metode yang lebih handal 

adalah dengan melihat normal probability plotyang membandingkan 

distribusi kumulatif dengan distribusi normal. 
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3.2.2.2 Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan 

melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor 

(VIF).Multikolinearitas tetap ada pada setiap variabel independen, 

hanya saja harus dipastikan apakah multikolinearitas yang ada masih 

dalam batas penerimaan atau tidak. Untuk menguji dalam penelitian 

ini dilakukan dengan melihat nilai variance inflation factor (VIF) 

untuk tiap-tiap variabel independen. 

3.2.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain,model regresi yang baik adalah 

yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas untuk 

memenuhi asumsi homokedastisitas, maka perlu diuji apakah ada 

gejala heterokedastisitas atau tidak, caranya adalah dengan melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat residualnya. Jika ada 

pola tertentu, seperti titik-titik yang membuat pola tertentu maka 

mengidentifikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya, jika 

ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.  
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3.2.3 Pengujian Hipotesis 

Untuk memperoleh simpulan dari penelitian ini, maka terlebih 

dahulu dilakukanpengujian hipotesis secara individual (parsial)  dan 

secara menyeluruh (simultan) yang diperlukan sebagai berikut : 

3.2.3.1 Uji Parsial  

Uji parsial dengan menggunakan t-test dilakukan untuk 

menguji pengaruh semua variabel idependen terhadap variabel 

dependen secara parsial, uji t ini dilakukan dengan membandingkan 

nilai        dan        . Nilai         dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

          = 
                     

                    
 

Level of Significance yang digunakan adalah 5% dan dasar 

pengambilan keputusan apakah hipotesis diterima atau ditolak adalah 

dengan membandingkan nilai         dan         , apabila : 

a.        >        maka     diterima kerena terdapat pengaruh 

besar. 

b.        <        maka     ditolak karena tidak terdapat pengaruh 

yang besar. 

3.2.3.2 Uji Simultan 

Uji simultan dengan menggunakan f-test dilakukan untuk menguji 

apakah variabel secara simultan berpengaruh terhadap 

variabeldependen, uji f ini dilakukan dengan membandingkan nilai 
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        dan       . Nilai         dapat diperoleh dengan 

menggunakan rumus  

        = 
         

            
 

 Dimana : 

     = Koefisiensi Determinan 

 K  = Jumlah Variabel 

 N  = Jumlah Sampel 

Level of Significanceyang digunakan adalah 5% dan dasar 

pengambilan keputusan hipotesis diterima atau di tolak adalah dengan 

membandingkan nilai         dengan         apabila : 

a.        >       , maka    diterima karena terdapat pengaruh yang besar. 

b.        <       , maka    ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang 

besar. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ketidakpastian lingkungan 

dan sistem akuntansi manajemen berpengaruh secara parsial maupun simultan 

terhadap kinerja manajerial pada PT. Kuala Deli Trans. Berdasarkan hasil 

pengujian menggunakan bantuan IBM SPSS v.25. diperoleh hasil dan 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian, dihasilkan bahwa ketidakpastian 

lingkungan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja manajerial 

yang ada dalam perusahaan. Hal ini disimpulkan setelah melakukan 

pengujian mengenai pengaruh antara variabel independen (X1) terhadap 

variabel dependen (Y) secara parsial. 

2. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian, dihasilkan bahwa sistem 

akuntansi manajemen tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

manajerial yang ada dalam perusahaan. Hal ini disimpulkan setelah 

melakukan pengujian mengenai pengaruh antara variabel independen (X2) 

terhadap variabel dependen (Y) secara parsial 

3. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian, variabel independen (X1) dan 

(X2) tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y). 

Hal ini disimpulkan setelah menguji hubungan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan. 
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4. Tidak terdapat kesamaan hasil antara penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu. 

5.2 Saran 

1. Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan faktor-faktoryang dirasa 

mempengaruhi kinerja manajerial, agar kedepannya perusahaan dapat 

berjalan lebih efektif dan efisien lagi. 

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan juga menambah variabel lain yang 

diduga memiliki pengaruh terhadap tindakan kinerja, seperti startegi 

organisasi, perubahan teknologi, dll 
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Lampiran 

 

  



 

 
 

 

1. Karakteristik Reponden 

 

 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 10 62.5 62.5 62.5 

Perempuan 6 37.5 37.5 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20-29 tahun 2 12.5 12.5 12.5 

30-39 tahun 6 37.5 37.5 50.0 

40-49 tahun 5 31.3 31.3 81.3 

> 50tahun 3 18.8 18.8 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

 Jenis Kelamin Usia 

Pendidikan 

Terakhir Lama Bekerja 

N Valid 16 16 16 16 

Missing 0 0 0 0 

Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S1 15 93.8 93.8 93.8 

S2 1 6.3 6.3 100.0 

Total 16 100.0 100.0  



 

 
 

 

 

 

2. Statistik Jawaban Responden 

Statistics 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 HASILX1 

N Valid 16 16 16 16 16 16 16 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.6250 2.8750 3.7500 3.6250 3.5625 3.0000 3.4063 

Median 4.0000 3.0000 4.5000 4.0000 3.5000 3.0000 3.6667 

Mode 4.00 2.00
a
 5.00 5.00 3.00 2.00

a
 2.67

a
 

Minimum 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.50 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.33 

 

Statistics 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 

HASIL

X2 

N Valid 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Missin

g 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.6250 2.9375 2.7500 2.9375 2.5000 3.5000 3.4375 3.7500 2.6875 3.8750 3.5625 4.1250 3.7500 3.3413 

Median 4.0000 3.0000 3.0000 3.0000 1.5000 3.0000 3.5000 4.0000 2.0000 4.0000 3.5000 4.5000 4.0000 3.2308 

Mode 5.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00a 5.00 2.00 5.00 3.00a 5.00 4.00a 3.23 

Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.23 

Maximum 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.62 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

 

Lama Bekerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-3 tahun 3 18.8 18.8 18.8 

4-6 tahun 7 43.8 43.8 62.5 

> 6tahun 6 37.5 37.5 100.0 

Total 16 100.0 100.0  



 

 
 

 

Statistics 

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 HASILY 

N Valid 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.5000 3.6875 3.8125 4.0625 4.3750 3.6250 3.2500 3.5000 4.3125 3.7917 

Median 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.5000 4.0000 3.5000 4.0000 4.0000 3.7778 

Mode 4.00
a
 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.44

a
 

Minimum 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 4.00 2.78 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

3. Uji Validitas  

Correlations ketidakpastian lingkungan 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 TOTALX1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .392 .241 -.104 .439 .445 .563
*
 

Sig. (2-tailed) 
 

.133 .368 .702 .089 .084 .023 

N 16 16 16 16 16 16 16 

X1.2 Pearson Correlation .392 1 .019 .442 .310 .084 .549
*
 

Sig. (2-tailed) .133 
 

.945 .086 .242 .757 .028 

N 16 16 16 16 16 16 16 

X1.3 Pearson Correlation .241 .019 1 .431 .380 .615
*
 .728

**
 

Sig. (2-tailed) .368 .945 
 

.096 .146 .011 .001 

N 16 16 16 16 16 16 16 

X1.4 Pearson Correlation -.104 .442 .431 1 .363 .144 .621
*
 

Sig. (2-tailed) .702 .086 .096 
 

.168 .595 .010 

N 16 16 16 16 16 16 16 

X1.5 Pearson Correlation .439 .310 .380 .363 1 .463 .731
**
 

Sig. (2-tailed) .089 .242 .146 .168 
 

.071 .001 

N 16 16 16 16 16 16 16 

X1.6 Pearson Correlation .445 .084 .615
*
 .144 .463 1 .709

**
 

Sig. (2-tailed) .084 .757 .011 .595 .071 
 

.002 

N 16 16 16 16 16 16 16 

TOTALX1 Pearson Correlation .563
*
 .549

*
 .728

**
 .621

*
 .731

**
 .709

**
 1 

Sig. (2-tailed) .023 .028 .001 .010 .001 .002 
 

N 16 16 16 16 16 16 16 



 

 
 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations sistem akuntansi manajemen 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 

TOTAL

X2 

X2.1 Pearson 

Correlation 

1 .261 .271 .257 .102 .112 .502
*
 .051 .045 .369 .449 .453 .224 .584

*
 

Sig. (2-tailed) 
 

.329 .311 .337 .706 .679 .048 .851 .868 .159 .081 .078 .404 .018 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

X2.2 Pearson 

Correlation 

.261 1 .414 .124 .459 -.152 .191 .250 .380 .125 -.057 .143 .431 .536
*
 

Sig. (2-tailed) .329 
 

.111 .648 .074 .573 .477 .350 .147 .646 .835 .597 .096 .033 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

X2.3 Pearson 

Correlation 

.271 .414 1 -.015 .240 .088 .047 .267 .425 .281 .411 .230 .764
**
 .600

*
 

Sig. (2-tailed) .311 .111 
 

.956 .370 .747 .864 .318 .101 .292 .114 .391 .001 .014 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

X2.4 Pearson 

Correlation 

.257 .124 -.015 1 .205 .311 .413 .494 .232 .043 .159 .473 -.063 .510
*
 

Sig. (2-tailed) .337 .648 .956 
 

.446 .241 .112 .052 .386 .874 .556 .064 .818 .044 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

X2.5 Pearson 

Correlation 

.102 .459 .240 .205 1 .183 .145 -.083 .115 .455 .339 .206 -.033 .517
*
 

Sig. (2-tailed) .706 .074 .370 .446 
 

.499 .591 .759 .673 .077 .199 .445 .903 .040 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

X2.6 Pearson 

Correlation 

.112 -.152 .088 .311 .183 1 .177 .548
*
 .466 .427 .226 .525

*
 .363 .550

*
 

Sig. (2-tailed) .679 .573 .747 .241 .499 
 

.512 .028 .069 .099 .400 .037 .167 .027 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

X2.7 Pearson 

Correlation 

.502
*
 .191 .047 .413 .145 .177 1 .205 .111 .145 .323 .166 .193 .513

*
 

Sig. (2-tailed) .048 .477 .864 .112 .591 .512 
 

.447 .682 .592 .222 .539 .475 .042 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

X2.8 Pearson 

Correlation 

.051 .250 .267 .494 -.083 .548
*
 .205 1 .557

*
 -.022 -.108 .343 .486 .520

*
 

Sig. (2-tailed) .851 .350 .318 .052 .759 .028 .447 
 

.025 .937 .690 .194 .057 .039 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 



 

 
 

Correlations kinerja manajerial 

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 TOTALY 

Y1.1 Pearson 

Correlation 

1 .318 .209 .074 .283 .042 .116 .301 .524
*
 .591

*
 

Sig. (2-tailed) 
 

.231 .436 .786 .288 .877 .670 .258 .037 .016 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Y1.2 Pearson 

Correlation 

.318 1 .445 -.046 .067 .348 .849
**
 -.204 .202 .599

*
 

Sig. (2-tailed) .231 
 

.084 .866 .805 .186 .000 .449 .454 .014 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Y1.3 Pearson 

Correlation 

.209 .445 1 .087 .179 .554
*
 .330 .075 .417 .617

*
 

X2.9 Pearson 

Correlation 

.045 .380 .425 .232 .115 .466 .111 .557
*
 1 .121 -.194 .357 .611

*
 .555

*
 

Sig. (2-tailed) .868 .147 .101 .386 .673 .069 .682 .025 
 

.655 .471 .175 .012 .026 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

X2.10 Pearson 

Correlation 

.369 .125 .281 .043 .455 .427 .145 -.022 .121 1 .512
*
 .280 .129 .541

*
 

Sig. (2-tailed) .159 .646 .292 .874 .077 .099 .592 .937 .655 
 

.043 .293 .634 .030 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

X2.11 Pearson 

Correlation 

.449 -.057 .411 .159 .339 .226 .323 -.108 -.194 .512
*
 1 .479 .152 .517

*
 

Sig. (2-tailed) .081 .835 .114 .556 .199 .400 .222 .690 .471 .043 
 

.060 .573 .040 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

X2.12 Pearson 

Correlation 

.453 .143 .230 .473 .206 .525
*
 .166 .343 .357 .280 .479 1 .245 .665

**
 

Sig. (2-tailed) .078 .597 .391 .064 .445 .037 .539 .194 .175 .293 .060 
 

.360 .005 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

X2.13 Pearson 

Correlation 

.224 .431 .764
**
 -.063 -.033 .363 .193 .486 .611

*
 .129 .152 .245 1 .585

*
 

Sig. (2-tailed) .404 .096 .001 .818 .903 .167 .475 .057 .012 .634 .573 .360 
 

.017 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

TOTAL

X2 

Pearson 

Correlation 

.584
*
 .536

*
 .600

*
 .510

*
 .517

*
 .550

*
 .513

*
 .520

*
 .555

*
 .541

*
 .517

*
 .665

**
 .585

*
 1 

Sig. (2-tailed) .018 .033 .014 .044 .040 .027 .042 .039 .026 .030 .040 .005 .017 
 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

 
 

Sig. (2-tailed) .436 .084 
 

.749 .507 .026 .212 .784 .108 .011 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Y1.4 Pearson 

Correlation 

.074 -.046 .087 1 .412 .157 .106 .814
**
 .103 .537

*
 

Sig. (2-tailed) .786 .866 .749 
 

.113 .562 .696 .000 .704 .032 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Y1.5 Pearson 

Correlation 

.283 .067 .179 .412 1 .399 .035 .303 .194 .532
*
 

Sig. (2-tailed) .288 .805 .507 .113 
 

.126 .898 .255 .471 .034 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Y1.6 Pearson 

Correlation 

.042 .348 .554
*
 .157 .399 1 .285 .045 .240 .572

*
 

Sig. (2-tailed) .877 .186 .026 .562 .126 
 

.285 .869 .371 .021 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Y1.7 Pearson 

Correlation 

.116 .849
**
 .330 .106 .035 .285 1 .000 .088 .576

*
 

Sig. (2-tailed) .670 .000 .212 .696 .898 .285 
 

1.000 .745 .019 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Y1.8 Pearson 

Correlation 

.301 -.204 .075 .814
**
 .303 .045 .000 1 .255 .531

*
 

Sig. (2-tailed) .258 .449 .784 .000 .255 .869 1.000 
 

.341 .034 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Y1.9 Pearson 

Correlation 

.524
*
 .202 .417 .103 .194 .240 .088 .255 1 .533

*
 

Sig. (2-tailed) .037 .454 .108 .704 .471 .371 .745 .341 
 

.034 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

TOTAL

Y 

Pearson 

Correlation 

.591
*
 .599

*
 .617

*
 .537

*
 .532

*
 .572

*
 .576

*
 .531

*
 .533

*
 1 

Sig. (2-tailed) .016 .014 .011 .032 .034 .021 .019 .034 .034 
 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 



 

 
 

4. Uji Reliabilitas 

a. Ketidakpastian Lingkungan 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.725 6 

b. SistemAkuntansiManajemen 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.798 13 

 

c. Kinerja manajerial 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.711 9 

 

5. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

1. Kolmogrov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 16 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 5.24107560 

Most Extreme Differences Absolute .087 

Positive .059 

Negative -.087 



 

 
 

Test Statistic .087 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

 

 

 

 

2. Probability plot 

 

 
 

b. UjiMultikolinearitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 39.271 13.980  2.809 .015   

TOTALX1 -.211 .351 -.195 -.600 .559 .707 1.414 

TOTALX2 -.019 .199 -.032 -.097 .924 .707 1.414 

a. Dependent Variable: TOTALY 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

c. UjiHeterokedastisitasScatter plot 

 

 

6. AnalisiRegresiBerganda 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .179
a
 .032 -.117 5.62982 

a. Predictors: (Constant), SistemAkuntansiManajemen, 

KetidakpastianLingkunga 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.717 2 6.858 .216 .808
b
 

Residual 412.033 13 31.695   

Total 425.750 15    

a. Dependent Variable: KinerjaManajerial 

b. Predictors: (Constant), SistemAkuntansiManajemen, KetidakpastianLingkunga 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 39.271 13.980  2.809 .015 

KetidakpastianLingkunga -.211 .351 -.195 -.600 .559 

SistemAkuntansiManajemen -.019 .199 -.032 -.097 .924 

 



 

 
 

7. Jawaban Kuisioner 

Responden PernyataanKetidakpastianlingkungan (X1) 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 

1 2 1 2 1 2 1 

2 3 4 5 5 4 5 

3 5 5 3 4 5 2 

4 4 3 4 5 5 4 

5 4 4 5 4 3 4 

6 2 2 5 5 4 2 

7 5 2 5 3 5 5 

8 3 2 5 5 3 3 

9 4 1 4 1 2 4 

10 3 3 2 2 4 2 

11 4 4 5 5 3 2 

12 4 4 1 3 3 3 

13 2 2 2 5 3 2 

14 4 3 2 3 2 1 

15 5 2 5 3 5 4 

16 4 4 5 4 4 4 

 

 

Responden Pernyataansistekuntasnimanajemen (X2) 

  X2.1  X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 

1 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 

2 2 2 2 2 4 3 1 1 2 4 4 5 2 

3 4 4 2 2 5 3 4 2 2 5 3 2 3 

4 3 3 2 2 1 2 3 3 2 4 2 3 2 

5 1 2 2 3 1 4 3 5 2 3 3 4 4 

6 1 3 4 1 2 3 2 4 3 3 3 2 5 

7 5 4 4 3 1 3 3 5 4 3 4 5 5 

8 5 5 4 3 4 4 2 5 3 5 3 5 5 

9 4 3 2 2 1 5 4 5 5 4 2 5 5 

10 5 2 3 4 1 3 4 3 3 3 3 4 4 

11 5 3 2 5 2 4 4 5 2 5 5 5 3 

12 2 2 1 4 1 3 3 4 2 1 1 3 2 

13 4 1 3 4 5 5 4 5 3 5 5 5 3 

14 5 5 3 3 5 3 5 3 2 3 5 5 4 

15 4 1 3 2 1 4 3 2 2 5 5 4 4 

16 5 2 3 2 1 3 5 3 1 4 5 4 4 



 

 
 

Responden PernyataanKinerjamanajerial (Y) 

  Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 

1 5 5 5 2 5 5 4 1 5 

2 4 2 2 4 4 2 2 5 4 

3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 

5 4 2 4 4 5 5 1 4 4 

6 2 2 3 4 5 2 2 3 4 

7 4 3 4 5 4 3 2 5 5 

8 1 3 4 4 4 4 2 2 4 

9 2 5 5 5 5 5 5 4 4 

10 3 4 4 2 2 2 3 1 4 

11 5 5 4 5 4 4 5 4 4 

12 5 4 5 5 5 3 4 5 5 

13 5 5 4 4 5 3 4 4 4 

14 4 4 3 4 4 4 4 4 5 

15 1 4 3 4 4 4 4 3 4 

16 4 4 2 4 5 3 3 2 4 

 

8. Kuisioner 

Jabatan : 

Lama Bekerja : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

No. Pernyataan STS TS R S SS 

1.  Sulit bagi saya memprediksi hal-hal yang akan 

terjadi dalam perusahaan dimasa yang akan 

datang. 

     

2.  Saya yakin tentang penyesuaian-penyesuaian yang 

saya buat, untuk menagani perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam perusahaan. 

     

3.  Sulit bagi saya menyesuaikan kinerja saya dengan 

keadaan perusahaan yang sering berubah-ubah. 

     

4.  Unsur-unsur yang tidak masuk dalam 

pengendalian saya secara rutin, mempengaruhi 

     



 

 
 

keputusan-keputusan yang saya buat di instansi 

saya. 

5.  Saya dapat menyatakan tindakan-tindakan saya 

akan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan 

sesuai dengan sasaran. 

     

6.  Sulit bagi saya untuk menetukan apakah metode-

metode yang saya gunakan mampu mencapai 

sasaran  di instansi ini. 

     

 

No. Karakteristik Cakupan Luas (Broad Scope) 

 

STS TS R S SS 

1.  Informasi mengenai produktifitas seperti 

ketidakhadiran karyawan, layanan konsumen 

selalu tersedia. 

     

2.  Informasi yang berkaitan dengan perkembangan 

sosial, hukum dan teknologi dimasa yang akan 

datang selalu tersedia. 

     

3.  Informasi mengenai pasar pelanggan seperti 

kebutuhan pelanggan tersedia. 

     

4.  Informasi mengenai non ekonomi seperti 

preferensi pelanggan, sikap karyawan, hubungan 

tenaga kerja sikap pemerintah daerah, ancaman 

persaingan selalu tersedia. 

     

 

No. Karakteristik Ketepatan waktu (Timelines) 

 

STS TS R S SS 

1.  Informasi yang diminta tersedia dengan segera 

atau cepat. 

     

2.  Informasi yang saya minta secara otomatis segera 

diperoleh sesaat setelah informasi selesai diproses.  

     

3.  Laporan yang dibutuhkan disediakan secara 

lengkap. 

     

 

No. Karakteristik Pengumpulan (aggregation) 

 

STS TS R S SS 

1.  Sistem informasi yang disediakan sangat 

memudahkan pengumpulan laporan keuangan. 

     

2.  Informasi yang dibutuhkan perusahaan      



 

 
 

dikumpulkan secara berkala dan tepat waktu. 

3.  Informasi perkembangan keadaan keuangan 

perusahaan selalu tersedia. 

     

 

No. Karakteristik Integrasi (integration) 

 

STS TS R S SS 

1.  Keputusan dari atasan akan mempengaruhi kinerja 

bawahan. 

     

2.  Target yang ditetapkan oleh atasan harus tercapai.      

3.  Keputusan tiap bidang berdampak besar kepada 

bidang lainnya. 

     

 

No. Pernyataan 

 

STS TS R S SS 

1.  Mentukan tujuan, sasaran , kebijakan dan tindakan      

2.  Mengumpukan dan menyiapkan informasi, 

biasanya dalam bentuk laporan, catatan dan 

rekening. 

     

3.  Pertukaran informasi dengan orang dalam 

organisasi tidak hanya dengan anak buah, tetapi 

juga dengan pihak lain untuk menyesuaikan 

program-program. 

     

4.  Mengevaluasi dan menilai proposal , laporan dan 

kinerja (Prestasi) 

     

5.  Mengarahkan , memimpin , dan mengembangkan 

anak buah. 

     

6.  Memelihara dan mempertahankan anak buah 

dalam unitnya atau beberapa unit 

     

7.  Pembelian, kontrak untuk jasa.      

8.  Menyampaikan informasi tentang Visi, Misi, dan 

kegiatan organisasi dengan cara pidato, konsultasi, 

dan lain-lain kepada pihak luar organisasi. 

     

9.  Mengevaluasi hasil kinerja, agar dimasa yang 

akan datang lebih baik lagi. 

     

 


