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ABSTRAK 

 

PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, DESENTRALISASI, 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN 

TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PDAM TIRTA SIAK  

KOTA PEKANBARU 

 

OLEH : 

DHELYLA PUTRI ALMAYA 

11870320881 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

ketidakpastian lingkungan, desentralisasi, teknologi informasi dan 

sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial studi empiris 

pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan 

data primer dari PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru dengan populasi 32 

karyawan. Metode pemilihan sampel adalah menggunakan metode 

sampling jenuh yaitu dimana seluruh populasi dijadikan sebagai 

sampel. Teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Metode analisis data menggunakan uji validitas dan 

reabilitas kemudian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, 

uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan pengujian parsial (t) uji silmultan (f), dan koefisien 

determinasi (R
2
). Hasil analisis data atau regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa variable ketidakpastian lingkungan, desentralisasi, 

teknologi informasi dan sistem akuntansi manajemen berpengaruh 

positif terhadap kinerja manajerial. Secara simultan keempat variable 

bebas Ketidakpastian lingkungan, Desentalisasi, Teknologi informasi 

dan Sistem Akuntansi Manajemen bersama-sama berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial. Variabel Ketidakpastian lingkungan, 

Desentalisasi, Teknologi informasi dan Sistem Akuntansi Manajemen 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial sebesar 83,6% sedangkan 

sisanya sebesar 16,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam model regresi ini.   

 

Kata Kunci:  Kinerja Manajerial, Ketidakpastian Lingkungan, 

Desentralisasi, Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi 

Manajemen 
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ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY 

DECENTRALIZATION, INFORMATION TECHNOLOGY AND 

MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEMS ON MANAGERIAL 

PERFORMANCE AT PDAM TIRTA SIAK  

PEKANBARU CITY 

 

BY : 

DHELYLA PUTRI ALMAYA 

11870320881 

 

This study aims to determine how the influence of environmental 

uncertainty, decentralization, information technology and management 

accounting systems on managerial performance empirical studies at 

PDAM Tirta Siak Pekanbaru City. This study uses primary data from 

PDAM Tirta Siak Pekanbaru City with a population of 32 employees. The 

sample selection method is using the total sampling method, which is 

where the entire population is used as a sample. The data processing 

technique uses multiple linear regression analysis. The data analysis 

method used validity and reliability tests and then the classical 

assumption test consisting of normality test, multicollinearity test and 

heteroscedasticity test. Hypothesis testing is done by testing the partial (t) 

simultaneous test (f), and the coefficient of determination (R
2
). The 

results of data analysis or multiple linear regression show that the 

variables of environmental uncertainty, decentralization, information 

technology and management accounting systems have a positive effect on 

managerial performance. Simultaneously the four independent variables 

Environmental uncertainty, decentralization, information technology and 

management accounting systems together have a positive effect on 

managerial performance. The variables of environmental uncertainty, 

decentralization, information technology and management accounting 

systems affect managerial performance by 83.6% while the remaining 

16.4% is influenced by other factors not included in this regression 

model. 

 

Keywords:  Managerial Performance, Environmental Uncertainty, 

Decentralization, Information Technology and 

Management Accounting Systems 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Persaingan global menuntut industri buat senantiasa melaksanakan 

revisi berkepanjangan, baik itu revisi sistem akuntansi manajemen ataupun 

kenaikan teknologi data, terlebih dewasa ini sudah terjalin pergesaran dari 

teknologi masa hard automation ke masa smart automation.  

Persaingan global memberikan beraneka ragam opsi kepada pihak 

konsumen, sehingga mereka sadar akan biaya (cost conscious) dan juga 

menyadari nilai (value conscious) didalam memperoleh suatu produk dan 

jasa yang memiliki kualitas atau bermutu tinggi. Keadaan ini bermanfaat 

untuk konsumen sebab dapat mendesak terbentuknya harga yang lebih 

rendah, mutu yang lebih besar, serta terus menjadi banyaknya opsi. Perihal 

ini menimbulkan banyak industri serta para karyawan hadapi pergantian 

yang ekstrem (Kurniawan, 2020). 

Dengan perkembangan dunia bisnis, industri diwajibkan sanggup 

melihat orientasi untuk masa yang akan datang, informasi wajib fleksibel 

perihal menyediakan data atau informasi yang relevan bagi setiap 

pengambilan keputusan (Jusuf, 2013).  

Oleh karena itu, suatu organisasi wajib senantiasa tingkatkan 

kompetensinya tidak cuma selaku penyedia data untuk pengambil 

keputusan namun pula merangkap selaku pengambil keputusan buat 

merumuskan tujuan strategik industri.  
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Maka dari itu, suatu manajemen butuh mempunyai keahlian buat 

melihat serta memakai kesempatan, mengidentifikasikan berbagai 

permasalahan serta menyeleksi selanjutnya menerapkan proses 

menyesuaikan diri yang sesuai, supaya industri bisa tumbuh dalam bisnis 

secara kilat serta mempunyai ketidakpastian yang relative besar, hingga 

manajemen mempunyai metode untuk membamtu industri guna 

melestarikan kelangsungan industri sehingga apa yang jadi tujuan industri 

yang hendak tercapai (Nurpadila, 2018). 

Penelitian akan kinerja sangat menjadi sorotan bagi  banyak 

lembaga, termasuk pemerintah daerah. Terlebih dengan adanya otonomi 

daerah,  pemerintahan daerah bebas menentukan cara mengelola berbagai 

aspek hidup daerahnya, sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan 

oleh pemerintah pusat. Di atur dalam UUD Negara Republik Indonesia 

1945, pemerintah daerah mendapatkan wewenang dalam mengatur serta 

mengurus tugas-tugas pemerintahan yang didasarkan asas otonomi serta 

tugas pembantuan (Kurniawan, 2020). 

Pembagian otonomi daerah ditunjukan buat memesatkan 

tercapainya kesejahteraan publik melalui kenaikan pelayanan, 

pemberdayaan dan keikut sertaan warga. Selain itu  lewat otonomi luas, 

daerah diharap sanggup untuk tingkatkan daya saing salah satunya 

mencermati prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta 

kekhususan dan kemampuan dan juga beraneka ragam daerah didalam 

sistem NKRI. 
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Terlebih dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah, memberikan tuntutan kepada instansi 

pemerintah, terlebih pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan 

pengukuran akan kinerja instansi terkait. Akuntabilitas kinerja berdasarkan  

pada PP Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Lembaga Pemerintah, yang mengharuskan tiap lembaga pemerintah 

melaksanakan akuntabilitas kinerja tiap-tiap selaku wujud pertanggung 

jawaban demi pencapaian tujuan organisasi tepat dengan tugas pokok serta 

gunanya untuk wujud laporan kinerja (Saputra, 2019). 

Kinerja ialah cerminan mengenai tingkatan pencapaian penerapan 

tugas didalam sesuatu organisasi, demi upaya merealisasikan target yang 

ditetapkan, tujuan, misi serta visi organisasi tersebut. Kinerja dapat disebut 

selaku suatu hasil (pengeluaran) dari sesuatu proses tertentu yang 

dilaksanakan oleh segala perangkat perusahaan terhadap seluruh sumber 

tertentu yang dipakai (pemasukan) (Nurpadila, 2018). 

Kinerja manajerial ialah kinerja setiap individu didalam tugas-

tugas manajerial, semacam planning, investigation, coordination, 

evaluation, controlling, pengaturan staf, perundingan serta perwakilan. Di 

bagian pemerintahan, kinerja bisa dimaksud selaku sesuatu prestasi yang 

diwujudkan oleh pegawai. Bagi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005, kinerja dimaksudkan sebagai output/hasil dari aktivitas/program 

yang akan ataupun sudah diwujudkan berhubungan dengan pemakaian 

anggaran dengan kuantitas yang telah terukur. Kinerja aparat bisa dilihat 
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bersumber pada keahlian aparat dalam melakukan tugas-tugas manajerial 

(Hamdani & Basri, 2016). 

Sesuatu pengukuran kinerja manajerial yang legal serta bisa 

dipercaya mutlak dibutuhkan guna memperhitungkan prestasi maneger 

serta perangkat organisasi yang ia pimpin. Sehingga pengukuran kinerja 

manajerial lembaga pemerintah pantas memperoleh kepedulian secara 

sungguh-sungguh karena bersangkutan atas tanggung jawab alokasi dari 

anggaran daerah. 

Supaya tujuan untuk menjadi sebuah tatanan pemerintah yang baik 

tersebut jadi realitas dan berhasil, sehingga butuh menggencarkan mutu 

pelaksanaan kinerja manajerial, lembaga pemerintah menciptakan 

ketetapan kinerja manajerial berjenjang yang bermaksud guna 

merealisasikan sesuatu capaian dengan baik, lewat ketetapan sasaran 

kinerja manajerial, dan penanda kinerja manajerial dimana 

memperlihatkan pencapaiannya dalam bentuk keberhasilan ataupun nilai 

(Nurpadila, 2018). 

Hasil dari kinerja manajerial seorang manajer adalah satu faktor 

yang bisa digunakan untuk menambah efektivitas dalam organisasi. 

Mahoney (1963) menuturkan bahwa kinerja manajerial merupakan kinerja 

setiap orang yang ada dalam organisasi didalam tugas manajerial. Salah 

satu penanda kinerja yang lain ialah dengan terdapatnya ketidakpastian 

lingkungan. Sebaliknya ketidakpastian lingkungan di kenali sebagai selaku 

aspek penting sebab keadaan demikian bisa mempersulit perencanaan serta 
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pengendalian.  Tingkatan ketidakpastian yang dialami didalam lingkungan 

organisasi memiliki implikasi yang berarti bagi organisasi. 

Ketidakpastian lingkungan bisa diartikan selaku rasa tidak 

mampunya seorang buat memprediksi aspek sosial serta wujud yang 

mempengaruhi terhadap prilaku pembentuk keputusan dalam organisasi 

(Milliken, 1987). Ketidakpastian  lingkungan  diidentifikasi  sebagai  

faktor  penting  karena  kondisi  demikian  dapat  menyulitkan  

perencanaan  dan  pengendalian.  Perencanaan  menjadi  bermasalah dalam 

situasi operasi yang tidak pasti karena tidak terprediksinya kejadian masa 

mendatang.  

Gordon dan Narayanan (1984) melaporkan pentingnya tipe 

informasi yang  berorientasi  ke  depan  (future-oriented  information)  

yang  terfokus  pada  sumber  ketidakpastian   bagi   manajer   yang   

sedang   menghadapi   ketidakpastian.   Sementara,   Chenhall  dan  Morris  

(1986)  menekankan  hahwa  dalam  kondisi  seperti  itu  dibutuhkan  

informasi  yang  agregatnya  luas,  tepat  waktu,  dan  agregat.  Hal  ini  

sangat  logis  karena  manajer  terdesentralisasi,  yang  dibentuk  untuk  

menyesuaikan  dengan  ketidakpastian  lingkungan   membutuhkan   

informasi   yang   bermanfaat   untuk   mengarahkan   dan   memecahkan  

masalah didalam lingkungan perusahaan. 

Manajer diminta untuk sanggup memprediksikan hal-hal apa saja 

yang akan terjadi di masa akan datang serta mendapatkan informasi yang 

valid untuk mengambil sebuah keputusan, karena tidak mampunya 

seseorang manajer didalam memprediksi aspek aspek sosial ataupun 



6 
 

 

wujud yang tidak pasti bakal berakibat dengan kinerja keadaan perusahaan 

tersebut dimana keahlian bersaingnya dibandingkan perusahaan lain akan 

tidak efisien yang disebabkan oleh ketidaklarasan antara strategi yang 

dirancang dengan keadaan yang berlangsung pada waktu yang akan 

datang. 

Organisasi yang terdesentralisasi pengambilan keputusannya tidak 

cuma diberikan kepada sebagian top manager saja, namun diserahkan  ke 

seluruh organisasi, dengan manajer yang terdapat di bermacam tingkatan 

bertugas menghasilkan keputusan penting cocok dengan departemennya 

serta lingkup tanggung jawab masing-masing. Organisasi terdesentralisasi 

membagikan kebebasan ataupun wewenang kepada seluruh manajer 

bawah guna pengambilan keputusan (Agustin, 2017). 

Dalam pemerintah daerah, diatur dalam UU No 5 Tahun 1974 

mengenai pokok pemerintahan di Daerah, desentralisasi yakni penyerahan 

urusan pemerintah mulai dengan pemerintah tingkat atas kepada daerah 

bawahannya untuk menjadi tanggung jawab sesuai bagiannya masing-

masing yang telah ditetapkan. Marina (2009) menegaskan desentralisasi 

yang tinggi sangat dibutuhkan guna memberi respon  terhadap 

ketidakpastian lingkungan yang sulit diramalkan dalam sebuah 

perusahaan.   

Dwirandra (2006) menampilkan bahwasanya tingkatan 

desentralisasi yang tinggi ialah wujud yang tepat didalam menghadapi 

tingkat ketidakpastian lingkungan supaya bisa memberikan dampak untuk 

kinerja manajerial jadi lebih baik. Terdapatnya kebebasan ataupun tugas 
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seluruh manajer divisi untuk pengambilan keputusan yang tidak langsung 

pula bisa memberikan dampak pada keahlian organisasi guna mengolah, 

mengumpulkan, dan menindaklanjuti data itu. Desentralisasi pula akan 

bergantung pada data SAM (sistem akuntansi manajemen) sebab 2 perihal 

tersebut memiliki pengaruh positif. 

Pengaruh secara positif itu akan terjalin jika terdapat interaksi yang 

terjalin secara balance. Akibat interaksi antara ciri dari tiap- tiap informasi 

SAM dengan desentralisasi hendaknya semakin positif jika didalam 

tingkatan desentralisasi yang relatif besar manajer didukung dengan 

tingkatan tersedianya SAM yang relatif besar (Setyolaksono, 2011). 

Teknologi menurut Jogiyanto & MBA (2003) yaitu alat untuk 

dipakai dalam menyelesaikan tugas mereka. Didalam hal sistem informasi, 

teknologi berkaitan dengan sistem komputerisasi (hardware, software, 

serta memakai jasa pendukung (training) yaitu mmberikan panduan 

penggunaannya untuk menyelesaikan tugas. Pemanfaaatan dari teknologi 

informasi memiliki hubungan dengan sikap dalam menggunakan teknologi 

untuk penyelesaian tugas. Perkembangan teknologi informasi memiliki 

dampak yang besar terhadap sistem informasi akuntansi didalam sebuah 

perusahaan. Contoh dampak terbesar ialah dengan beralihnya sistem 

pemprosesan secara manual ke sistem yang terkomputerisasi.  

Selain itu pengendalian intern didalam sistem informasi akuntansi 

dan juga peningkatan jumlah serta kualitas informasi didalam pelaporan 

keuangan dapat juga berpengaruh. Alasan peneliti menambahkan variabel 

Teknologi Informasi yaitu dengan adanya Teknologi Informasi, 
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diharapkan informasi yang dikelola secara komputerisasi akan 

menghasilkan data yang lebih akurat guna untuk pengambilan keputusan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gandari (2018) menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan diantara interaksi teknologi informasi dan sistem 

informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. 

Marsyah (2005)  menerangkan jika sistem akuntansi manajemen 

ialah sesuatu sistem yang bisa membagikan ataupun mengantarkan data 

kepada manajemen guna pengambilan keputusan, perencanaan, serta 

pengawasan. Ciri informasi akuntansi manajemen yang berguna 

berlandaskan anggapan pihak manajerial selaku yang menetapkan sebuah 

keputusan dikategorikan dalam 4 watak ialah lingkup (scope), tepat waktu( 

timeliness), agregasi (aggregation), integrase (integration). Scope 

memiliki kaitan dengan penyediaan data yang fokus pada dalam serta luar 

industri, timeliness memiliki kaitan dengan kecepatan pelaporan, 

aggregation sediakan ringkasan informasi yang cocok dengan zona 

fungsional, masa periode ataupun lewat bentuk keputusan, serta 

integration diantaranya data mengenai kegiatan bagian lain didalam 

industri serta macam apa keputusan yang diciptakan di satu bagian 

mempengaruhi kinerja di bagian yang lain (Chenhall dan Morris, 1986).  

Sebuah informasi menggambarkan hasil dari suatu SAM (semacam 

informasi non ekonomik, informasi yang tepat waktu, data buat analisis 

peningkatan laba serta data yang terintegrasi) digunakan oleh manajer 

organisasi guna mengambil sesuatu keputusan dalam bermacam situasi. 

Satu dari guna sebuah akuntansi manajemen ialah bisa memberikan data 
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yang berguna atas kepentingan manajemen dalam mengatur aktivitasnya 

dan kurangi ketidakpastian lingkungan yang terjalin dalam sebuah 

industry. Menurut pendapat Marina (2009) dengan terdapatnya sistem data 

juga sanggup tingkatkan keahlian manajemen guna menguasai lingkungan 

yang sesungguhnya yang berlangsung didalam suatu industri ataupun 

lembaga yang bersangkutan. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) berjalan di bidang penyediaan serta pelayanan air 

minum. BUMD merupakan badan usaha yang segala ataupun sebagian 

besar modal adalah milik Daerah. Kepedulian dengan pengukuran kinerja 

PDAM jadi adalah hal yang penting sebab pengukuran dalam hal kinerja 

mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan akuntabilitas publik. Hasil 

dari kerja organisasi public ini wajib dilaporkan dengan wujud laporan 

pertanggung-jawaban kinerja (Halim, 2010). Bersumber pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri( Permendagri) Nomor. 13 Tahun 2006 melaporkan 

didalam perihal pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Derah( APBD), laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dicantumkan bersama dengan laporan keuangan pemerintah 

daerah dimana sudah disusunn oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD) guna diserahkan dengan kepala daerah. 

Objek dalam riset ini yakni pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru 

selaku organisasi zona publik memiliki 2 tujuan, yaitu memiliki tujuan 

sosial yakni menggapai kesejahteraan masyarakat lewat pelayanannya, 

serta di satu sisi memiliki tujuan ekonomi untuk mencapai surplus laba 
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didalam rangka membagikan bagian dalam Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Pemicu kinerja yang buruk dalam industry Indonesia satu 

diantaranya diakibatkan karena tidak mampunya industri dalam 

mendapatkan pendapatannya, hingga dibutuhkan upaya didalam 

meningkatkan kinerja manajerial dari karyawannya. 

Menurut Faizin (2021), pelanggan PDAM Tirta Siak dituturkan 

menunggak pembayaran sampai Rp 71,8 miliyar. Disaat ini terdapat 

13.758 Sambungan Rumah pelanggan PDAM yang masih aktif. Seluruh 

pelanggan yang masih aktif saat ini tengah menunggak pembayaran 

sebanyak 7.152 SR ataupun kurang lebih 51,98% dari totalitas SR. 

Pelanggan PDAM Tirta Siak yang nakal yang telah diputus pula berjumlah 

ribuan ataupun nyatanya kurang lebih 12.366 SR ataupun kurang lebih 

89,88%. Tunggakan pelanggan PDAM Tirta Siak meraih Rp 71,8 miliyar. 

Semua itu gabungan tunggakan pelanggan aktif serta pelanggan yang 

sudah diputus. Tunggakan pelanggan yang diputus berjumlah Rp 43,7 

miliyar. Tunggakan pelanggan ini pula tercatat apalagi jangka waktunya 

telah terakumulasi semenjak belasan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, 

hingga dalam pembukuan hendak jadi catatan yang tidak bagus terhadap 

kinerja industri.  

Tidak hanya itu, Menurut Adri (2021) Wakil Pimpinan DPRD 

Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri memperhitungkan PDAM Tirta Siak 

alami sakit yang menahun sampai berlangsung komplikasi alias masih 

banyak pekerjaan rumah (PR) salah satunya ialah pelayanan. 

Sesungguhnya, DPRD Pekanbaru menyimpan harapan besar kepada 
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PDAM Tirta Siak supaya dapat surplus ataupun memperoleh keuntungan 

dengan membagikan pelayanan yang baik buat masyarakat. Namun 

baginya, masih jauh dari surplus. Dia pula menegaskan kepada Direktur 

PDAM Tirta Siak yang baru, Agung Anugrah supaya dapat membenahi 

sistem administrasi sampai permasalahan kepegawaian. Baginya, BUMD 

ini dinilai tidak membagikan kepedulian kesejahteraan kepada para 

pegawainya sehingga kinerja petugas tidak optimal. 

Berikutnya, dikutip dari media social PDAM Tirta Siak yakni 

tirtasiak_pekanbaru, sebagian besar pelanggan PDAM Tirta Siak 

Pekanbaru banyak mengeluh sebab air yang sampai ke bak penampungan 

tergolong kecil, tidak cuma itu air tersebut keruh serta berwarna kuning 

sehingga wadah penampungan air PDAM sudah sepatutnya dibersihkan. 

Pengukuran kinerja PDAM bagi Kepmendagri Nomor. 47 tahun 1999, 

ialah pelanggan memperoleh penyaluran air sepanjang 24 jam, 

memperoleh penyaluran kurang dari 24 jam, ataupun apalagi tidak 

memperoleh air sama sekali. Bila air tidak berjalan secara terus-menerus, 

sehingga perihal ini sama seperti tidak mampunya sediakan pelayanan 

secara full sesuai dengan kebutuhan. PDAM Tirta Siak Pekanbaru wajib 

memiliki pikir strategis serta sesuai dengan pertumbuhan kota Pekanbaru. 

Prioritas dari PDAM saat ini ini yakni membenahi mutu kebersihan air, 

terlebih lagi sesudah banyaknya pengaduan dari pelanggan yang mengeluh 

air yang dialiri oleh PDAM berwarna kuning serta pula pembenahan 

didalam proses produksi sehingga tidak hadapi kebocoran. 
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Menurut Indrawati (2021) PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru ingin 

menerapkan Inovasi Smart Water Management System (SWMS), sebuah 

sistem Teknologi Informasi (TI) dari PDAM Kota Padangpanjang yang 

mengoptimalkan kinerja dan layanan kepada masyarakat. Dari sistem ini, 

PDAM bisa mengecek langsung kualitas air dan ketersambungan kepada 

masyarakat. Terlebih, PDAM Tirta Siak Pekanbaru memiliki target 

peningkatan pelanggan yaitu sebanyak 5.000 SR per tahun. Maka 

diharapkan dengan adanya target peningkatan pelanggan, sisi pelayanan 

akan bisa lebih baik dari sebelumnya. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Prihatningtyas (2019) melakukan 

penelitian pada PDAM Kota Surakarta dengan hasil penelitian yaitu 

ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja manajerial PDAM Kota Surakarta. Sedangkan Desentralisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial PDAM 

Kota Surakarta. Sistem akuntansi manajemen memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja manajerial PDAM Kota Surakarta.  

Penelitian oleh Febrianti & Fitri (2019) bertempat di Perusahaan 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) di Banda Aceh dengan hasil 

penelitian menjelaskan bahwa keempat karakteristik sistem informasi 

akuntansi manajemen (broad scope, timeliness, aggregation, integration), 

dan desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

manajerial. Ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kinerja manajerial. 
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Maka dari fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan 

diatas, peneliti pun tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul 

“PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, 

DESENTRALISASI, TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM 

AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA 

MANAJERIAL PADA PDAM TIRTA SIAK KOTA PEKANBARU” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dihasilkan 

sebuah rumusan masalah yaitu antara lain:  

1. Apakah  Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja manajerial pada PDAM Tirta Siak Kota 

Pekanbaru? 

2. Apakah Desentralisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja manajerial pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru? 

3. Apakah  Teknologi Informasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja manajerial pada PDAM Tirta Siak Kota 

Pekanbaru? 

4. Apakah  Sistem Akuntansi Manajemen berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja manajerial pada PDAM Tirta Siak Kota 

Pekanbaru? 

5. Apakah  Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi, Teknologi 

Informasi dan Sistem Akuntansi Manajemen berpengaruh secara 

signifikan  terhadap kinerja manajerial pada PDAM Tirta Siak 

Kota Pekanbaru? 



14 
 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian, tentunya memiliki tujuan yang akan 

dicapai. Tujuan peneliti membuat penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menguji pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap 

kinerja manajerial pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru. 

2. Untuk menguji pengaruh Desentralisasi terhadap kinerja manajerial 

pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru. 

3. Untuk menguji pengaruh Teknologi Informasi terhadap kinerja 

manajerial pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru. 

4. Untuk menguji pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen terhadap 

kinerja manajerial pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru. 

5. Untuk menguji pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, 

Desentralisasi, Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi 

Manajemen terhadap kinerja manajerial pada PDAM Tirta Siak 

Kota Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini akan didapatkan hasil yang diharapkan bisa 

memberikan manfaat sebagai : 

1. Manfaat Akademis  

Hasil studi ini diharap hendak menambahkan khasanah kepustakaan 

serta menjadi suatu rujukan untuk studi dimasa yang akan datang 

mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan, desentralisasi, 

teknologi informasi dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja 

manajerial pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru. 
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2. Manfaat bagi perusahaan  

Sebagai suatu koreksi serta data untuk manajemen lembaga serta 

industri guna memutuskan seberapa besar pengaruh ketidakpastian 

lingkungan, desentralisasi, teknologi informasi dan sistem akuntansi 

manajemen terhadap kinerja manajerial pada PDAM Tirta Siak Kota 

Pekanbaru. 

3. Bagi Penulis  

Dapat menjadi pembanding diantara seluruh teori yang didapatkan 

cocok dengan mata kuliah serta didalam kegiatan industri terkhusus 

pada pengaruh ketidakpastian lingkungan, desentralisasi, teknologi 

informasi dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial 

pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pembaca untuk 

memahami serta menelusuri penulisan penelitian ini, oleh karena itu 

penulis membuat susunan sistematika penulisan ke sebagian bab-bab serta 

sub-sub yang adalah 1 kesatuan yang tak dapat dipisahkan. 

BAB I :PENDAHULUAN 

Pada bagian ini memaparkan mengenai latar belakang kasus, 

rumusan permasalahan, tujuan serta manfaat studi, serta 

sistematika penyusunan. 

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini memaparkan serta menerangkan mengenai 

landasan teori, selanjutnya pandangan islam mengenai akuntansi, 
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riset terdahulu, serta pengembangan hipotesis diiringi kerangka 

konseptual. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini dipaparkan mengenai tata cara penelitian yang 

mana terdiri atas desain penelitian, selanjutnya populasi serta 

sampel, sumber penelitian, jenis penelitian serta sumber informasi, 

metode pengumpulan informasi dan analisis informasi.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini dipaparkan ulasan tentang populasi serta ilustrasi, 

jenis serta sumber informasi, serta identifikasi pengukuran 

variabel. 

 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil 

analisis data serta ulasan serta berbagai saran yang bisa penulis 

berikan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori (Grand Theory) 

Grand Theory yang digunakan buat studi ini merupakan Teori 

Kontijensi. Kontijensi( contingency) merupakan sesuatu kondisi ataupun 

suasana yang diperkirakan bakal lekas berlangsung, namun bisa jadi pula 

tidak bakal berlangsung. Pendekatan kontijensi di akuntansi manajemen 

didasari dengan landasan pemikiran bahwa tidak ada sistem akuntansi 

manajemen yang umum senantiasa selalu tepat guna untuk diterapkan di 

segala organisasi didalam tiap kondisi, namun SAM tergantung dengan 

beberapa faktor situasional yang terdapat didalam organisasi itu sendiri 

(Saputra, 2019).  

 Pendekatan dari teori kontijensi mengenalkan berbagai bentuk 

optimal dalam mengendalikan organisasi dibawah kondisi operasi yang 

tepat serta berusaha untuk memaparkan bagaimana prosedur operasi dalam 

mengendalikan organisasi itu. 

 Pemikiran dari organisasi serta manajerial memberitahukan jika 

organisasi ialah sistem yang mencakup berbagai subsistem diantara 

organisasi serta lingkungan dengan menegaskan seluruh bentuk variabel, 

menempatkan berbagai watak organisasi serta berupaya guna menguasai 

macam mana sesuatu organisasi beroperasi dalam bermacam keadaan 

ataupun dalam keadaan khusus. Sehingga pada kesimpulannya bisa 

ditunjukan guna menggapai berbagai rancangan organisasi yang 



 

 

ditargetkan serta asumsi manajemen yang pas disaat keadaan 

khusus(Muttaqin, 2018). 

 Menurut Otley (1980) sebagian besar periset sudah mempraktikkan 

pendekatan kontinjensi untuk mempelajari serta mendesain sistem control, 

spesialnya di bagian SAM. Sebagian periset pada bagian akuntansi 

manajemen melaksanakan berbagai uji guna melihat hubungan berbagai 

variabel kontekstual semacam ketidakpastian tugas, ketidakpastian 

lingkungan, kultur organisasional serta struktur, ketidakpastian strategi 

yang menggunakan desain sistem akuntansi manajemen. 

 Weter house & tiesen (1978) beragumen kalau keadaan lingkungan 

yang tidak tentu dibutuhkan tingkatan desentralisasi yang besar, 

desentralisasi merupakan pemberian otoritas dalam membuat suatu 

keputusan di bermacam tingkatan yang ada pada operasional yang berguna 

untuk menciptakan keputusan yang terikat dengan bidang tanggung 

jawabnya. 

 Pendekatan kontinjensi menarik atensi para periset karna mereka 

mau dan ingin mengenali apakah jenjang keandalan dalam  suatu SAM 

akan senantiasa memiliki pengaruh yang sama di tiap keadaan ataupun 

sebaliknya. Bersumber pada teori kontinjensi sehingga ada aspek 

situasional lain yang bisa jadi akan sama- sama berhubungan dalam 

sesuatu keadaan tertentu. Dimulai dengan pendekatan kontinjensi ini 

hingga timbul sebuah kemungkinan kalau desentralisasi juga dapat 

menimbulkan perbandingan informasi akuntansi manajemen yang 

dibutuhkan. Hirst( 1981) berkata jika pertumbuhan sesuatu perusahaan 



 

 

dipengaruhi oleh perbandingan fitur lingkungan. Selanjutnya hipotesisnya 

mengatakan kalau kesuksesan sesuatu organisasi bergantung pada 

ketidakpastian, umpan balik dengan organisasi yang lain, aspek internal 

dan juga eksternal organisasi. 

2.2 Ketidakpastian Lingkungan 

 Menurut pemaparan Duncan (1972) mengartikan lingkungan 

selaku keseluruhan aspek sosial serta wujud yang memiliki pengaruh 

terhadap sikap pembuatan keputusan seseorang didalam organisasi. 

Menurut Sari (2014) menerangkan ketidakpastian ialah rasa tidak 

mampunya orang didalam memprediksi suatu sacara pas. Ketidakpastian 

lingkungan selaku ketidakmampuan orang didalam memperhitungkan 

probabilitas mengenai seberapa besar keputusan yang sudah terbuat tidak 

tercapai ataupun sukses yang diakibatkan karna kesulitan didalam 

memprediski situasi disekitarnya, sehingga berupaya dalam melaksanakan 

tugas-tugas guna untuk hadapi ketidakpastian lingkungan, individu akan 

mengalami beberapa keterbatasan didalam mendapatkan data dari 

lingkungan. Yang pada akhirnya tidak bisa mengenali kegagalan serta 

keberhasilan dari hasil keputusan yang sudah ditetapkan. 

 Ketidakpastian lingkungan merupakan suatu situasi yang harus 

diminimalisir dampaknya oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, 

manajemen perusahaan harus lebih aktif dalam mengorganisir segala data 

yang ada terkait dengan situasi-situasi yang menyebabkan ketidakpastian, 

sehingga dapat menghasilkan sebuah keputusan yang tepat guna 

meminimalisir dampak dari ketidakpastian lingkungan tersebut. Upaya-



 

 

upaya untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan akan mendorong 

manajemen perusahaan untuk menerapkan sistem akuntansi manajemen 

dalam mendesain langkah efektif guna mengatasi ketidakpastian 

lingkungan (Abdel-Kader & Luther, 2008). 

 Menurut Kurniawan (2020) yang mana memaparkan bahwa 

ketidakpastian lingkungan terdiri dari effect uncertainly, response 

uncertainly, serta stated uncertainly. Effect uncertainly merupakan tidak 

mampunya industri buat memprediksi pengaruh lingkungan pada waktu 

yang akan datang terhadap perusahaan. Response uncertainly merupakan 

tidak mampunya buat memprediksi akibat-akibat yang disebabkan dari 

berbagai pilihan dalam pengambilan keputusan didalam merespon 

lingkungan. 

 Stephen dan Mary yang diahlibahasakan oleh Bob Sabran 

(2010:79) menjelaskan faktor-faktor yang berada diluar organisasi yang 

mempengaruhi kinerja suatu organisasi diantaranya: 

1.  Lingkungan Spesifik 

Lingkungan spesifik meliputi kekuatan eksternal yang secara 

langsung mempengaruhi keputusan para manajer dan secara relevan 

dengan pencapaian sasaran organisasi.Kekuatan umum yang membentuk 

lingkungan spesifik adalah pelanggan, pemasok, pesaing, dan kelompok 

kepentingan masyarakat. 

2.  Lingkungan Umum 

Lingkungan umum meliputi kondisi ekonomi, politik/hukum, 

social budaya, demografis, teknologi, dan global secara luas. 



 

 

Akhmad Subkhi dan M. Jauhar (2013:186-188) menyatakan 

pengaruh lingkungan terhadap organisasi dapat dianalisis melalui dua 

dimensinya. Kedua dimensi ini menentukan besarnya tingkat 

ketidakpastian lingkungan yang harus dihadapi oleh organisasi. Organisasi 

harus mampu menghadapi ketidakpastian lingkungan ini agar dapat tetap 

bertahan dalam lingkungannya. Kedua dimensi tersebut diantaranya: 

1. Komplektsitas lingkungan (keragaman) 

2. Stabilitas lingkungan.” 

Penjelasan dimensi tersebut sebagai berikut: 

1. Kompleksitas Lingkungan (Keragaman) 

Kompleksitas lingkungan menggambarkan heterogenitas atau 

banyaknya elemen-elemen eksternal yang berpengaruh terhadap 

berfungsinya suatu organisasi. Berdasarkan dimensi kompleksitas, 

lingkungan terdiri dari lingkungan yang sederhana dimana hanya ada 

sedikit elemen (paling banyak 3 atau 4 elemen) yang berpengaruh terhadap 

organisasi hingga lingkungan yang kompleks. 

2. Stabilitas Lingkungan 

Stabilitas lingkungan menggambarkan kecepatan perubahan yang 

terjadi pada elemen-elemen lingkungan. Lingkungan terdiri dari jenis 

lingkungan yang stabil dan lingkungan yang tidak stabil. Lingkungan yang 

stabil apabila elemen-elemennya jarang mengalami perubahan, sehingga 

keadaan lingkungan dianggap tetap selama bertahun-tahun. Lingkungan 

yang tidak stabil merupakan lingkungan yang sering mengalami perubahan 

secara drastis tanpa diduga sebelumnya. 



 

 

Pada lingkungan yang sederhana dan stabil, terdepat ketidakpastian 

yang rendah. Hanya ada sedikit elemen lingkungan yang harus 

diperhatikan dan elemen-elemen ini tidak atau jarang sekali mengalami 

perubahan. Sedangkan lingkungan yang kompleks dan stabil 

mengakibatkan ketidakpastian lingkungan yang agak lebih besar dari 

segmen sebelumnya. Terdapat lebih banyak elemen lingkungan yang perlu 

diperhatikan dan analisis agar organisasi berfungsi dengan baik. 

Lingkungan yang sederhana dan tidak stabil menunjukkan tingkat 

ketidakpastian yang lebih tinggi lagi. Elemen-elemen yang perlu 

diperhatikan sebenarnya jumlahnya sedikit, tetapi selalu berubah. 

Perubahan elemen-elemen lingkungan lebih berpengaruh terhadapa 

ketidakpastian jika dibandingkan dengan pengaruh dari jumlah elemen-

elemen lingkungan suatu organisasi. Karena itu, segmen ini dipandang 

mempunyai ketidakpastian lebih tinggi dari segmen lingkungan 

sebelumnya. 

Lingkungan yang kompleks dan juga tidak stabil merupakan 

segmen lingkungan dengan tingkat ketidakpastian yang paling tinggi. 

Terdapat sejumlah besar elemen lingkungan yang selalu berubah secara 

tidak terduga dan tanpa dapat dimengerti, sehingga menjadi sulit untuk 

dianalisis dan menimbulkan ketidakpastian yang tinggi bagi organisasi. 

 Organisasi yang berhasil hendak senantiasa menyesuaikan diri 

dengan pergantian lingkungannya serta secara proaktif mengubah 

lingkungannya. Bila dipraktikkan didalam pengawasan bidang akuntansi, 

ketidakpastian lingkungan dapat diukur dengan memandang pengaruh 



 

 

terhadap pemakaian data serta ciri data. Sesuatu keadaan lingkungan yang 

tentu dengan gampang tidak berhasil menampilkan jika pada disaat 

pergantian lingkungan besar partisipasi hendak bertambah. 

 Tetapi periset ini menemukan jika dikala pergantian lingkungan 

besar partisipasi akan dipergunakan secara efisien guna mendapatkan data 

yang memiliki kaitan dengan tugas. Disaat ketidakpastian lingkngan besar 

manager akan memerlukan data SAM yang mutahir yang memiliki tujuan 

untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan serta guna menciptakan 

sebuah keputusan yang pas (Hasanah, 2010). 

 Salah satu fungsi dari sistem akuntansi manajemen adalah 

menyediakan sumber inforamsi penting untuk membantu manajemen 

mengendalikan aktivitasnya serta mengurangi ketidakpastian lingkungan 

dalam usaha mencapai tujuan organisasi dengan sukses (Atkinson et al., 

1995).  

Dengan adanya informasi juga akan meningkatkan kemampuan 

manajemen untuk memahami keadaan lingkungan sebenarnya dan 

informasi berfungsi pula mengidentifikasikan aktivitas yang relevan 

(Marina, 2009). 

Hendaknya pada disaat ketidakpastian lingkungan rendah manager 

tidak terlalu membutuhkan data dari SAM yang mutahir dimana 

diakibatkan dari pemakaian teknologi produksi yang telah modern. 

Deregulasi ekonomi serta per-swastaan yang dipunyai oleh pemerintah 

mengakibatkan pihak yang bertuugas dalam pengambilan keputusan dapat 

merasakan jika penggunaan SAM menjadi sebuah hal yang bernilai. 



 

 

2.3 Desentralisasi 

Industri yang mempunyai pusat pertanggung jawaban umumnya 

mempunyai salah satu pendekatan dalam pengambilan sebuah keputusan 

didalam mengelola tugas-tugas kompleks serta bermacam- macam yang 

didelegasikan kepada mereka yakni sentralisasi serta desentralisasi. 

Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi (centralized 

decesion making) yaitu dimana bermacam keputusan diciptakan di setiap 

jenjang top manager serta manajer pada jenjang bawah bertanggung jawab 

pada bagaimana keputusan itu diterapkan.  

Sebaliknya pada pengambilan keputusan dengan pendekatan 

desentralisasi (decentralisation decesion making) membebaskan manajer 

pada tingkatan bawah untuk mencipakan serta menjalankan keputusan 

yang sesuai dengan daerah wewenang yang telah diberikan kepada 

mereka. Dimana hal ini merupakan suatu usaha yang memiliki guna untuk 

tingkatkan efisiensi secara totalitas. Oleh karena itu banyak industri 

memilih metode dalam pengambilan keputusan menggunakan pendekatan 

desentralisasi. 

Menurut Amri (2021) desentralisasi ialah penyebaran ataupun 

pelimpahan secara meluas kekuasaan serta pembentuk keputusan 

ketingkatantingkatan organisasi yang lebih rendah. Organisasi barangkali 

mesti berusaha guna menciptakan tingkatan hierarki mana yang sanggup 

dalam pelaksanaan pengambilan keputusan. Berbagai factor yang 

memengaruhi desentralisasi antara lain: 



 

 

1. Tantangan serta ketidakpastian yang yang besar pada lngkungan 

industri. 

2. Desentralisasi yang dibuat jumlahnya harus tepat dengan strategi 

didalam industry tersebut. 

Desentralisasi tepat dengan strategi industri jika mampu menghasilkan 

setiap divisi yang terletak dekatt dengan pelanggan atau konsumen, 

sehingga bisa secara kilat menyesuaikan diri dengan apa yang mereka 

butuhkan. Tiap organisasi memiliki struktur yang beraneka ragam 

sehingga membagikan dasar untuk tugas organisasi. 

Desentralisasi ialah pemberian wewenang serta tanggung jawab 

kepada manajer. Tingkatan pendelegasian itu sendiri menampilkan sejauh 

apa manajer tingkat atas didalam memperbolehkan manajer yang lebih 

rendah didalam menciptakan kebijakan secara yang independen. 

Pemberian wewenang yang diberikan dengan manajer bawah 

(subordinate) didalam otoritas dalam membuat keputusan (decision 

making) hendak diiringi juga dengan responsibility atas kegiatan yang 

mereka jalani, rasa tanggung jawab yang lebih besar otomatis dapat  

timbul sebab kebijakan yang diimplementasikan itu merupakan hasil dari 

pemikiran mereka masing-masing atau dari inisiatif mereka masing-

masing. Otoritas disini membagikan penafsiran selaku hak guna 

memastikan setiap tugas, sebaliknya responsibility merupakan kewajiban 

buat menggapai tugas yang sudah didelegasikan. 

Adanya kebebasan atau wewenang manajer-manajer divisi dalam 

pengambilan keputusan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi 



 

 

kemampuan organisasi untuk mengolah, mengumpulkan, serta 

menindaklanjuti informasi tersebut. Desentralisasi juga akan tergantung 

pada informasi sistem akuntansi manajemen karena kedua hal tersebut 

berpengaruh positif. Pengaruh positif tersebut terjadi apabila ada interaksi 

yang terjadi dapat seimbang.  

Dampak interaksi antara karakteristik dari masing-masing 

informasi sistem akuntansi manajemen dengan desentralisasi akan terasa 

semakin positif apabila dalam tingkat desentralisasi yang sangat tinggi 

manajer didukung pula dengan tingkat ketersediaan sistem akuntansi 

manajemen yang semakin tinggi. Pengaruh tersebut terjadi karena dengan 

adanya desentralisasi, para manajer diberikan hak untuk mengambil 

keputusan-keputusan oleh atasannya dan mengimplementasikan keputusan 

tersebut. Disisi lain manajer juga akan bertanggung jawab atas keputusan-

keputusan yang telah diambilnya. Dengan demikian manajer memerlukan 

informasi sebagai dasar untuk menentukan keputusan, sehingga kebijakan 

yang diambilnya berkwalitas dan dapat dipertanggung jawabkan.  

Sebab dalam organisasi yang menganut sistem sentralisasi, manajer 

menegah dan manajer pengawas atau bawahan hanya menjalankan tugas 

atau perintah dari atasannya saja dan tidak berwenang mengambil 

keputusan-keputusan, sehingga manajer menengah dan pengawas atau 

karyawan dalam organisasi yang menganut sistem sentralisasi 

membutuhkan informasi yang lebih sedikit dan tentunya organisasi yang 

menganut sistem desentralisasi membutuhkan informasi yang lebih 

banyak. 



 

 

2.4 Teknologi Informasi 

Definisi teknologi informasi ialah teknologi komputer yang 

digunakan guna memproses serta menyimpan data dan juga teknologi 

yang digunakan buat mengirimkan data. PUTRA (2020) mengatakan 

jikalau teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan guna 

mencerna informasi. Pengolahan itu tercantum memproses, memperoleh, 

menyusun, menyimpan, memanipulasi informasi dalam bermacam metode 

guna menciptakan data yang bermutu, ialah data yang relevan, akurat, 

serta tepat waktu.  

Teknologi informasi ini sangat berfungsi dalam menunjang 

aktivitas organisasi ataupun industri supaya aktivitas sesuatu industri dapat 

berjalan lebih efisien serta efektif. Tidak hanya selaku komputer( hardware 

serta software) guna pemrosesan serta menyimpan data, juga berperan 

selaku teknologi komunikasi guna penyebaran data. pada disaat ini 

teknologi infromasi mempunyai penafsiran yang berbagai macam dari 

bermacam para pakar meski tiap- tiap definisi mempunyai tujuan yang 

sama. 

Secara universal pemamfaatan teknologi informasi dikala ini 

digunakan selaku sesuatu perlengkapan yang digunakan guna 

mendapatkan informasi, menaruh, memproses, mengirimkan ataupun 

menampilkannya dalam bermacam wujud yang diharapkan hendak bisa 

berguna untuk para pemakainya. Manfaat informasi ialah guna kurangi 

ketidakpastian didalam pengambilan keputusan tentang sesuatu kondisi. 

Informasi merupakan data yang diolah jadi wujud yang lebih bermanfaat 



 

 

serta berarti untuk yang menerimanya, menggambarkan sesuatu peristiwa 

serta kesatuan yang nyata dan digunakan dalam pengambilan keputusan 

(PUTRA, 2020). 

Teknologi informasi mempunyai fungsi utama dalam dunia bisnis 

yaitu pemrosesan informasi. Haag dan Cummings (1998) dalam Popy 

Mega Murty (2017) menyatakan terdapat lima kategori tugas pemrosesan 

informasi yang mencakup menangkap, menyampaikan, menciptakan, 

menyimpan, dan mengkomunikasikan. Berikut disajikan dalam tabel di 

bawah ini: 

Tabel 2.1 

Kategori Pemrosesan Informasi dan Alat Teknologi Informasi 

Tugas Pemrosesan 

Informasi 

Keterangan Alat Teknologi 

Informasi 

Menangkap informasi Memperoleh 

informasi pada titik 

asalnya 

Teknologi input, 

misalnya:  

Mouse, Keyboard, 

Barcode reader 

Menyampaikan 

informasi 

Menyajikan informasi 

dalam bentuk yang  

paling berguna 

Teknologi output, 

misalnya: Screen, 

Printer, Speaker 

Menciptakan informasi Memproses informasi 

untuk memperoleh 

informasi baru 

Teknologi software, 

misalnya:Word 

processing,  Payroll,  

Expert system 

Menyimpan informasi Menyimpan informasi 

untuk penggunaan   

waktu   yang akan 

datang 

Teknologi 

penyimpanan, 

misalnya: Hard  disk,  

CD-Rom, Tape 

Mengkomunikasikan 

informasi 

Menyampaikan 

informasi ke orang 

lain atau ke lokasi lain 

Teknologi    

telekomunikasi, 

misalnya: Modem, 

Satellite 

Sumber: Haag dan Cummings 1998 



 

 

Pemanfaat teknologi secara umum dapat digunakan untuk 

mengolah data, memproses, menyimpan, mendapatkan, menampilkan, dan 

mengirimkan dalam berbagai bentuk dan cara yang digunakan untuk 

menghasilkan manfaat yang dapat berguna bagi pemakainya. Informasi 

yang didapatkan diharapkan dapat membantu pihak yang berkepentingan 

dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah dan 

mengevaluasinya, sehingga informasi yang didapatkan haruslah sebuat 

informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas itu sendiri haruslah 

akurat, tepat waktu dan relevan. Akurat berarti bebas dari suatu kesalahan, 

tidak bias karena apabila suatu informasi yang bias dapat menyesatkan 

penerima atau pengguna informasi tersebut.  

Teknologi informasi hendak mempengaruhi terhadap kinerja 

manajerial dalam industri. Kenaikan kinerja tersebut hendak bisa tercapai 

bila manajer bisa melaksanakan peranan manajemennya dengan sangat 

baik. Terdapatnya teknologi informasi berbasis komputer hendak 

memudahkan pada kegiatan manajerial serta pekerjaan jadi lebih efisien 

serta efektif (Nengsy, 2018). 

2.5 Sistem Akuntansi Manajemen 

Kedudukan akuntansi pada umumnya serta akuntansi manajemen 

sangat bernilai didalam sediakan data untuk publik secara totalitas, paling 

utama untuk mengambil keputusan, pihak manajer serta professional, 

cocok dengan peranan itu, hingga akuntansi manajemen bisa dipakai 

selaku penunjang penerapan berbagai fungsi manajemen didalam bidang 



 

 

penelitian serta pengembangan, pembuatan, pemasaran, distribusi serta 

logistic, dan pelayanan pelanggan. 

Sistem akuntansi manajemen yakni adalah suatu sistem informasi 

dimana menciptakan keluaran (output) dimana memanfaatkan masukan 

(input) serta mengolahnya guna menggapai tujuan yang ingin dicapai oleh 

manajemen. Akuntansi manajemen ialah proses identifying, measuring, 

collecting, analyzing, structuring, interpreting serta communicating data 

keuangan yang dipaakai oleh manajemen guna merancang, mengevalusii, 

serta mengatur aktivitas usaha dalam suatu industri, dan guna menetapkan 

pemakaian serta akuntabilitas sumber daya yang pas (Simamora, 2012). 

Sedangkan menurut Halim (2012) memaparkan jika akuntansi 

manajemen merupakan:“ Sesuatu aktivitas yang jadi bagian integral dari 

tugas (proses) manajerial dimana bisa membagikan data keuangan serta 

nonkeuangan untuk manajemen guna mengambil keputusan strategik 

organisasi guna meraih tujuan organisasi”. 

Hasil dari produk dari sebuah SAM merupakan data akuntansi 

manajemen. Sistem akuntansi manajemen (SAM) ialah sesuatu pendekatan 

kontijensi yang berasal dari factor kondisional dimana dipakai dalam studi 

selaku variabel dimana ia bertugas memoderasi sesuatu ikatan. Pendekatan 

kontijensi dari akuntansi manajemen berdasarkan landasan jika tidak 

terdapat SAM yang dapat secara umum senantiasa cocok/tepat di pakai 

segala industry/organisasi. 

Mulyadi (2010) mengenali 4 ciri SAM yang berfungsi buat 

mengambil sebuah keputusan, ialah: broad scope, timelines, aggregation, 



 

 

serta integration. Ciri informasi yang ada itu hendak jadi efektif jika cocok 

dengan tingkatan kebutuhan organisasi. 

1. Informasi Broad Scope Sistem Akuntansi Manajemen  

Informasi sistem manajemen bersifat broad scope mewakili 

dimensi focus, time horizon dan kuantifikasi (Gordon & Narayana, 

1984 dalam Gudono, 2000). Informasi broad scope memberikan 

informasi tentang faktor-faktor eksternal maupun internal 

perusahaan, informasi broad scope juga mencakup tentang info non 

ekonomi, estimasi kejadian yang mungkin terjadi pada masa yang 

akan datang, serta aspek-aspek lingkungan (Chenhall dan Morris, 

1986). Nazaruddin (1998) menyatakan adanya perbedaan tingkat 

ketidakpastian lingkungan dan desentralisasi berdampak positif 

terhadap informasi broad scope.  

2. Informasi time lines Sistem Akuntansi Manajemen  

Informasi tepat waktu akan mendukung manajer 

menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja 

mereka (Amey, 1979, Gordon dan Narayana 1984 dalam 

Nzaruddin, 1998). Tingkat desentralisai yang tinggi dan informasi 

yang akan berpengaruh positif karena mampu merespon suatu 

kejadian dengan cepat (Gudono, 2000).  

3. Informasi agregasi Sistem Akuntansi Manajemen  

Informasi agregasi perlu dalam organisasi desentralisasi 

karena dapat mencegah kemungkinan terjadinya overload 

informasi (Iselin, 1988 dalam Prasetyo 2002). Kebutuhan 



 

 

informasi yang dapat mencerminkan area pertanggungjawaban 

dapat diperoleh dari informasi teragregasi (Hongren, 1982, 

Chenhall dan Morris 1986 dalam Nazaruddin 1998). Informasi 

agregasi memberikan informasi mengenai area 

pertanggungjawaban mereka sehingga dapat mengurangi terjadinya 

konflik dan mendukung para manajerial untuk mengatasi adanya 

info overload (Iselin 1998 dalam Prasetyo 2002). 

4. Inforamsi integrasi Sistem Akuntansi Manajemen  

Informasi integrasi mencakup aspek seperti keutuhan target 

antar ahli utang yang terhitung dari proses interaksi antar sub unit 

dalam organisasi kompleksitas dan saling keterkaitan ataupun 

ketergantungan sub unit satu dengan yang lainnya akan tercermin 

dalam informasi intergation (Ferrara, 1964, Hongren, 1982, serta 

Chenhall dan morris, 1986 dalam Nazaruddin 1998). Informasi 

terintegrasi akan berperan dalam mengkoordinasi kebijakan 

organisasi yang memiliki tingkat desentralisasi tinggi, agar terjadi 

keselarasan dalam mencapai tujuan utuh perusahaan 

(Gudono,2002) 

Tujuan dari SAM menurut Efalba (2019) memaparkan bahwasanya 

SAM mempunyai tujuan yang akan diraih, yaitu diantaranya:  

a. Sediakan data objek biaya serta biaya yang di bebankan kepada 

objek biaya. Contoh data tipe ini merupakan laporan biaya 

pembuatan, laporan biaya kegiatan, serta laporan anggaran 

departemen. 



 

 

b. Sediakan data guna melakukan kegiatan perencanaan, 

pengendalian, serta penilaian. Contoh data guna perencanaan 

merupakan data pesanan dari pemasok. Data ini dipakai buat 

merancang pembelian bahan. Contoh data guna kegiatan 

pengendalian merupakan laporan perbandingan antar anggaran 

serta bagaimana realisasinya. Laporan kinerja produk, kegiatan, 

serta bagian-bagian yang menunjukan data guna evaluasi kinerja. 

c. Sediakan data guna menunjang proses dalam mengambil sebuah 

keputusan. Contoh data yang menunjang dalam mengambil sebuah 

keputusan merupakan data pemasukan serta bayaran relevan. Data 

ini dipakai guna membuat kesimpulan atas perlunya menciptakan 

sendiri ataupun membeli produk yang berasal dari pemasok luar, 

memberhentikan ataupun meneruskan sesuatu lini produk, serta 

menolak ataupun menerima pesanan. 

Terkhusus akuntansi manajemen dimana mempunyai tanggung 

jawab didalam mediator konflik, special bidang ini bisa pula 

menunjang manajemen didalam proses mengambil sebuah keputusan 

supaya berbagai sumber ekonomi yang telah dikuasai ataupun 

kekayaan industri bisa dialokasikan serta dirubah sedemikian rupa 

sehingga menjadi lebih efektif serta efesien, tercantum juga tanggung 

jawab buat membagikan informasi tentang berbagai aspek 

disfungsional yang diakibatkan oleh konflik intra organisasi. Sebab 

tanggung jawab itulah, hingga data khususnya yakni bersifat keuangan 



 

 

ialah perihal dimana bernilai pastinya mesti membagikan utilitas ke 

manajemen ataupun kepada owner berbagai sumber ekonomi. 

Riset yang dilakukan oleh Dwinarian (2017) mengemukakan 

kalau apabila para manajer memakai data yang disediakan dari sebuah 

SAM maka pihak manajer itu bisa melakukan hal-hal yang lebih 

menunjang didalam melakukan tugas serta revisi atas kinerjanya. 

Berbagai  faktor potensial yang bisa dijadikan selaku premis guna 

memberikan hubungan antara SAM dan kinerja manajerial yakni 

berdasarkan dengan sebuah keyakinan dimana pihak manajer 

menguasai sifat pekerjaaan sesuai bidang yang telah ditentukan. 

2.6 Kinerja Manajerial 

Sebutan kinerja kerap dipakai guna menjelaskan prestasi ataupun 

tingkatan keberhasilan pribadi ataupun kelompok orang, serta didalam 

bagian pemerintahan kinerja bisa dimaksud selaku sesuatu prestasi yang 

diraih oleh pegawai pemerintah ataupun lembaga pemerintah didalam 

melakukan pelayanan kepada publik dalam sesuatu periode. Dituturkan 

oleh Moeheriono & Si (2012) kinerja yakni suatu gambaran mengenai 

tingkat-tingkat pencapaian sesuatu program aktivitas yang diterapkan atau 

kebijakan didalam merealisasikan tujuan, sasaran, visi, dan juga misi 

didalam organisasi yang dijelaskan didalam suatu perenanaan strategis 

sbuah organisasi. 

Menurut Ramadhani (2021) kinerja manajerial ialah evaluasi 

tertata terhadap efisien ataupun tidaknya operasional industri, bagian 



 

 

industri, serta anggotanya yang didasarkan pada sasaran serta dimensi dan 

kriteria yang lebih dahulu telah ditetapkan. 

Seorang yang memiliki wewenang pada posisi manajerial 

diharapkan sanggup menciptakan sesuatu kinerja manajerial, beda jika 

dibandingkan kinerja karyawan biasanya bertabiat kongkrit, sebaliknya 

kinerja manajerial bertabiat abstrak serta kompleks (Darlis & Cahayani, 

2013). Manajer menciptakan kinerja dengan memberikan bakat serta 

keahlian dan usaha sebagian individu yang terletak didalam 

tanggungjawabnya. Kinerja manajerial ialah salah satu aspek dimana bisa 

tingkatkan keefektifan organisasi. Buat mengenali mutu dari kinerja 

manajerial, diperlukan sesuatu perlengkapan buat memperhitungkan 

kinerja. 

Tujuam pokok kinerja merupakan guna memotivasi tujuan untuk 

meraih cita-cita organisasi serta untuk patuh akan standar perilaku yang 

sudah diatur terlebih dahulu, supaya menghasilkan aksi serta hasil yang di 

idamkan melalui umpan balik kerja. Kinerja perusahaan ialah penanda 

jenjang prestasi yang bisa diraih serta memperlihatkan kesuksesan 

manajer. Kesimpulannya kinerja perusahaan ialah hasil yang di idamkan 

industri dari pihak-pihak yang ada di dalamnya (Soedjono, 2005). 

Evaluasi kinerja dituturkan oleh Mahmudi (2013) ialah penilaian 

keberhasilan ataupun kegagalan seseorang didalam melaksanakan 

tugasnya. Bila evaluasi kinerja terhadap birokrasi, alhasil penilaian 

pencapaian ataupun kegagalan birokrasi ddalam melaksanakan tugas 

selaku pelayan publik. 



 

 

Kinerja Manajerial ialah sesuatu aktivitas yang dilakukan guna 

memperhitungkan tugas yang dilaksanakan seorang dengan metode 

membandingkan antar kinerja dengan penjelasan ataupun deskripsi 

pekerjaan didalam sesuatu  periode tertentu.  

Utami & Hadiprajitno (2012) memaparkan jika definisi kinerja 

manajerial selaku anggapan kinerja individual pihak orang anggota 

organisasi didalam berbagai kegiatan manajerial, mencakup perencanaan, 

investigasi, koordinasi, supervisi, penilaian, pengaturan staf, perundingan 

serta representasi. 

Pengukuran terhadap kemanpuan kinerja manajerial butuh dicoba 

guna mengenali apakah sepanjang penerapan kinerja ada rencana yang 

sudah didetetapkan, ataupun apakah kinerja bisa dilaksanakan cocok 

jadwal waktu yang didetetapkan ataupun apakah kinerja sudah menggapai 

cocok dengan apa yang sudah di cita-citakan oleh Industri tersebut. Sistem 

pengukuran kinerja juuga bisa berguna untuk pihak pemakainya apabila 

cuma bisa menghasilkan umpan balik yang dapat menolong pihak 

organisasi dalam usaha melaksanakan kinerja lebih lanjut. 

Guna melaksanakan pengukuran itu, dibutuhkan keahlian guna 

pengukuran kinerja sepanjang dibutuhkan terdapatnya pengukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja cuma dapat dilaksanakan terhadap kinerja yang nyata 

serta tertata. Pengukuran cuma memiliki kepentingan buat mengukur 

semua yang bernilai serta relevan untuk hal tersebut, butuh jelas tentang 

apa yang dimaksud bernilai serta relevan saat sebelum memutuskan 

ukuran apa yang mesti dipakai. 



 

 

Menurut Adang & Hernawati (2013) didalam pengukuran kinerja 

yang dapat diterapkan sebagai berikut:  

1. Meyakini bahwasanya syarat-syarat yang diimpikan pelanggan 

telah terpenuhi.  

2. Meningkatkan standar kinerja guna menghasilkan perbandingan.  

3. Meningkatkan jarak bagi individu untuk memonitor tingkat kinerja.  

4. Meyakini arti penting tentang kualitas dan menetapkan apa yang 

menjadi prioritas perhatian.  

5. Mencegah konsekuensi dari kualitas yang rendah.  

6. Menimbangkan penggunaan dari sumber daya.  

7. Meningkatkan umpan balik guna memacu usaha perbaikan. 

Pamungkas (2008) mengukur  kinerja manajerial yaitu 

menggunakan indicator antara lain: 

1. Perencanaan, yakni perbuatan yang diciptakan berdasar fakta serta 

asumsi tentang  gambaran  kegiatan  yang  selanjutnya dilakukan  

saat masa yang akan datang untuk meraih cita-cita yang diimpikan. 

2. Investigasi,   yakni   upaya   yang   dilaksanakan  guna   

mengumpulkan   serta mempersiapkan  informasi,  didalam  bentuk  

berbagai laporan,  catatan  serta analisa pekerjaan guna dapat 

mengukur hasil dari pelaksanaan. 

3. Koordinasi, yakni menyelaraskan upaya yang mencakup 

pertukaran data dengan   pihak-pihak   didalam   unit   organisasi   

yang lain,   untuk  bsia berhubungan serta menyesuaikan program 

yang akan dilaksanakan. 



 

 

4. Evaluasi,  yakni  penilaian  atas  usulan  atau  kinerja  yangmana di  

amati  serta dilaporkan. 

5. Supervisi,  yakni  tugas manajerial  didalam  mengarahkan,  

memimpin, serta mengembangkan potensi bawahan, dan melatih 

serta memaparkan  berbagai aturan     kerja     kepada     bawahan     

tentang  pelaksanaan kemampuan kerja atas organisasi. 

6. Staffing,  yakni  suatu   tugas   manajemen   didalam   me-manage   

dan mempertahankan bawahan didalam sebuah unit kerja. 

7. Negosiasi,   yakni   tugas  guna   mendapatkan   kesepakatan   

didalam   perihal pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-

barang serta jasa. 

8. Representasi,  yakni  memaparkan  informasi  mengenai visi,  misi,  

dan berbagai kegiatan  organisasi  dengan  mendatangi  pertemuan  

berbagai kelompok bisnis serta konsultasi dengan berbagai 

perusahaan lainnya. 

2.7 Pandangan Islam Tentang Kinerja 

Kinerja bagi Islam yakni wujud ataupun metode pribadi didalam 

mengaktualisasikan diri. Kinerja ialah wujud real dari nilai, keyakinan, 

serta uraian yang dipercaya dan dilandasi berbagai prinsip moral yang 

kokoh serta bisa jadi motivasi guna mencipakan karya berkualitas. Allah 

SWT berfirman didalam Al- Qur’ an surah Al- jumu’ ah ayat 10 yang 

berbunyi: 

 



 

 

Artinya: ”apabilah telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu 

dimuka bumi dan carilah karunia Allah, ingatlah Allah sebanyak- 

banyaknya supaya kamu beruntung.” 

 

 Arti dari ayat sebelumnya memaparkan kalau goals seseorang 

muslim bekerja ialah guna mendapat keridhaan Allah SWT serta 

memperoleh keutamaan (mutu serta hikmah) dari hasil yang didapat. Jika 

kedua perihal itu sudah jadi presmis kerja seorang, sehingga bakal 

terbentuk kinerja yang baik. 

Langkah dini paling efektif yang hendaknya kita jalani, baik selaku 

pekerja, pebinis, ataupun selaku individu, merupakan melaksanakan 

evaluasi terhadap pribadi kita sendiri (self- assesment). Kenapa kita wajib 

melaksanakan evaluasi kinerja diri, baik selaku hamba ataupun selaku 

pekerja? Sebab Allah menyerukan kita buat melaksanakan perihal itu. 

Sepeti firman Allah dalam QS 9: 105: 

 

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya 

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

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu 

kerjakan.” 

 Agama islam menyuruh kita untuk menyerukan kepada  setiap 

umat manusia buat berupaya, bekerja dan beramal serta senantiasa 

membagikan faedah untuk pribadinya sendiri ataupun orang lain dan dunia 



 

 

akhirat. Allah berjanji kepada setiap orang yang beramal hendak dijadikan 

pemimpin dimuka bumi, selaku firman Allah dalam Q. S An- Nur: 55: 

 

Artinya: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di 

antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia 

sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, 

sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka 

berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang 

telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar 

(keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman 

sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan 

sesuatu apapun dengan Aku.Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah 

(janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” 

 Bersumber pada ayat di atas sudah dipaparkan bahwasanya setiap 

orang beriman serta jika ia melaksanakan seluruh perbuatan secara 

sepenuh hati, maka Allah SWT akan membuat mereka berkuasa dimuka 

bumi. Maksudnya adalah, semakin serius seseorang didalam melakukan 

suatu amal ataupun tugasnya sehingga ia akan memperoleh hasil yang baik 

pula. Sudut pandang ekonomi Islam didalam hubungannya dengan kinerja 

dalam Islam menggaris bawahi manusia selaku pelakon ekonomi 

memaksimalkan segala sumber energi yang terdapat selaku media guna 

kehidupan di dunia ini. 



 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No Penelitian 

 (Tahun) 

Judul Variabel dan 

Teknik Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Resky Amri 

(2021) 

Pengaruh 

Desentralisasi, 

Sistem 

Akuntansi 

Manajemen 

Dan Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran 

Terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

(Studi Empiris 

Pada BUMD 

Provinsi Riau) 

Variabel Bebas: 

 Desentralisasi 

 Sistem 

Akuntansi 

Manajemen 

 Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran 

 

Variabel Terkait: 

Kinerja Manajerial 

 

Teknik Analisis: 

Regresi Berganda 

Hasil penelitian ini 

menyatakan 

Desentralisasi 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

manajerial. Sistem 

Akuntansi 

Manajemen 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

manajerial. 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

manajerial. 

Sedangkan secara 

simultan ketiga 

variable bebas 

desentralisasi, 

partisipasi sistem 

akuntansi 

manajemen dan 

penyusunan 

anggaran 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

manajerial. 

 

2 Akbar 

Kurniawan 

(2020) 

Pengaruh 

Ketidakpastian 

Lingkungan, 

Sistem 

Variabel Bebas: 

 Ketidakpastia

n Lingkungan 

 Sistem 

Ketidakpastian 

Lingkungan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 



 

 

Akuntansi 

Manajemen, 

Dan 

Desentralisasi 

Terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

(Studi Empiris 

Pada 

Organisasi 

Perangkat 

Daerah (OPD) 

Kabupaten 

Kampar) 

Akuntansi 

Manajemen 

 Desentralisasi 

 

Variabel Terkait: 

Kinerja Manajerial 

 

Teknik Analisis: 

Regresi Berganda 

manajerial, Sistem 

Akuntansi 

Manajemen 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

manajerial, 

Desentralisasi 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

manajerial, 

sedangkan secara 

simultan ketiga 

variable bebas 

Ketidakpastian 

Lingkungan, 

Sistem Akuntansi 

Manajemen, dan 

Desentralisasi 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

manajerial. 

 

3 Robi 

Maulana M 

(2020) 

Pengaruh 

Teknologi 

Informasi, 

Karakteristik 

Sistem 

Akuntansi 

Manajemen 

Terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

Pada PD. BPR 

Sukahaji 

Kabupaten 

Majalengka. 

Variabel Bebas: 

 Teknologi 

Informasi 

 Karakteristik 

Sistem 

Akuntansi 

Manajemen 

 

Variabel Terkait: 

Kinerja Manajerial 

 

Teknik Analisis: 

Regresi Berganda 

Hasil menunjukan   

bahwa   secara   

parsial   teknologi   

informasi   dan   

karakteristik   

sistem akuntansi 

manajemen 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja manajerial, 

secara simultan 

teknologi informasi 

dan karakteristik 

sistem akuntansi 

manajemen 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja manajerial. 

 

 



 

 

4 Rian 

Saputra 

(2019) 

Pengaruh 

Ketidakpastian 

Lingkungan, 

Sistem 

Akuntansi 

Manajemen, 

Dan 

Kompensasi 

Terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

(Studi Empiris 

pada RSUD 

Kab.Kampar) 

Variabel Bebas: 

 Ketidakpastia

n Lingkungan 

 Sistem 

Akuntansi 

Manajemen 

 Kompensasi  

 

Variabel Terkait: 

Kinerja Manajerial 

 

Teknik Analisis: 

Regresi Berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa secara 

parsial variable 

ketidakpastian 

lingkungan, sistem 

akuntansi 

manajemen dan 

kompensasi 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajerial. Secara 

simultan variable 

ketidakpastian 

lingkungan, sistem 

akuntansi 

manajemen dan 

kompensasi 

bersama-sama 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajerial. 

Variabel 

ketidakpastian 

lingkungan, sistem 

akuntansi 

manajemen dan 

kompensasi 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajerial. 

 

5 Canggih 

Nur 

Prihatningty

as, 

Rispantyo 

dan Djoko 

Kristianto 

(2018) 

Pengaruh 

Ketidakpastian 

Lingkungan, 

Desentralisasi, 

Dan Sistem 

Akuntansi 

Manajemen 

Terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

Variabel Bebas: 

 Ketidakpastia

n Lingkungan 

 Desentralisasi 

 Sistem 

Akuntansi 

Manajemen 

 

Variabel Terkait: 

Kinerja Manajerial 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa lingkungan 

ketidakpastian 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

manajerial PDAM 

Kota Surakarta. 

Desentralisasi 



 

 

Pada PDAM 

Kota Surakarta 

 

Teknik Analisis: 

Regresi Berganda 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

manajerial PDAM 

Kota Surakarta. 

Sistem akuntansi 

manajemen 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

manajerial PDAM 

Kota Surakarta. 

 

6 Elida 

Alawiyah 

Siregar, 

Widia 

Astuty, 

Muhyarsyah 

(2018). 

Pengaruh 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Manajemen 

dan Teknologi 

Informasi 

Terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

Pada Hotel Di 

Kota Medan 

Variabel Bebas: 

 Sistem 

informasi 

Akuntansi 

Manajemen  

 Teknologi 

Informasi  

 

Variabel Terkait: 

Kinerja Manajerial 

 

Teknik Analisis: 

Regresi Berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa sistem 

informasi 

akuntansi 

manajemen secara 

parsial tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajrial. 

Teknologi 

informasi 

secara parsial 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajerial. sistem 

informasi 

akuntansi 

manajemen dan 

teknologi informasi 

secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajerial. 

 

Sumber : Dikutip dari beberapa penelitian terdahulu. 

 



 

 

2.9 Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
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 Keterangan: 

 Uji Parsial  : 

 Uji Simultan  :  

 Sumber: Peneliti 2022 

2.10 Pengembangan Hipotesis 

2.10.1 Pengaruh Ketidakpastian lingkungan terhadap Kinerja 

manajerial 

Data ialah termasuk sebuah perihal penting didalam sesuatu 

perusahaan yang hadapi ketidakpastian lingkungan yang besar paling 

utama didalam proses aktivitas planning serta control. Dalam keadaan 

Ketidakpastian 

Lingkungan 

Desentralisasi 

Teknologi 

Informasi 

Sistem Akuntansi 

Manajemen 

Kinerja 

Manajerial 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 



 

 

ketidakpastian tergolong besar manager bakal memikirkan data eksternal 

serta non financial hendak jadi lebih berarti serta bernilai pada saat 

mengambil sebuah keputusan. 

Dalam penelitian Prihatningtyas (2019) memaparkan perencanaan 

yang tersusun didalam keadaan ketidakpastian lingkungan yang besar 

bakal jadi permasalahan, sebab tidak mampunya pihak manajer didalam 

memprediksi keadaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. 

Terkait juga dengan kegiatan pengawasan hendaknya terpengaruh dengan 

keadaan ketidakpastian lingkungan, sehingga menyebabkan proses 

didalam mengambil keputusan yang hendak dicoba oleh manajer juga 

bakal terhambat. 

Seorang hadapi ketidakpastian sebab ia merasa tidak mempunyai 

data yang layak guna memprediksi apa yang kemungkinan terjadi dimasa 

depan secara akurat. Didalam keadaan ketidakpastian lingkungan yang 

besar,  data ialah komoditi yang sangat bermanfaat yang berhubungan 

dengan proses aktivitas perencanaan serta kontrol didalam sesuatu 

perusahaan (Desmiyawati, 2010). 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1: Ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja manajerial. 

2.10.2 Pengaruh Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial 

Desentralisasi diperlukan selaku reaksi terhadap suatu lingkungan 

yang tidak bisa diramal. Desentralisasi memberi pihak manajer sebuah 



 

 

akses data yang lebih besar baik didalam bidang perencanaan serta kontrol 

kegiatan industri dibandingkan tingkatan corporate (Desmiyawati, 2010). 

Menurut Setyolaksono (2011) Desentralisasi ialah kebijakan 

masing- masing industri yang sifatnya independen, maksudnya kalau tiap 

industri bisa membagikan kebebasan kepada divisi ataupun setiap bagian 

didalam industri buat mengendalikan serta melakukan aktivitas yang 

hendak dilaksanakan. 

Dalam penelitian Nurpadila (2018), memaparkan ditetapkan 

sebuah otorisasi kepada tiap- tiap divisi itu kerap kali bisa membagikan 

motivasi ataupun dorongan dengan para karyawan buat menambah kinerja 

mereka masing-masing. Otoritas ataupun wewenang disini memberikan 

penafsiran selaku hak guna memastikan penugasan, sebaliknya tanggung 

jawab merupakan kewajiban buat menggapai penugasan yang sudah 

ditetapkan. 

Didalam suatu kondisi ketika membuat sebuah keputusan yang 

bersifat   desentralisasi,  manajer  tingkat bawah  berfikir  peran membuat 

sebuah keputtusan dan implementasinya menjadi tanggungan pribadi 

masing-masing didalam sub unit yang mereka pimpin.  

Penelitian yang dikemukakan oleh Pramita Diah Setya Utami 

(2012) serta Bhakti Setiyolaksono (2011) memaparkan kalau, semakin 

besar tingkatan desentralisasi sehingga semakin besar wewenang manajer 

didalam pengambilan sebuah keputusan secara otonom. Perihal ini 

diperkuat dengan riset Nasarudin (1998) yang membagikan fakta empiris 



 

 

kalau tingkatan desentralisasi yang besar ialah suatu wujud yang pas guna 

menghadapi kenaikan ketidakpastian. 

Penelitian Gerloff (1985) tentang anggapan ketidakpastian 

lingkungan barangkali berkaitan dengan struktur organisasi yang 

terdesentralisasi, ialah pada saat persepsin ketidakpastian lingkungan besar 

sehingga sesuatu struktur organisasi yang menerapkan pendekatan 

desentralisasi lebih sesuai buat merespons peristiwa yang tidak diinginkan 

serta memberikan fasilitas berbagai keputusan yang tidak terstruktur. 

Berbagai riset lebih dahulu menyarankan jika wujud struktur organisasi 

organic  (yang sama dengan struktur organisasi terdesentralisasi) 

cenderung berhasil didalam kawasan yang dinamis. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2: Desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja manajerial. 

2.10.3 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Manajerial 

Menurut Nuryanto (2012) dipaparkan teknologi informasi 

merupakan sesuatu teknologi yang digunakan guna mencerna informasi, 

meliputi: memproses, memperoleh, menyusun, menyimpan, memanipulasi 

informasi dengan bermacam metode guna menciptakan data yang bermutu. 

Data yang diperlukan hendak relevan, akurat, serta tepat waktu, yang 

digunakan guna keperluan individu, bisnis, serta pemerintahan yang 

strategis guna mengambil suatu keputusan. 



 

 

Penelitian oleh Laksmana & Muslichah (2002) memaparkan 

teknologi informasi bisa pengaruhi data yang disediakan oleh sistem 

akuntansi manajemen. Hal yang lain, pemakaian teknologi informasi 

dimana mengkombinasikan antar teknologi komputer serta teknologi 

komunikasi bisa menunjang SAM guna menyediakan data lingkup luas. 

Kesimpulannya, semakin besar teknologi informasi bakal semakin 

tingkatkan kebutuhan tentang informasi sistem akuntansi manajemen. 

Teknologi komputer, yang memiliki ragam fitur lunak, 

mengizinkan SAM menyediakan bermacam format, baik itu format yang 

memiliki acuan dengan model keputusan resmi ataupun gabungan antara 

data fungsional serta temporal. Ini bisa dicoba karna terdapatnya database 

yang membolehkan informasi lama serta baru senantiasa ada buat 

kepentingan manajemen. Tersedia nya Teknologi Informasi yang bisa 

pengaruhi ciri SAM, membolehkan manager guna pengambilan keputusan 

secara tepat serta kilat yang padaakhirnya dbisa tingkatkan kinerja 

manajerial. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3: Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja manajerial. 

2.10.4 Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen terhadap kinerja 

manajerial 

Sistem akuntansi manajemen ialah prosedur serta sistem resmi 

yang memanfaatkan informasi guna mempertahankan serta sediakan 



 

 

alternatif dari bermacam aktivitas industri. Ciri sistem akuntansi 

manajemen yang berguna bersumber pada anggapan manajerial selaku 

pengambil keputusan antara lain: broad scope, timeliness, aggregation dan 

integration (Solechan & Setiawati, 2009). 

Syam & Maryasih (2006) mengatakan kalau apabila seseorang 

manajer memakai data yang disediakan oleh akuntansi manajemen, hingga 

hendak menciptakan revisi baik pekerjaan ataupun kinerja. Pemakaian data 

sistem akuntansi manajemen yang handal didalam mengambil keputusan 

hendak tingkatkan kinerja. Tetapi bukan berarti kalau sistem akuntansi 

manajemen akan menjamin kesuksesan organisasi didalam menggapai 

tujuannya. 

SAM menciptakan data yang bermanfaat untuk para staff, manager 

serta eksekutif sesuatu perusahaan didalam membuat sebuah keputusan 

yang baik pada kesimpulannya hendak tingkatkan kinerja organisasi.  

Khalida Sari (2016) mengatakan jika apabila seseorang manajer memakai 

data yang disediakan oleh akuntansi manajemen, hingga hendak 

menciptakan revisi baik pada pekerjaan ataupun kinerja. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H4: Sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja manajerial. 

2.10.5 Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi, 

Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Manajemen terhadap 

Kinerja Manajerial. 



 

 

Informasi sangat berguna untuk manager dikala menghadapi 

pengambilan suatu keputusan yang bisa jadi hendak mempengaruhi akan 

sub unit yang lain. Menurut pendapat Chong dan Chong (1996)  didalam 

Anik Mardani (2011) menyatakan kalau ada ikatan tidak langsung diantara 

ketidakpastian lingkungan serta SAM yang di persepsikan terhadap 

kinerja. Menurut Imron (2004) didalam Anik Mardani (2011) terdapat 

pengaruh tidak langsung antar ketidakpastian lingkungan serta SAM 

terhadap kinerja. 

Untuk industri, manager ialah satu dari sumber daya yang sangat 

penting untuk diperlukan guna menggapai tujuan industri. Dipaparkan 

oleh Hansen dan Mowen (2009:558) yang dialih bahasakan oleh Deny 

Arnoskrawy menjelaskan semakin kompleks permasalahaan yang dialami 

sesuatu perusahaan, sehingga tugas serta tanggung-jawab sepatutnya 

didelegasikan kepada manajer bawah sehingga bakal kurangi beban dalam 

membuat keputusan ke tingkatan yang lebih besar. Desentralisasi sangat 

diperlukan oleh perusahaan sebab menolong kinerja top manajer didalam 

memutuskan sesuatu keputusan dengan membagikan seluruh hak kepada 

manager tingkatan yang bertujuan buat pengambilan keputusan tersebut. 

Menurut penelitian Hery Nuryanto (2002) Teknologi  informasi  

yakni  sebuah  teknologi  yangmana dipakai dalam    mengolah suatu    

data,    meliputi:    memproses,    mendapatkan, menyusun, menyimpan,  

memanipulasi   data   dengan   segala macam   cara  demi   mendapatkan 

data hasil yang  berkualitas.   



 

 

Informasi  yang  diperlukan  akan relevan,  akurat,  dan tepat  

waktu,  serta  dipakai  dalam  kepentingan  individu,  bisnis,  serta  

pemerintahan strategic guna dalam mengambil sebuah keputusan. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H5: Terdapat pengaruh yang simultan antara ketidakpastian 

lingkungan, desentralisasi, teknologi informasi dan sistem 

akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yakni susunan struktur kerja sistematis dimana di 

pakai guna melakukan riset. Bentuk desain penelitian didalam tiap disiplin 

ilmu mempunyai ciri khas masing- masing, tetapi berbagai prinsipnya 

biasanya mempunyai beberapa kesamaan. Desain penelitian membagikan 

cerminan mengenai prosedur guna memperoleh data ataupun informasi 

yang dibutuhkan guna menanggapi segala persoalan riset. Oleh sebab itu 

suatu desain penelitian yang baik hendak menciptakan suatu proses riset 

yang efisien serta efektif. Arti desain penelitian bagi Mc Millan dalam 

Ibnu Hadjar merupakan sebuah plan serta struktur penyelidikan yangmana 

dipakai guna mendapatkan berbagai bukti empiris dalam menanggapi 

persoalan riset (Nurdin & Hartati, 2019). 

Penelitian ini adalah tentang Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, 

Desentralisasi, Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Manajemen 

terhadap Kinerja Manajerial dengan menggunakan Kuisioner. Terdapat 4 

jenis variabel independen serta 1 variabel dependen. Ketidakpastian 

Lingkungan, Desentralisasi, Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi 

Manajemen yang merupakan variabel independen. Sedangkan yang 

merupakan variabel dependen adalah Kinerja Manajerial yang 

memberikan pengaruh kepada variabel lain. 

 

 



 

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek Penelitian didalam penelitian ini yaitu  Kinerja Manajerial 

pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru serta dengan terdapatnya faktor-

faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu Ketidakpastian Lingkungan, 

Desentralisasi, Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Manajemen 

3.3 Populasi Dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Menurut pemaparan dari Sugiono (2008) menerangkan 

bahwasanya populasi ialah daerah generalisasi dimana terdiri dari objek 

ataupun subyek, mereka memiliki kualitas serta kriteria tersendiri yang 

diterapkan oleh peneliti guna menekuni dan juga sesudah itu didapatkan 

kesimpulan dari apa yang telah diteliti oleh peneliti. Top serta Middle 

manager dijadikan selaku subjek penelitan sebab berfungsi penting untuk 

mengambil sebuah keputusan. Alibi lainnya yakni sejalan dengan pendapat 

yang dipaparkan oleh Damayanti (2015) jika tidak konsistennya hasil riset, 

pengaruh desentralisasi terhadap sistem akuntansi manajemen diprediksi 

sebab perbandingan tingkat posisi responden dalam organisasi. Pada riset 

ini yang jadi populasi yakni seluruh manager serta asisten manager yang 

terletak pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru yang berjumlah 32 

karyawan. 

3.3.2. Sampel 

Menurut pendapat Sugiyono (2012)  menyatakan sampel ialah 

sebagian dari keseluruhan dan ciri khas tersendiri yang dipunyai oleh 



 

 

populasi penelitian itu, dimana sampel yang berasal dari populasi tersebut 

mestinya benar-benar representative (mewakili) dengan apa yang 

dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Jika populasi tersebut besar, dan 

periset tidak memiliki kemampuan untuk mempelajari seluruh jumlah 

populasi, contohnya dikarenakan dana yang terbatas, tenaga, serta waktu 

oleh karena itu periset bisa memakai sampel yang berasal dari populasi 

tersebut. 

Pada penelitian ini manajer merupakan sampel yang benar-benar 

representative (mewakili). Hal ini disebabkan pihak manajer ikut serta 

dalam penyusunan anggaran dan memiliki wewenang dalam penetapan 

sebuah keputusan yang dibuat pada perusahaannya. Penilaian kinerja 

manajerial dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan manajer dalam 

melaksanakan tugasnya. Berikut diuraikan jumlah responden dalam 

penelitian ini: 

Tabel 3.1 

Tabel Responden 

NO DAFTAR RESPONDEN JUMLAH 

RESPONDEN 

1 Direktur 1 

2 Head of Internal Auditor 1 

3 GM Finance & General Affair 1 

4 GM Customer & Relationship 1 

5 GM Technic & Services 1 

6 GM Cabang Rumbai 1 

7 GM Business Development & Partnership 1 

8 Manager Human Capital 1 

9 Manager Finance & Accounting 1 

10 Manager General Affair 1 

11 Manager Marketing & Communication &  

E-comerce 

1 

12 Manager Sales & Relationship 1 

13 Manager Loket & Penagihan 1 



 

 

14 Manager Reader Meter 1 

15 Manager Transmisi & Distribusi 1 

16 Manager Maintenance 1 

17 Manager Non Revenue Water 1 

18 Manager Technical Planning 1 

19 Manager Customer Care 24 hours 1 

20 Manager Sales & Penagihan 1 

21 Manager Teknik & Produksi 1 

22 Asisstant Manager General Affair & 

Accounting 

2 

23 Assistant Manager Customer Relation 3 

24 Assistant Manager Business & Development 2 

25 Assistant Manager Technic 2 

26 Assistant Manager Branch Rumbai 2 

TOTAL 32 

 Sumber : Data Peneliti 2022 

3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel memakai 

metode sampling  jenuh atau disebut juga total sampling dimana 

seluruh jumlah populasi dipakai menjadi sampel, hal seperti ini 

sering dilkukan apabila keseluruhan populasi kecil dari 30 orang 

atau peneliti yang ingin membuat sebuah penelitian dengan  

generalisasi serta kesalahan yang diinginkan kecil. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai didalam riset ini merupakan informasi 

subjek tertulis ataupun yang didapat lewat penyebaran kuesioner. 

Selanjutnya, sumber data didalam riset ini merupakan data primer yakni 

sumber informasi riset dimana didapat secara langsung berasal dari sumber 

yang terpercaya secara tatap muka/langsung serta tidak lewat media 

perantara (Indrianto serta Supomo, 2013).  



 

 

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan oleh periset guna 

menanggapi persoalan riset. Data primer dikumpulkan oleh periset 

berbentuk pengaruh ketidakpastian lingkungan, desentralisasi, teknologi 

informasi dan sistem akuntansi manajemen, terhadap kinerja manajerial. 

Tata cara yang digunakan guna mengumpulkan data ialah metode 

memakai kuesioner penelitian. Kuesioner penelitian bakal diserahkan/ 

dikirimkan langsung kepada sampel yang didetetapkan. Kuesioner ini 

diiringi dengan uraian serta permohonan responden mengenai tujuan riset 

ini. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data, metode yang dipakai guna meneliti 

yakni memakai kuesioner. Serta periset langsung turun kelapangan guna 

membangikan serta mengumpulkan kuesioner cocok dengan periode 

waktu yang sudah disepakati sebelumnya. 

Menurut pendapat Indrianto dan Supomo (2013) melaporkan kalau 

mendapatkan informasi yang dilaksanakan dengan memakai kuesioner 

langsung mempunyai kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya 

merupakan periset bisa berikan uraian tentang berbagai persoalan yang 

kurang dipahai dan hasil kuesioner langsung diperoleh oleh periset sehabis 

diisi oleh responden, sebaliknya kelemahannya merupakan waktu serta 

anggaran dalam mengumpulkan informasi relatif besar terlebih bila 

responden yang wajib dihubungi terpencar secara geografis. 

 

 



 

 

3.6 Analisis Regresi Linear Berganda 

Seluruh hipotesis yang telah dirangkum oleh peneliti akan diuji 

menggunakn alat analisis linear berganda yakni alat analisis yang dipakai 

jika mau menguji pengaruh dari dua atau lebih dari variabel independen 

terhadap variabel dependen :  

Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+e 

Ket :  Y  = Kinerja Manajerial 

X1 =  Ketidakpastian Lingkungan 

X2  = Desentralisasi  

X3  = Teknologi Informasi 

X4  = Sistem Akuntansi Manajemen 

a  = Konstanta  

b  = Koefisien Regresi 

e  = Eror 

Analisis linier berganda antara variabel dependen dan independen 

ini diukur memakai skala Likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju) - 5 

(sangat setuju). Masing-masing pertanyaannya menggunakan skala likert 5 

poin yaitu sebagai berikut :  

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

Tidak Setuju (TS) = 2 

Ragu-Ragu (RR) = 3 

Setuju (S) = 4 

Sangat Setuju (SS) = 5 

Alasan peneliti menggunakan skala likert 5 poin atau berjumlah 

ganjil yaitu dikarenakan peneliti berpedoman bahwa skala likert 

sebagusnya memiliki pilihan jawaban cukup, ragu-ragu atau netral. 



 

 

3.7 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Indrianto (2008) variabel merupakan konstruk yang dapat 

diukur menggunakan macam-macam nilai guna membagikan cerminan 

yang  nyata tentang berbagai fenomena yang didapat didalam penelitian. 

Penentuan variabel didasari dengan menggambarkan operasional konstruk 

yakni upaya kurangi abstraksi yang pada akhirnya dapat dijadikan variabel 

yang bisa diukur. 

Variabel ini sebagai atensi utama didalam riset ini merupakan satu 

variabel dependen yaitu kinerja manajerial, 4 variabel independen pada 

riset ini merupakan ketidakpastian lingkungan, desentralisasi, teknologi 

informasi dan sistem akuntansi manajemen. Berikut uraian tentang 

defenisi operasional variabel masing- masing: 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Pengukuran Variabel Penelitian 

 

No Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

1 Ketidakpastian 

Lingkungan 

(X1) 

Ketidakpastian lingkungan 

ialah tidak mampunya seorang 

guna memprediksi suatu secara 

tepat dari segala aspek social 

serta wujud yang dapat 

langsung pengaruhi sikap 

orang-orang yang membuat 

keputusan dalam industri. 

Ketidakpastian yang berasal 

dari lingkungan industri sendiri 

bisa pengaruhi manager di 

masing- masing departemen 

yang terdapat dalam industri 

memperoleh data yang hendak 

dipakai didalam proses dalam 

mengambil keputusan. 

 

-predictability 

-stability 

 

Sumber: 

Khalida Sari 

(2016) 

Skala 

Liker

t 



 

 

2 Desentralisasi 

(X2) 

Desentralisasi merupakan 

delegasi tugas-tugas ataupun 

wewenang dalam mengambil 

keputusan ke tingkat 

manajemen tingkat bawah 

didalam suatu organisasi. Di 

dalam industri yang 

menerapkan desentralisasi, 

tanggung jawab akan 

perencanaan serta 

pengendalian aktivitas 

operasional didelegasikan 

diantara para manajer.  

Sumber : Akbar Kurniawan 

(2020) 

-pengambilan 

Keputusan 

 

Sumber: 

Nurpadila 

(2018) 

Skala 

Liker

t 

3 Teknologi 

Informasi 

(X3) 

Teknologi informasi 

merupakan tata metode 

ataupun sistem yang dipakai 

oleh pengguna teknologi guna 

mengantarkan pesan ataupun 

data. Bersamaan dengan 

pertumbuhan komputerisasi 

serta perlengkapan komunikasi 

modern, penafsiran teknologi 

informasi serta komunikasi 

bisa dimaksud selaku 

pemanfaatan fitur komputer 

selaku perlengkapan buat 

memproses, menyajikan, dan 

mengelola informasi dan data 

dengan berbasis pada 

perlengkapan komunikasi. 

Sumber : Popy Mega Murty 

(2017) 

-menangkap 

-

menyampaikan 

-menciptakan    

-menyimpan 

-

mengkomunika

sikan 

informasi. 

 

Sumber: 

Stephany 

Fenny 

Rektanti 

(2007) 

Skala 

Liker

t 

4 Sistem 

Akuntansi 

Manajemen 

(X4) 

Sistem akuntansi manajemen 

merupakan sistem informasi 

dimana mendapatkan 

informasi operasional serta 

finansial, memprosesnya, 

menyimpannya serta memberi 

tahu ke pemakai. Produk final 

yang didapat oleh sistem 

-Time 

Lines(garis 

waktu) 

-Aggregation 

(pengumpulan) 

-Integration 

(integrasi) 

 

Skala 

Liker

t 



 

 

akuntansi manajemen 

merupakan data akuntansi 

manajemen. 

Sumber : Rian Saputra (2019) 

Sumber: 

Akbar 

Kurniawan 

(2020) 

5 Kinerja 

Manajerial 

(Y) 

Kinerja manajerial bisa 

dimaksud selaku kinerja 

manajer didalam berbagai 

kegiatan yaitu mencakup 

perencanaan, investigasi, 

pengoordinasian, penilaian, 

pengawasan, pengaturan staf 

(staffing), serta perwakilan/ 

representative dilingkungan 

organisasinya. 

Sumber : Rian Saputra (2019) 

-Perencanaan 

-Investigasi 

-Koordinasi 

-Evaluasi 

-Pengawasan 

-Pemilihan 

Staf 

-Negoisasi 

-Perwakilan 

 

Sumber: 

Akbar 

Kurniawan 

(2020) 

Skala 

Liker

t 

 

3.7.1. Variabel Dependen ( Dependent Variabel ) 

Menurut pendapat dari Indriantoro dan Supomo, (2013) 

variabel dependen merupakan jenis variable yakni dijabarkan 

ataupun diberikan pengaruh oleh variable independen. Dalam riset 

ini variable dependennya merupakan Kinerja Manajerial( Y) 

1) Kinerja Manajerial (Y) 

Menurut Putri & NASIR (2010) memaparkan 

kinerja manajerial merupakan kinerja pihak orang-orang 

didalam sebuah perusahaan dengan aktivitas manajerial 

yang diukur memakai penunjuk yakni: perencnaan, 

investgasi, koordinsi, penilaian, pengawasn, pemiliha staff, 

negoisasi, perwakiln. Suatu sistem pengukuran kinerja zona 

publik merupakan sesuatu sistem yang memiliki tujuan buat 



 

 

membant manajer publik guna memperhitungkan 

pencapaian sesuatu strategi lewat perlengkapan ukut 

finansial serta non finansia  (Mardiasmo, 2009). Sistem 

pengukuran kinerja bisa dijadikan selaku perlengkapan 

pengendali organisasi, sebab pengukuran kierja diperkuat 

dengan menetapkan reward serta punishment system. 

3.7.2. Variabel Independen ( Independent Variabel ) 

Indriantoro dan Supomo, (2013) variable independen 

merupakan jenis variable yang memaparkan ataupun pengaruhi 

variable yang lain. Variabel ini dituturkan pula selaku variabel 

yang diprediksi selaku akibat, dipaparkan selaku variabel yang 

mendahului. Variabel independen yang dipakai didalam riset ini 

sebagai berikut: 

1) Ketidakpastian Lingkungan (X1) 

Menurut Nurmalasari (2008) etidakpastian 

lingkungan ialah rasa ketidak mampuan seorang buat 

memprediksi sesuatu secara akurat dari segala aspek 

sosialdan wujud yang secara langsung pengaruhi sikap 

pembuat keputusan pihak-pihak didalam industri. 

Ketidakpastian dari area industri sendiri bisa pengaruhi 

manager di masing- masing departemen yang terdapat 

dalam industri memperoleh data yang hendak digunakan 

dalam proses pengambilan keputusan. Instrumen ini pula 

digunakan oleh Alberthhy dan Guthrie (1994), Chong 



 

 

(1997), Anik Mardiana (2011) dalam Khalida Sari (2016) 

yang mana didesain buat mengukur anggapan responden 

mengenai predictability serta stability dalam bermacam 

aspek antara lain dalam bidang ekonomi, hukum, politik, 

serta teknologi.  

2) Desentralisasi (X2) 

Desentralisasi merupakan pemberian otoritas 

ataupun wewenang dalam mengambil sebuah keputusan ke 

tingkat manajemen bawah kedalam suatu organisasi 

(Simamora, 2005).  

Govindarajan (1986) menampilkan jika tingkatan 

desentralisasi yang besar ialah wujud yang pas buat 

mengalami kenaikan ketidakpastian dampaknya 

mendukung tercapainya kinerja manajerial yang baik dari 

sebelumnya. 

Desentralisasi yaitu wujud limpahan wewenang 

untuk mengambil keputusan dari top manager kepada 

middle maupun low manager, desentralisasi didalam wujud 

pendistribusian otoritas kepada manajemen yang lebih 

rendah dibutuhkan sebab bertambah kompleksnya keadaan 

administrative, tugas serta responsibility. 

3) Teknologi Informasi (X3) 

Teknologi Informasi yang dipaparkan oleh  

Sutarman (2012), diartikan sebagai Information 



 

 

Technology (IT)/ Teknologi Informasi antara lain:“ Sesuatu 

riset, perancangan, pengembangan, independen, dorongan 

ataumanajemen sistem informasi berbasis komputer, 

spesialnya aplikasiperangkat lunak serta fitur keras”. 

Variabel   tersebut   diukur   dengan   memakai   

skala likert serta instrument persoalan didasarkan penanda 

yang dipaparkan oleh (Widiastuti & Meiranto, 2011) yaitu 

menangkap,   menyampaikan,   menciptakan,   menyimpan   

dan mengkomunikasikan informasi. 

4) Sistem Akuntansi Manajemen (X4) 

Sistem akuntansi manajemen merupakan sistem 

informasi bertugas memperoleh data operasional serta 

finansial, memprosesnya, menyimpannya, serta memberi 

tahu ke pemakai Produk yang didapatkan dari sistem 

akuntansi manajemen merupakan informasi akutntansi 

manajemen (Atkinson, 2006). Variabel ini diukur memakai 

instrumen yang dibesarkan oleh Chenhall serta Morris serta 

sudah dipakai buat riset oleh Maharani (2010) Anik 

Mardiana( 2011) dalam Khalida Sari( 2016). 

3.8 Metode Analisa Data 

Menurut Desmiyawati (2010) data memiliki peran yang sangat 

berarti dalam sesuatu riset, sebab berfingsi selaku perlengkapan untuk 

membuktikan Hipotesis. Dikarenakan itu, valid atau tidaknya data sangat 

memastikan mutu hasil dalam sesuatu riset. Sebaliknya benar tidaknya 



 

 

informasi bergantung instrument yang dipakai pada penentuan informasi. 

Instrument yang baik wajib penuhi dua syarat yakni ialah valid serta 

reliabil. 

Kuisioner yang hendak dipakai didalam riset ini merupakan 

kuisioner yang sudah diuji validitasnya serta realibilitasnya oleh riset lebih 

dahulu. Tetapi demikian, uji Validitas serta Reliabilitas senantiasa dicoba 

sebab memikirkan perbandingan waktu serta keadaan yang dirasakan riset 

saat ini serta riset sebelumnya.  

 

Alat analisis yang dipakai didalam penelitian ini adalah antara lain: 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan tingkatan keandalan ataupun 

kemampuan alat ukur yang dipakai. Sesuatu kuisioner dapat 

disebut valid bila sesuatu permasalahan di suatu kuisioner 

mengatakan suatu yang diukur oleh kuisioner tersebut. 

Menurut Ghozali (2013) Uji validitas menampilkan 

sepanjang mana sesuatu alat ukur bisa mengukur variabel 

yang hendak diukur. Instrument pengukuran dapat diucap 

valid apabila bisa melaksanakan apasaja yang sepatutnya 

dicoba serta mengukur segala yang sepatutnya diukur. 

Apabila skala pengukuran tidak valid maka dari itu dia 

tidak berguna untuk periset sebab tidak mengukur ataupun 

melaksanakan apa yang sepatutnya dicoba. 



 

 

Kuisioner dikatakan valid apabila permasalahan 

pada kuisioner tersebut sanggup buat mengatakan suatu 

yang hendak diukur oleh kuisioner itu. Buat mengujinya 

dipakai pearson correlation, jika koefisien pearson yang 

didapat tidak signifikan pada tingkat signifikan 0, 05 alhasil 

informasi yang dihasilkan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan alat buat mengukur 

kuesioner dimana menggambarkan penunjuk dari variabel 

maupun konstruk. Kuesioner dikatakan reliabel ataupun 

andal bila jawaban dari responden dari persoalan ialah 

konsisten atau stabil setiap waktu. Tingkatan reliabel 

sesuatu variabel riset bersumber dari hasil uji statistik 

Cronbach Alpha(α). Variabel disebut reliabel jika nilai 

Cronbach Alpha 0, 60. Terus menjadi nilaiα mendekati 1, 

hingga nilai dari reliabilitas data terus menjadi terpercaya 

buat tiap- tiap variabel (Nurpadila, 2018). 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bisa di uji menggunakan asumsi 

Normalitas, uji Multikolinerasi dan Heterokedastisitas. 

a. Asumsi Normalitas 

Uji normalitas memiliki tujuan buat menguji apakah 

didalam model regresi, variabel dependen serta variabel 

independen mempunyai distribusi yang dikatakan normal. 



 

 

Model regresi yang baik bila distibusi datanya wajar 

ataupun mendekati normal. Maka dari itu, pengujian 

normalitas bisa dicoba menggunakan analisis grafik serta 

uji statistik (Utami & Hadiprajitno, 2012). 

Analisa grafik dicoba menggunakan metode melihat 

grafik histogram dimana antara data observasi dengan 

distribusi dibandingkan dan didapat yang mendekati 

distribusi wajar. Tetapi bisa menyesatkan spesialnya buat 

jumlah ilustrasi kecil. Tata cara yang lebih profesional 

merupakan dengan memandang normal probability plot 

yang membandingkan distribusi normal (Ghozali,2007). 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas memiliki tujuan buat menguji 

apakah dalam model regresi dijumpainya terdapatnya 

korelasi antar variabel independen. Jika sebuah model 

regresi baik sepatutnya tidak terjalin korelasi antar variabel 

independennya (Ghozali, 2011). 

Menurut (Ghozali, 2013) guna mengetahui terdapat 

ataupun tidak multikolinearitas yakni dengan memandang 

nilai tolerence serta nilai variance inflation aspek( VIF). 

Sebetulnya multikolinearitas senantiasa terdapat di setiap 

variabel independen, Cuma wajib ditentukan apakah 

multikolinearitas yang terdapat masih termasuk didalam 



 

 

batasan penerimaan ataupun tidak. Buat pengujian dalam 

riset ini dicoba dengan memandang nilai Variance Inflation 

Factor( VIF) buat masing- masing variabel independen. 

Bila VIF > 5, hingga variabel tersebut disebut memiliki 

perkara multikolineritas dengan variabel yang lain. 

c. Uji heteroskedastisitas  

 Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan buat 

menguji apakah didalam model regresi terjalin ketidak 

samaan variance dari residual satu pengamat dengan 

pengamat yang lain. Bila variancedari residual satu 

pengamat kepengamat lain senantiasa, hingga diucap 

homoskedstisitas serta bila berbeda diucap 

heteroskedastisitas.  Pedoman sesuatu model regresi leluasa 

dari heteroskedstisitas merupakan tidak adanya pola yang 

jelas sesudah titik- titik tersebar diatas serta dibawah angka 

0 pada sumbu Y. 

3.9 Pengujian Hipotesis 

Guna mendapatkan simpulan dari riset ini, sehingga terlebih dulu 

dicoba uji hipotesis secara individual( parsial) serta secara menyeluruh( 

simultan) yang diperlakukan antara lain: 

3.9.1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik didasari dengan menampilkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual didalam 

menerangkan varibel dependen. Pengujian dicoba yaitu pengujian 



 

 

2 sisi ialah dengan cara menyamakan t hitung dengan tingkatan t 

tabel, sehingga Ha bakal diterima jika nilai t hitung > t table 

dengan significance tingkat 0, 05( a=5%) (Ghozali, 2011).  

Diterima ataupun ditolaknya hipotesis dicoba dengan 

kriteria antara lain: Bila nilai signifikan > 0,05 sehingga hipotesis 

ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial 

variabel independen tersebut tak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Bila nilai signifikan = 0,05 sehingga hipotesis diterima( 

koefisien regresi signifikan). Maksudnya secara parsial variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

3.9.2. Uji Simultan ( Uji F) 

Uji statistik F didasari dengan menampilkan apakah seluruh 

variabel yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh 

secara simultan dengan variabel dependen. Pengujian diakukan 

dengan memakai significance tingkat 0, 05 (α=5%) (Ghozali, 

2011). 

Bila signifikan ≤ 0,05 sehingga hipotesis ditolak (koefisien 

regresi signifikan). Ini berarti secara simultan variabel independen 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel 

dependen. 



 

 

Syarat diterima ataupun ditolaknya hipotesis bisa pula 

dicoba menggunakan metode melihat F hitung serta F tabel. 

Apabila F hitung lebih besar dari F tabel sehingga Ha diterima. 

 Sebaliknya jika F hitung lebih kecil dari F tabel sehingga 

Ha ditolak, perihal ini maksudnya adalah kalau tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

3.9.1. Koefesien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi (R2) dipakai untukk mengukur 

besaran ragam didalam variabel independen sanggup memaparkan 

secara bersama variabel dependen ataupun seberapa bagus model 

regresi yang sudah terbuat itu sesuai dengan informasi. Jika 

koefisien determinasi semakin besar, maka dari itu semakin baik 

pula variabel independen didalam memaparkan variabel 

dependennya. Guna mengenali variabel independen yang mana 

mana yang sangat mempengaruhi terhadap variabel dependennya 

bisa dinilai dari koefisien korelasi parsialnya. Sehingga variabel 

independen yang sangat mempengaruhi variabel dependen dapat 

dinilai dari koefisien korelasi yang sangat tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Hasil yang didapat dari penelitian ini mengenai pengaruh 

ketidakpastian lingkungan, desentralisasi, teknologi informasi dan 

sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial didapatkan 

sebuah kesimpulan dari semua yang telah dirumuskan pada rumusan 

masalah antara lan: 

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel Ketidakpastian 

Lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

Manajerial pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru. Hal ini 

dibuktikan dengan uji hipotesis parsial (Uji T) menunjukan hasil 

nilai thitung 9.796 > ttabel 1.080 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < α 

0,05.  

2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel Desentralisasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada 

PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan uji 

hipotesis parsial (Uji T) menunjukan hasil nilai thitung 4.460 > ttabel 

1.080 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < α 0,05.  

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel Teknologi 

Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

Manajerial pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru. Hal ini 

dibuktikan dengan uji hipotesis parsial (Uji T) menunjukan hasil 



 

 

nilai thitung 6.300 > ttabel 1.080 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < α 

0,05.  

4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel Sistem Akuntansi 

Manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

Manajerial pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru. Hal ini 

dibuktikan dengan uji hipotesis parsial (Uji T) menunjukan hasil 

nilai thitung 5.525 > ttabel 1.080 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < α 

0,05.  

5. Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi, Teknologi Informasi 

dan Sistem Akuntansi Manajemen berpengaruh positif secara 

simultan terhadap kinerja manajerial pada PDAM Tirta Siak Kota 

Pekanbaru berdasarkan hasil perhitungan uji F dengan nilai fhitung > 

ftable (40,481 > 6,75). Disamping itu, diketahui nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,836. Hal ini menunjukkan variabel ketidakpastian 

lingkungan, desentralisasi, teknologi informasi dan sistem 

akuntansi manajemen secara bersama-sama terhadap kinerja 

manajerial pada PDAM Tirta Siak adalah sebesar 83,6%. 

Sedangkan 16,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam riset ini ialah selaku berikut: 

1. Dalam proses pengambian informasi, data yang diberikan 

responden lewat kuesioner terkadang tidak menampilkan komentar 

responden yang sesungguhnya, perihal ini terjalin sebab 



 

 

kadangkala perbandingan pemikiran, asumsi serta uraian yang 

berbeda masing- masing responden, pula aspek lain semacam 

aspek kejujuran dalam pengisian komentar responden dalam 

kuesionernya. 

2. Riset cuma memakai variabel ketidakpastian lingkungan, 

desentralisasi, teknologi informasi dan sistem akuntansi 

manajemen sehingga dimungkinkan terdapatnya variabel lain yang 

pengaruhi kinerja manajerial, misalnya sistem informasi 

manajemen, kompensasi, pengetaahuan pegawai, budaya 

organisasi serta lain- lain sebagainya. 

3. Ruang lingkup yang digunakan dalam riset cuma mencangkup 

pada satu industri yakni PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru yang 

ruang lingkupnya tidak sangat besar serta luas, sehingga hasil riset 

tidak bisa digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas. 

5.3 Saran 

Bersumber pada kesimpulan serta keterbatasan riset diatas, sehingga 

penulis membagikan saran antara lain: 

1. Tidak hanya memakai kuesioner secara tertulis dapat ditambahkan 

dengan memakai wawancara ataupun interview. 

2. Anjuran kepada periset berikutnya diharapkan supaya bisa 

menambahkan ataupun mengubah variabel independen, supaya 

bisa dikenal terdapatnya variabel lain yang pengaruhi kinerja 

manajerial ataupun menukar variabel moderasi. 



 

 

3. Sampel( responden) dalam riset ini sangat terbatas sebab jumlah 

serta ruang lingkup manajerial industri yang tidak begitu besar 

sehingga relatif tidak dapat digeneralisasi buat populasi yang lebih 

luas. Riset mendatang diharapkan bisa memakai sampel secara 

lebih besar serta luas supaya diperoleh hasil riset yang lebih baik, 

lebih dapat digeneralisasi, dapat membagikan cerminan yang lebih 

riil tentang kinerja manajerial. 
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saya Dhelyla Putri Almaya (11870320881) ingin menyebarkan kuesioner tentang 

Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi, Teknologi Informasi dan 
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berbuat dan bersikap di dalam instansi. 

     

5 Saya tahu pasti mengenai penyesuaian yang 

harus dilakukan untuk mengatasi perubahan-

perubahan yang terjadi di instansi. 

     

6 Saya bisa mengetahui apakah tindakan yang 

saya lakukan bisa menyelesaikan tugas-

tugas yang dibebankan kepada saya. 

     

7 Saya tahu bagaimana memperoleh informasi 

yang berhubungan dengan pekerjaan saya. 

     

8 Saya bisa mengetahui apakah saya sudah 

memenuhi harapan pihak-pihak lain yang 

ada di instansi ini. 

     

9 Sulit sekali untuk mengetahui apakah cara 

yang saya tempuh dalam melakukan  

pekerjaan bisa mencapai sasaran. 

     

10 Saya tahu pasti cara dalam melaksanakan 

tugas saya. 

     

Sumber: Khalida Sari (2016):  

 

 



 

 

DESENTRALISASI 

Petunjuk : Centanglah ( √ ) pada kotak yang disesuaikan menurut 

persepsi Bapak/Ibu.  

1. Sangat Tidak Setuju (STS) 

2. Tidak Setuju (TS) 

3. Netral (N) 

4. Setuju (S) 

5. Sangat Setuju (SS) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Saya mempunyai wewenang untuk 

menentukan jumlah anggaran untuk 

satuan kerja saya. 

     

2 Saya mempunyai wewenang untuk 

menentukan program dan kegiatan di 

satuan kerja saya. 

     

3 Saya mempunyai wewenang untuk 

menentukan karyawan yang terlibat 

dalam program dan kegiatan. 

     

4 Saya mempunyai wewenang untuk 

menentukan prioritas kegiatan yang 

dilaksanakan. 

     

5 Saya mempunyai wewenang untuk 

menentukan menambah karyawan di 

satuan kerja saya. 

     

6 Saya mempunyai wewenang untuk 

menentukan pemutasian karyawan. 

     

Sumber: Nurpadila (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEKNOLOGI INFORMASI 

Petunjuk : Centanglah ( √ ) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi 

Bapak/Ibu.  

1. Sangat Tidak Membantu (STM) 

2. Tidak Membantu (TM) 

3. Cukup Membantu (CM) 

4. Membantu (M) 

5. Sangat Membantu (SM) 

No Pernyataan ST

M 

TM CM M SM 

1 Sejauh mana komputer yang Anda gunakan 

dapat membantu dalam memperoleh informasi 

     

2 Sejauh mana komputer yang Anda gunakan 

dapat membantu dalam memperoleh data 

sehingga dapat menghasilkan bentuk yang 

Saudara inginkan. 

     

3 Sejauh mana komputer yang Anda gunakan 

dapat membantu untuk menghasilkan 

informasi yang tepat waktu. 

     

4 Sejauh mana komputer dapat membantu Anda 

untuk mempreroleh informasi yang baru. 

     

5 Sejauh mana komputer yang Anda gunakan 

dapat membantu untuk memperoleh informasi 
non keuangan ataupun informasi eksternal 

     

6 Sejauh mana komputer yang Anda gunakn 

dapat membantu Anda dalam menggabungkan 

informasi dari bagian / departemen lain. 

     

7 Sejauh mana komputer yang Anda gunakan 

dapat membantu untuk menyimpan data atau 

informasi yang Anda miliki. 

     

8 Sejauh mana komputer yang Anda gunakan 

dapat mambantu dalam melakukan 

komunikasi keorang lain atau ke lokasi lain. 

     

Sumber: Stephany Fenny Rektanti (2007) 

 

 

 

 

 



 

 

SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN 

Petunjuk : Centanglah ( √ ) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi 

Bapak/Ibu.  

1. Sangat Tidak Setuju (STS) 

2. Tidak Setuju (TS) 

3. Netral (N) 

4. Setuju (S) 

5. Sangat Setuju (SS) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Di instansi tempat anda bekerja, transaksi-transaksi 

dilaksanakan sesuai dengan persetujuan/wewenang, 

baik yang bersifat umum atau khusus. 

     

2 Di instansi tempat anda bekerja,laporan keuangan 

disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang 

Berlaku Umum (PABU). 

     

3 Di instansi tempat anda  bekerja, penggunaan atas  

harta/aktiva diberikan hanya dengan persetujuan 

manajemen. 

     

4 Di instansi tempat anda bekerja, jumlah aktiva seperti 

yang ada pada laporan/catatan perusahaan 

dibandingkan dengan aktiva yang ada dan bila terjadi 

perbedaan dilakukan tindakan yang tepat. 

     

5 Di instansi tempat anda bekerja, apabila dilakukan 

pembelian aktiva lama maka   dicatat   dengan   harga   

dan   diakui sebagai pembelian aktiva baru sering 

terjadi. 

     

6 Di instansi tempat anda bekerja, bila laporan 

keuangan perlu segera diterbitkan, maka otorisasi 

transaksi dan bukti pendukung dapat diabaikan. 

     

7 Pemisahan fungsi untuk setiap tugas telah dilakukan 

oleh instansi tempat anda  bekerja. 

     

8 Di instansi tempat anda bekerja, sistem akuntansi 

tidak dapat mencatat seluruh informasi kegiatan 

operasional dinas. 

     

9 Di instansi tempat anda bekerja, sistem akuntansi 

tidak dapat mencatat seluruh informasi kegiatan 

operasional perusahaan. 

     

10 Pemanfaatan teknologi informasi (penggunaan 

password, mendokumentasi dokumen secara 

terstruktur, dll) telah dimanfaatkan dengan baik di 

tempat anda bekerja. 

     

Sumber: Akbar Kurniawan (2020) 

 



 

 

KINERJA MANAJERIAL 

Petunjuk : Centanglah ( √ ) pada kotak yang disesuaikan menurut 

persepsi Bapak/Ibu.  

1. Sangat Tidak Setuju (STS) 

2. Tidak Setuju (TS) 

3. Netral (N) 

4. Setuju (S) 

5. Sangat Setuju (SS) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Target permulaan selalu diterapkan 

serendah mungkin. 

     

2 Saya harus bekerja keras untuk mencapai 

target yang sudah direvisi. 

     

3 Atasan saya sering bersikap kritis 

terhadap penentuan target yang 

diterapkan terlalu rendah. 

     

4 Instansi atau bagian lain sering meminta 

saya 

untuk meningkatkan target penerimaan. 

     

5 Saya selalu menggunakan biaya 

perjalanan instansi yang semestinya. 

     

6 Di instansi saya, biaya perjalanan kadang 

digunakan untuk bonus staf. 

     

7 Saya tidak dapat menyediakan informasi 

tentang pengeluaran rutin. 

     

8 Proyek-proyek di instansi ini mengikuti 

kebutuhan dan prioritas masyarakat 

setempat. 

     

9 Kota dan prioritas masyarakat setempat 

tidak dipertimbangkan pada saat 

merencanakan dan melaksanakan proyek. 

     

10 Saya selalu menghabiskan tambahan 

dana yang tersedia karena adanya 

perubahan anggaran. 

     

Sumber: Akbar Kurniawan (2020) 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 3 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

1. KINERJA MANAJERIAL (Y)  

  
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

   Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 
Kinerja 

Manajarial 

Y.1 Pearson 
Correlation 

1 .822(**) .805(**) .225 .202 .125 .107 .197 -.249 -.013 .561(**) 

  Sig. (2-tailed)   .000 .000 .216 .267 .496 .561 .279 .170 .945 .001 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Y.2 Pearson 
Correlation 

.822(**) 1 .617(**) .357(*) .000 .203 .035 .434(*) -.355(*) -.158 .506(**) 

  Sig. (2-tailed) .000   .000 .045 1.000 .266 .851 .013 .046 .388 .003 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Y.3 Pearson 
Correlation 

.805(**) .617(**) 1 .385(*) .306 .306 .262 .187 -.113 .102 .664(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000   .029 .088 .088 .148 .305 .538 .577 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Y.4 Pearson 
Correlation 

.225 .357(*) .385(*) 1 .270 .246 .309 .340 .246 .395(*) .624(**) 

  Sig. (2-tailed) .216 .045 .029   .136 .175 .085 .057 .175 .025 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Y.5 Pearson 
Correlation 

.202 .000 .306 .270 1 .536(**) 
.458(**

) 
-.115 .332 .418(*) .572(**) 

  Sig. (2-tailed) .267 1.000 .088 .136   .002 .008 .532 .064 .017 .001 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Y.6 Pearson 
Correlation 

.125 .203 .306 .246 
.536(**

) 
1 

.619(**
) 

.221 .326 
.547(**

) 
.714(**) 

  Sig. (2-tailed) .496 .266 .088 .175 .002   .000 .223 .069 .001 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Y.7 Pearson 
Correlation 

.107 .035 .262 .309 
.458(**

) 
.619(**) 1 .021 .360(*) 

.468(**
) 

.637(**) 

  Sig. (2-tailed) .561 .851 .148 .085 .008 .000   .909 .043 .007 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Y.8 Pearson 
Correlation 

.197 .434(*) .187 .340 -.115 .221 .021 1 .216 .365(*) .488(**) 

  Sig. (2-tailed) .279 .013 .305 .057 .532 .223 .909   .236 .040 .005 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Y.9 Pearson 
Correlation 

-.249 -.355(*) -.113 .246 .332 .326 .360(*) .216 1 
.652(**

) 
.408(*) 

  Sig. (2-tailed) .170 .046 .538 .175 .064 .069 .043 .236   .000 .020 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Y.10 Pearson 
Correlation 

-.013 -.158 .102 .395(*) .418(*) .547(**) 
.468(**

) 
.365(*) 

.652(**
) 

1 .656(**) 

  Sig. (2-tailed) .945 .388 .577 .025 .017 .001 .007 .040 .000   .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Kinerj
a 
Manaj
arial 

Pearson 
Correlation 

.561(**) .506(**) .664(**) 
.624(**

) 
.572(**

) 
.714(**) 

.637(**
) 

.488(**) .408(*) 
.656(**

) 
1 

  Sig. (2-tailed) .001 .003 .000 .000 .001 .000 .000 .005 .020 .000   

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 



 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.781 10 

 

2. KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN (X1) 

 

    X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 
Ketidakastian 
Lingkungan 

X1.1 Pearson Correlation 1 .420(*) .267 .114 .072 .467(**) .616(**) .133 .276 .449(**) .596(**) 

  Sig. (2-tailed)   .017 .140 .535 .695 .007 .000 .468 .127 .010 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X1.2 Pearson Correlation .420(*) 1 .469(**) -.079 .161 .219 -.019 .685(**) .445(*) -.054 .586(**) 

  Sig. (2-tailed) .017   .007 .669 .378 .228 .917 .000 .011 .768 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X1.3 Pearson Correlation .267 .469(**) 1 .110 .305 .184 .318 .341 .579(**) .200 .679(**) 

  Sig. (2-tailed) .140 .007   .550 .090 .314 .076 .057 .001 .272 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X1.4 Pearson Correlation .114 -.079 .110 1 .672(**) .154 .454(**) .236 .361(*) .396(*) .511(**) 

  Sig. (2-tailed) .535 .669 .550   .000 .399 .009 .194 .042 .025 .003 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X1.5 Pearson Correlation .072 .161 .305 .672(**) 1 -.200 .250 .167 .360(*) .343 .513(**) 

  Sig. (2-tailed) .695 .378 .090 .000   .273 .167 .362 .043 .055 .003 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X1.6 Pearson Correlation .467(**) .219 .184 .154 -.200 1 .619(**) .395(*) .259 .270 .503(**) 

  Sig. (2-tailed) .007 .228 .314 .399 .273   .000 .025 .152 .135 .003 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X1.7 Pearson Correlation .616(**) -.019 .318 .454(**) .250 .619(**) 1 .076 .493(**) .614(**) .679(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .917 .076 .009 .167 .000   .678 .004 .000 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X1.8 Pearson Correlation .133 .685(**) .341 .236 .167 .395(*) .076 1 .572(**) -.020 .610(**) 

  Sig. (2-tailed) .468 .000 .057 .194 .362 .025 .678   .001 .916 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X1.9 Pearson Correlation .276 .445(*) .579(**) .361(*) .360(*) .259 .493(**) .572(**) 1 .533(**) .830(**) 

  Sig. (2-tailed) .127 .011 .001 .042 .043 .152 .004 .001   .002 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X1.10 Pearson Correlation .449(**) -.054 .200 .396(*) .343 .270 .614(**) -.020 .533(**) 1 .567(**) 

  Sig. (2-tailed) .010 .768 .272 .025 .055 .135 .000 .916 .002   .001 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Ketid
akasti
an 
Lingk
unga
n 

Pearson Correlation 

.596(**) .586(**) .679(**) .511(**) .513(**) .503(**) .679(**) .610(**) .830(**) .567(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .003 .003 .003 .000 .000 .000 .001   

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 



 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.810 10 

 

3. DESENTRALISASI (X2) 

   X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 Desentralisasi 

X2.1 Pearson Correlation 1 .772(**) .354(*) .456(**) .307 .335 .670(**) 

  Sig. (2-tailed)   .000 .047 .009 .087 .061 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 

X2.2 Pearson Correlation .772(**) 1 .455(**) .789(**) .411(*) .365(*) .782(**) 

  Sig. (2-tailed) .000   .009 .000 .019 .040 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 

X2.3 Pearson Correlation .354(*) .455(**) 1 .327 .669(**) .764(**) .806(**) 

  Sig. (2-tailed) .047 .009   .068 .000 .000 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 

X2.4 Pearson Correlation .456(**) .789(**) .327 1 .524(**) .387(*) .725(**) 

  Sig. (2-tailed) .009 .000 .068   .002 .029 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 

X2.5 Pearson Correlation .307 .411(*) .669(**) .524(**) 1 .647(**) .804(**) 

  Sig. (2-tailed) .087 .019 .000 .002   .000 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 

X2.6 Pearson Correlation .335 .365(*) .764(**) .387(*) .647(**) 1 .796(**) 

  Sig. (2-tailed) .061 .040 .000 .029 .000   .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 

Desen
tralisa
si 

Pearson Correlation 
.670(**) .782(**) .806(**) .725(**) .804(**) .796(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000   

  N 32 32 32 32 32 32 32 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.853 6 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. TEKNOLOGI INFORMASI 

   X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 
Teknologi 
Informasi 

X3.1 Pearson Correlation 1 .954(**) .861(**) .921(**) .856(**) .836(**) .792(**) .875(**) .951(**) 

  Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X3.2 Pearson Correlation .954(**) 1 .899(**) .958(**) .910(**) .893(**) .774(**) .838(**) .970(**) 

  Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X3.3 Pearson Correlation .861(**) .899(**) 1 .900(**) .905(**) .930(**) .706(**) .758(**) .937(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .000 .000 .000 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X3.4 Pearson Correlation .921(**) .958(**) .900(**) 1 .878(**) .908(**) .765(**) .859(**) .966(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .000 .000 .000 .000 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X3.5 Pearson Correlation .856(**) .910(**) .905(**) .878(**) 1 .934(**) .717(**) .746(**) .934(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   .000 .000 .000 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X3.6 Pearson Correlation .836(**) .893(**) .930(**) .908(**) .934(**) 1 .735(**) .818(**) .949(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   .000 .000 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X3.7 Pearson Correlation .792(**) .774(**) .706(**) .765(**) .717(**) .735(**) 1 .769(**) .841(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000   .000 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X3.8 Pearson Correlation .875(**) .838(**) .758(**) .859(**) .746(**) .818(**) .769(**) 1 .894(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Tekn
ologi 
Infor
masi 

Pearson Correlation 

.951(**) .970(**) .937(**) .966(**) .934(**) .949(**) .841(**) .894(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

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

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.977 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN 

   X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10 

Sistem 
Akuntansi 

Manajemen 

X4.1 Pearson Correlation 1 .742(**) .763(**) .681(**) .074 .073 .303 -.155 -.080 .246 .616(**) 

  Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .688 .689 .092 .396 .663 .174 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X4.2 Pearson Correlation .742(**) 1 .897(**) .822(**) .282 .085 .555(**) -.127 -.196 -.012 .663(**) 

  Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .119 .643 .001 .488 .282 .950 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X4.3 Pearson Correlation .763(**) .897(**) 1 .778(**) .132 .023 .408(*) -.363(*) -.228 .027 .562(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .470 .899 .020 .041 .209 .883 .001 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X4.4 Pearson Correlation .681(**) .822(**) .778(**) 1 .309 .210 .272 -.296 -.228 -.117 .576(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .085 .250 .132 .100 .209 .523 .001 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X4.5 Pearson Correlation 
.074 .282 .132 .309 1 

.564(*
*) 

.324 .191 .191 .140 .553(**) 

  Sig. (2-tailed) .688 .119 .470 .085   .001 .070 .294 .294 .445 .001 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X4.6 Pearson Correlation 
.073 .085 .023 .210 

.564(**
) 

1 .228 
.469(**

) 
.526(*

*) 
.104 .614(**) 

  Sig. (2-tailed) .689 .643 .899 .250 .001   .209 .007 .002 .571 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X4.7 Pearson Correlation .303 .555(**) .408(*) .272 .324 .228 1 .372(*) .248 .133 .620(**) 

  Sig. (2-tailed) .092 .001 .020 .132 .070 .209   .036 .171 .469 .000 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X4.8 Pearson Correlation 
-.155 -.127 -.363(*) -.296 .191 

.469(*
*) 

.372(*) 1 
.815(*

*) 
.512(*

*) 
.459(**) 

  Sig. (2-tailed) .396 .488 .041 .100 .294 .007 .036   .000 .003 .008 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X4.9 Pearson Correlation 
-.080 -.196 -.228 -.228 .191 

.526(*
*) 

.248 
.815(**

) 
1 

.710(*
*) 

.532(**) 

  Sig. (2-tailed) .663 .282 .209 .209 .294 .002 .171 .000   .000 .002 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

X4.1
0 

Pearson Correlation 
.246 -.012 .027 -.117 .140 .104 .133 

.512(**
) 

.710(*
*) 

1 .510(**) 

  Sig. (2-tailed) .174 .950 .883 .523 .445 .571 .469 .003 .000   .003 

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Sist
em 
Aku
ntan
si 
Man
ajem
en 

Pearson Correlation 

.616(**) .663(**) .562(**) .576(**) 
.553(**

) 
.614(*

*) 
.620(**) 

.459(**
) 

.532(*
*) 

.510(*
*) 

1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .001 .001 .000 .000 .008 .002 .003   

  N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.755 10 

  



 

 

LAMPIRAN 4 

ANALISIS DESKRIPTIF 

Descriptive Statistics 
 

  N Minimum 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 

Ketidakastian 
Lingkungan 

32 32.00 50.00 38.2188 3.39577 

Desentralisasi 32 16.00 30.00 23.6875 2.97774 

Teknologi 
Informasi 

32 16.00 40.00 30.7813 6.27712 

Sistem Akuntansi 
Manajemen 

32 33.00 50.00 39.8438 3.61992 

Kinerja 
Manajarial 

32 32.00 50.00 37.5625 3.55544 

Valid N (listwise) 32         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

LAMPIRAN 5 

UJI ASUMSI KLASIK 

1. HASIL UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 
Unstandardized 

Residual 

N 32 

Normal 
Parameters(a,b) 

Mean .0000000 

Std. Deviation 1.34410362 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .150 

Positive .075 

Negative -.150 

Kolmogorov-Smirnov Z .850 

Asymp. Sig. (2-tailed) .465 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 

2. MULTIKOLINEARITAS 

 
Coefficients(a) 

 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.971 3.677   1.080 .290     

  Ketidakastian 
Lingkungan .880 .090 .841 9.796 .000 .719 1.391 

  Desentralisasi .437 .098 .366 4.460 .000 .785 1.274 

  Teknologi Informasi .275 .044 .486 6.300 .000 .891 1.122 

  Sistem Akuntansi 
Manajemen .473 .086 .482 5.525 .000 .695 1.438 

a  Dependent Variable: Kinerja Manajarial 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. HETEROKEDASTISITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 6  

ANALISIS LINEAR BERGANDA 

 

Coefficients(a) 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.971 3.677   1.080 .290     

  Ketidakastian 
Lingkungan 

.880 .090 .841 9.796 .000 .719 1.391 

  Desentralisasi .437 .098 .366 4.460 .000 .785 1.274 

  Teknologi 
Informasi 

.275 .044 .486 6.300 .000 .891 1.122 

  Sistem Akuntansi 
Manajemen 

.473 .086 .482 5.525 .000 .695 1.438 

a  Dependent Variable: Kinerja Manajarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 7  

UJI HIPOTESIS 

1. Uji Parsial (T) 

Coefficients(a) 

 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.971 3.677   1.080 .290     

  Ketidakastian 
Lingkungan .880 .090 .841 9.796 .000 .719 1.391 

  Desentralisasi .437 .098 .366 4.460 .000 .785 1.274 

  Teknologi Informasi .275 .044 .486 6.300 .000 .891 1.122 

  Sistem Akuntansi 
Manajemen .473 .086 .482 5.525 .000 .695 1.438 

a  Dependent Variable: Kinerja Manajarial 

 

2. Uji Simultan (F) 

ANOVA(b) 
 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 335.870 4 83.967 40.481 .000(a) 

  Residual 56.005 27 2.074     

  Total 391.875 31       

a  Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Manajemen, Teknologi Informasi, Desentralisasi, 
Ketidakastian Lingkungan 
b  Dependent Variable: Kinerja Manajarial 

 

3. Uji Koefesien Determinasi (R
2
) 

 Model Summary(b) 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .926(a) .857 .836 1.44023 1.840 

a  Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Manajemen, Teknologi Informasi, Desentralisasi, 
Ketidakastian Lingkungan 
b  Dependent Variable: Kinerja Manajarial 
 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 8  

DATA PENELITIAN 

1. KINERJA MANAJERIAL (Y) 

KINERJA MANAJERIAL (Y) TOTAL 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 32 

4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 41 

4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 34 

3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 36 

5 5 3 3 4 3 3 4 3 3 36 

3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 35 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 38 

4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 36 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 

3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 39 

4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 40 

5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 36 

3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 34 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 33 

4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 35 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 

3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 39 

4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 40 

5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 36 

3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 34 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 33 

4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 35 

 



 

 

2. KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN (X1) 

KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN (X1) TOTAL 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X8 X10 

3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 34 

4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 35 

3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 32 

4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 35 

3 2 2 5 4 4 4 4 4 4 36 

3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 35 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 

4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 37 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 41 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 38 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 

4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 34 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 34 

4 2 4 4 4 4 5 3 4 5 39 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 41 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 38 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 

4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 34 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 34 

4 2 4 4 4 4 5 3 4 5 39 

 

 

 



 

 

3. DESENTRALISASI (X2) 

DESENTRALISASI (X2) TOTAL 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 

3 3 3 3 3 3 18 

4 4 5 4 4 5 26 

3 3 2 3 2 3 16 

3 3 3 4 3 3 19 

4 4 4 4 4 4 24 

4 4 4 3 3 4 22 

4 4 4 4 4 4 24 

4 4 4 4 4 4 24 

4 4 3 4 4 4 23 

5 5 5 5 5 5 30 

4 4 4 4 4 4 24 

4 4 4 4 4 4 24 

4 4 3 4 4 3 22 

3 3 5 3 5 5 24 

3 4 4 5 5 5 26 

4 4 4 4 4 4 24 

5 5 5 5 5 5 30 

4 4 4 4 4 4 24 

3 4 4 4 4 4 23 

3 4 4 4 3 3 21 

4 4 4 4 3 5 24 

4 4 4 4 4 4 24 

4 4 4 4 4 4 24 

4 4 3 4 4 3 22 

3 3 5 3 5 5 24 

3 4 4 5 5 5 26 

4 4 4 4 4 4 24 

5 5 5 5 5 5 30 

4 4 4 4 4 4 24 

3 4 4 4 4 4 23 

3 4 4 4 3 3 21 

4 4 4 4 3 5 24 

 

 

 



 

 

4. TEKNOLOGI INFORMASI (X3) 

TEKNOLOGI INFORMASI (X3) TOTAL 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

4 4 4 4 4 3 3 3 29 

4 4 4 5 4 4 4 5 34 

5 5 5 5 4 4 4 4 36 

4 4 4 4 5 4 4 3 32 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

4 4 4 4 4 4 4 5 33 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 5 5 4 5 4 4 35 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

4 4 4 4 4 4 2 4 30 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 3 4 3 3 4 4 29 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 5 4 4 4 4 4 33 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 5 5 5 5 5 4 4 37 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

4 4 4 4 4 4 2 4 30 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 3 4 3 3 4 4 29 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 5 4 4 4 4 4 33 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 5 5 5 5 5 4 4 37 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

 

 



 

 

5. SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN (X4) 

SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN (X4) TOTAL 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X8 X10 

4 4 4 4 3 2 4 3 2 3 33 

4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 33 

4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 36 

3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 33 

5 5 5 5 5 3 4 3 3 5 43 

5 4 4 5 4 5 4 3 3 3 40 

4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 36 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 5 5 4 4 4 5 4 3 3 41 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 39 

4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 36 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 

5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 45 

5 4 5 4 3 3 4 3 4 5 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 39 

4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 36 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 

5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 45 

5 4 5 4 3 3 4 3 4 5 40 

 

 

  



 

 

LAMPIRAN 9  

SURAT IZIN RISET 

 

  

 



 

 

LAMPIRAN 10  

SURAT BALASAN RISET 
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