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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi saat ini menuntut perusahaan untuk memanfaatkan 

kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin. Perusahaan harus mampu 

menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan serta mampu meningkatkan 

kinerja mereka. Agar dapat meningkatkan kinerja tersebut, manajer perlu memiliki 

kemampuan untuk melihat dan menggunakan peluang, mengidentifikasikan 

permasalahan, dan menyeleksi serta mengimplementasikan proses adaptasi 

dengan tepat. Manajemen juga berkewajiban mempertahankan kelangsungan 

hidup serta mengendalikan perusahaan (Widarsono, 2007).

Sumber daya yang dapat membantu perusahaan dalam menghadapi 

persaingan bisnis adalah dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi 

manajemen. Peran penting sistem informasi akuntansi manajemen adalah 

menyediakan informasi bagi orang yang tepat dengan cara yang tepat dan saat 

yang tepat. Sistem akuntansi manajemen di sini merupakan sistem dan prosedur 

normal yang menggunakan infromasi untuk mempertahankan atau menyediakan 

alternatif untuk perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan dan 

meningkatkan pemahaman manajer terhadap dunia nyata serta bisa 

mengidentifikasi aktivitas yang relevan (Iba, 2012).

Sistem dikatakan bermanfaat apabila informasi yang disajikan oleh mereka 

secara efektif berguna dalam proses pengambilan keputusan pengguna (Sajady, 
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et.al. 2008). Informasi yang tersedia dengan tepat akan memengaruhi 

pengambilan keputusan dalam pengelolaan organisasi. Dengan demikian, manajer 

dapat menangkap dan mendeteksi secara lebih cepat kapan perubahan kondisi 

membutuhkan tanggapan strategis. 

Informasi yang diterima oleh pihak manajemen sangat beraneka ragam dalam 

bentuk maupun fungsi. Beragam informasi yang diterima oleh manajemen, maka 

perlu dipilih dan dikelompokkan karakteristik informasi yang dapat memberikan 

kontribusi dalam pencapaian kinerja manajemen (Helmi, 2012). Karakteristik 

informasi yang tersedia dalam organisasi akan menjadi efektif apabila mendukung 

kebutuhan pengguna informasi akan pengambilan keputusan (Achmad dan Ira, 

2009).

Penelitian Achmad dan Ira (2009) menggunakan karakteristik akuntansi 

berupa broadscope,timeliness, aggregation,dan integration secara parsial terdapat 

pengaruh positif signifikan antara karakteristik SAM terhadap kinerja manajerial. 

Sepaham dengan pendapat Achmad dan Ira, penelitian yang dilakukan Zainuddin 

Iba (2012) yang membuktikan bahwa karakteristik SAM berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja manajerial. Agus Widarsono (2007) menunjukkan 

secara empiris bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan antara 

karakteristik informasi akuntansi terhadap kinerja manajerial.

Perhimpunan Bank – Bank Umum Nasional (PERBANAS) mengaku kinerja 

perbankan akan sedikit terpengaruh dengan kondisi perekonomian saat ini, 

utamanya dari sisi penyaluran kredit dan perolehan keuntungan. Seperti diketahui, 

Bank Indonesia (BI) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 
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menjadi 5,8 – 6,2% setelah merespon tingginya tingkat inflasi akibat penyesuaian 

harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan kenaikan suku bunga acuan. 

Kenaikan suku bunga acuan akan menekan penyaluran kredit perbankan 

(Infobanknews, 2013). Kondisi tersebut menyebabkan para manajer perbankan 

harus siap dalam merespon informasi agar dapat digunakan secara efektif dalam 

pengambilan keputusan. Hasil beberapa peneliti menyebutkan bahwa mengukur 

manfaat suatu informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi terhadap 

kinerja organisasi, merupakan hal yang sangat sulit (Mahmood dan Mann, dalam 

Juniarti Evelyne 2003). 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuktikan 

pengaruh antara karakteristik informasi dengan kinerja manajerial. Peneliti 

mengambil judul “Pengaruh Sistem Infromasi Akuntansi Terhadap Kinerja 

Manajerial Pada Bank – Bank Anggota Perbanas di Surabaya.”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yaitu 

broadscope (ruang lingkup) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

manajerial ?

2. Apakah karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yaitu 

aggregation (agregasi) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

manajerial ?
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3. Apakah karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yaitu timeliness 

(ketepatan waktu) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial 

?

4. Apakah karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yaitu integration

(integrasi) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Mengetahui karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yaitu 

broadscope (ruang lingkup) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

manajerial.

2. Mengetahui karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yaitu

aggregation (agregasi) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

manajerial.

3. Mengetahui karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yaitu

timeliness (ketepatan waktu) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

manajerial.

4. Mengetahui pengaruh karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen 

yaitu integration ( integrasi) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

manajerial.
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1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian 

diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baik secara teori 

maupun praktik agar sesuai dengan ilmu yang diperoleh selama kuliah, 

khususnya tentang karakteristik informasi akuntansi manajemen yang 

relevan.

2. Bagi STIE PERBANAS Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai 

penerapan penggunaan sistem informasi akuntansi. Terutama bagi mahasiswa 

STIE Perbanas Surabaya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang 

sama. Agar dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan 

penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pihak Bank 

Dapat membantu dalam mengevaluasi penerapan teknologi sistem informasi 

akuntansi manajemen yang digunakan di Bank terkait. Dapat digunakan 

untuk mengetahui apakah sistem akuntansi manjemen yang tersedia mampu 

memberikan manfaat bagi kinerja manajerial pada bank tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna mempermudah dalam memahami masalah yang diteliti, maka penulis 



6

memberikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisi tentang uraian latar belakang penelitian 

yang berupa alasan yang mendukung topik permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan dalam penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

dalam penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian terdahulu disertai dengan 

landasan teori yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. 

Teori diuraikan secara sistematis dari yang bersifat umum menuju 

teori khusus yang dapat mengantar peneliti untuk menyusun 

kerangka pikiran yang dapat diformulasikan menjadi hipotesis 

penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang uraian prosedur penelitian dengan 

langkah sistematis. Disertai alat uji yang digunakan untuk 

penyelesaian masalah penelitian yang diambil dari perumusan 

masalah. Pada bagian hipotesis penelitian terdiri dari beberapa 

tahap yang diawali dengan pengidentifikasian variabel, definisi 

operasional variabel serta analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran subjek penelitian. 

Kemudian dilanjutkan dengan analisis baik secara deskriptif, analisis 
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uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan uji hipotesis regresi linear 

berganda. Terakhir dilanjutkan dengan pembahasan dari hasil 

penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup dijelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan 

hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian dan saran yang diberikan 

berdasarkan dari penelitian yang dilakukan.
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BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi saat ini menuntut perusahaan untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin. Perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan serta mampu meningkatkan kinerja mereka. Agar dapat meningkatkan kinerja tersebut, manajer perlu memiliki kemampuan untuk melihat dan menggunakan peluang, mengidentifikasikan permasalahan, dan menyeleksi serta mengimplementasikan proses adaptasi dengan tepat. Manajemen juga berkewajiban mempertahankan kelangsungan hidup serta mengendalikan perusahaan (Widarsono, 2007).

Sumber daya yang dapat membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis adalah dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi manajemen. Peran penting sistem informasi akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi bagi orang yang tepat dengan cara yang tepat dan saat yang tepat. Sistem akuntansi manajemen di sini merupakan sistem dan prosedur normal yang menggunakan infromasi untuk mempertahankan atau menyediakan alternatif untuk perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan dan meningkatkan pemahaman manajer terhadap dunia nyata serta bisa mengidentifikasi aktivitas yang relevan (Iba, 2012).

Sistem dikatakan bermanfaat apabila informasi yang disajikan oleh mereka secara efektif berguna dalam proses pengambilan keputusan pengguna (Sajady, et.al. 2008). Informasi yang tersedia dengan tepat akan memengaruhi pengambilan keputusan dalam pengelolaan organisasi. Dengan demikian, manajer dapat menangkap dan mendeteksi secara lebih cepat kapan perubahan kondisi membutuhkan tanggapan strategis. 

Informasi yang diterima oleh pihak manajemen sangat beraneka ragam dalam bentuk maupun fungsi. Beragam informasi yang diterima oleh manajemen, maka perlu dipilih dan dikelompokkan karakteristik informasi yang dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja manajemen (Helmi, 2012). Karakteristik informasi yang tersedia dalam organisasi akan menjadi efektif apabila mendukung kebutuhan pengguna informasi akan pengambilan keputusan (Achmad dan Ira, 2009).

Penelitian Achmad dan Ira (2009) menggunakan karakteristik akuntansi berupa broadscope,timeliness, aggregation,dan integration secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan antara karakteristik SAM terhadap kinerja manajerial. Sepaham dengan pendapat Achmad dan Ira, penelitian yang dilakukan Zainuddin Iba (2012) yang membuktikan bahwa karakteristik SAM berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial. Agus Widarsono (2007) menunjukkan secara empiris bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan antara karakteristik informasi akuntansi terhadap kinerja manajerial.

Perhimpunan Bank – Bank Umum Nasional (PERBANAS) mengaku kinerja perbankan akan sedikit terpengaruh dengan kondisi perekonomian saat ini, utamanya dari sisi penyaluran kredit dan perolehan keuntungan. Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,8 – 6,2% setelah merespon tingginya tingkat inflasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan kenaikan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga acuan akan menekan penyaluran kredit perbankan (Infobanknews, 2013). Kondisi tersebut menyebabkan para manajer perbankan harus siap dalam merespon informasi agar dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan. Hasil beberapa peneliti menyebutkan bahwa mengukur manfaat suatu informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi, merupakan hal yang sangat sulit (Mahmood dan Mann, dalam Juniarti Evelyne 2003). 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuktikan pengaruh antara karakteristik informasi dengan kinerja manajerial. Peneliti mengambil judul “Pengaruh Sistem Infromasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Bank – Bank Anggota Perbanas di Surabaya.”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yaitu broadscope (ruang lingkup) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial ?

2. Apakah karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yaitu aggregation (agregasi) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial ?

3. Apakah karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yaitu timeliness (ketepatan waktu) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial ?

4. Apakah karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yaitu integration (integrasi) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Mengetahui karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yaitu broadscope (ruang lingkup) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.

2. Mengetahui karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yaitu aggregation (agregasi) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.

3. Mengetahui karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yaitu timeliness (ketepatan waktu) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.

4. Mengetahui pengaruh karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yaitu integration ( integrasi) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baik secara teori maupun praktik agar sesuai dengan ilmu yang diperoleh selama kuliah, khususnya tentang karakteristik informasi akuntansi manajemen yang relevan.

2. Bagi STIE PERBANAS Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai penerapan penggunaan sistem informasi akuntansi. Terutama bagi mahasiswa STIE Perbanas Surabaya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Agar dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pihak Bank 

Dapat membantu dalam mengevaluasi penerapan teknologi sistem informasi akuntansi manajemen yang digunakan di Bank terkait. Dapat digunakan untuk mengetahui apakah sistem akuntansi manjemen yang tersedia mampu memberikan manfaat bagi kinerja manajerial pada bank tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna mempermudah dalam memahami masalah yang diteliti, maka penulis memberikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisi tentang uraian latar belakang penelitian yang berupa alasan yang mendukung topik permasalahan, perumusan masalah, tujuan dalam penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dalam penulisan skripsi.

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian terdahulu disertai dengan landasan teori yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Teori diuraikan secara sistematis dari yang bersifat umum menuju teori khusus yang dapat mengantar peneliti untuk menyusun kerangka pikiran yang dapat diformulasikan menjadi hipotesis penelitian.

BAB III	METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang uraian prosedur penelitian dengan langkah sistematis. Disertai alat uji yang digunakan untuk penyelesaian masalah penelitian yang diambil dari perumusan masalah. Pada bagian hipotesis penelitian terdiri dari beberapa tahap yang diawali dengan pengidentifikasian variabel, definisi operasional variabel serta analisis data.

BAB IV	GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini  dijelaskan mengenai gambaran subjek penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan analisis baik secara deskriptif, analisis uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan uji hipotesis regresi linear berganda. Terakhir dilanjutkan dengan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V	PENUTUP

Pada bab penutup dijelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian dan saran yang diberikan berdasarkan dari penelitian yang dilakukan.
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