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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh sistem
informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajer dengan Self Efficacy
sebagai variable moderating. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel
purposive sampling sample dalam penelitian ini berjumlah 50 manajer dan
tersebar pada perusahaan pembiayaan (leasing) sekota Bandar Lampung. Metode
pengumpulan data dengan kuesioner. Data diolah dengan menggunakan program
SPSS (Stastistical Product and Service Solutions) 20.0. Hipotesis diuji
menggunakan analisis regresi moderasi interaksin (Moderated Regression
Analysis/MRA).

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Sistem Informasi Akuntansi
Manajemen dengan Karakteristik Broadscope dan Integration secara empiris
berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja manajer. (2) Sistem
Informasi Akuntansi Manajemen dengan Karakteristik Agreggation dan
Timeliness secara empiris tidak berpengaruh terhadap Kinerja manajer.
(3) Keberadaan Self Efficacy sebagai variable pemoderasi secara empiris tidak
memberikan bukti pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dengan
Karakteristik Broadscope, Integration, Agreggation, dan Timeliness terhadap
Kinerja Manajer.

Kata kunci : Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, Broadscope, Agreggation,
Integration, Timeliness, Kinerja Manajer, Self Efficacy.



THE EFFECT MANAGEMENT ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM
ON PERFORMANCE MANAGER WITH SELF EFFICACY AS A

MODERATING VARIABLE

By

REFITA RIASARI

ABSTRACK

The purpose of this study is to provide empirical evidence of the Effect of
Management Accounting Information Systems with Self-Efficacy as a moderate
variable. By using technique purposive sampling in this research, sample 50
managers and spread at company finance (leasing) Bandar Lampung city.
Method of completion of data with questionnaire. Data is processed using SPSS
(Stastistical Product and Service Solutions) 20.0. Hypotheses were tested using
moderate regression analysis (MRA).

The results of this study indicate that: (1) Management Accounting Information
System with Broadscope and Integration Characteristics empirically have a
positive but not significant effect on Performance manager. (2) Management
Accounting Information System with Aggregation and Timeliness Characteristic
empirically has no effect on manager performance. (3) The existence of Self
Efficacy as an empirical moderating variable does not provide evidence of the
influence of Management Accounting Information Systems with Broadscope,
Integration, Aggregation, and Timeliness Characteristics of Manager
Performance.

Keywords: Management Accounting Information System, Broadscope,
Aggregation, Integration, Timeliness, Performance Manager, Self
Efficacy.



PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN
TERHADAP KINERJA MANAJER DENGAN SELF EFFICACY

SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(Studi Empiris pada Perusahaan Pembiayaan Non Bank (Leasing) di Bandar Lampung)

Oleh

REFITA RIASARI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER SAINS AKUNTANSI

Pada

Program Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

PROGRAM MAGISTER ILMU AKUNTASI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2017







 



RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 14 Februari 1991 yang merupakan

anak kedua dari empat bersaudara. Peneliti lahir dari pasangan suami istri Bapak

Hi. Adrie dan Ibu Hj. Sulastri (alm).

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 5 Kelapa Tujuh

dan lulus pada tahun 2003, SMP Negeri 7 Kotabumi dan lulus pada tahun 2006

dan SMAN 3 Kotabumi dan lulus pada tahun 2009. Peneliti melanjutkan

pendidikan tinggi di Jurusan Akuntansi Program Strata 1 IBI Darmajaya Lampung

pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2013.

Peneliti melanjutkan studi pada Program S2 Magister Ilmu Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2014 dan Lulus

pada tahun 2017.



HALAMAN PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM

Kupersembahkan Tesis ini sebagai :

Tanda Syukurku kepada Allah SWT

Tanda baktiku kepada orang tua

Tanda sayangku untuk orang terkasih, kakak, adik-adik, keponakan dan saudara-
saudaraku

Serta

Tanda Cinta pada almamaterku: Universitas Lampung



MOTTO

“MAN JADDA WA JADDA”
(Siapa Bersungguh-sungguh pasti berhasil)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia amat baik
bagimu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, Padahal ia
amat buruk bagi kamu. Allah maha mengetahui sedangkan

kamu tidak mengetahui.”
(Al-Baqarah: 216)

“YOU CAN IF YOU BELIEVE”
(Kamu Bisa Jika Kamu Percaya)



SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahillahirobbil’alamiin. Puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah

SWT limpahkan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan

terbaik di muka bumi ini, Muhammad SAW, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis yang berjudul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen

terhadap Kinerja Manajer dengan Self Efficacy sebagai variable

Moderating” merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada

Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu

peneliti membuka saran, masukan, dan kritikan yang dapat digunakan untuk

memperbaiki riset ini untuk riset berikutnya. Ucapan terima kasih peneliti

sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi

Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Lampung,

sekaligus sebagai Dosen Sekretaris Penguji, atas segala diskusi, motivasi dan

kesabaran yang sangat membantu dalam penyusunan tesis ini



3. Bapak Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt selaku Dosen Pembimbing

Utama, atas segala masukan, saran, motivasi dan ilmu yang sangat membantu

selama proses penyusunan tesis ini.

4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing

Pendamping, atas segala masukan, saran, motivasi dan ilmu yang sangat

membantu selama proses penyusunan tesis ini.

5. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Penguji

Utama, atas segala saran dan masukan yang sangat membantu dalam

penyusunan tesis ini.

6. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si., selaku Dosen Sekretaris Penguji, atas segala

saran dan masukan yang sangat membantu dalam penyusunan tesis ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung, yang selama masa pendidikan telah memberikan ilmu

dan berbagai pengalaman yang sangat berharga.

8. Pengelola dan karyawan serta karyawati MIA UNILA, mas Andre, Mbak

Lenny, dan kak Nico yang telah ikut membantu kelancaran pendidikan.

9. Papaku Hi.Adrie, S.H., M.M yang selalu memberikan nasehat, dukungan, dan

senantiasa mendoakan anak-anaknya, untuk (alm) Mamaku Hj. Sulastri yang

sangat kurindukan, dan Ibuku Hj. Neli Kusrianti, S.ST., M.Kes, Terimakasih

atas segala dukungan yang telah kalian diberikan.

10. Kakakku Redy Apriansyah, S.H., M.H, kakak iparku Yolan Faliza bahar, S.H,

adik-adikku yang paling ku sayangi Renita Riasari, S.E, Rezza Ardiansyah,

S,H, Imelda Herman. S.Ked, Fauzi, Imam, Kiki dan kepada ketiga keponakan

aunty yang sangat aunty sayangi M. Kenzie Akbar Reyhansyah, M. Gibran



Rafansyah, dan M. Amar Yusuf Almaqdiansyah, terimakasih atas dukungan,

doa dan kebahagiaan yang telah diberikan.

11. Teman-teman seperjuangan MIA UNILA 2014: mbak Lela, mbak Niar, mbak

devi, mbak luke, mbak melati, sist nidya, kak jerry, kak umar, kak daniel, kak

bams, kak ade, atas kerjasama juga kebersamaan selama ini dan semangat

yang selalu kalian berikan, akhirnya anak kecil dikelas lulus juga.

12. Teman-teman ku Indra, Rima, Ciblon, terimakasih banyak telah menghibur

dikala kebosanan melanda.

13. Kepala Bidang Akuntansi BPKA Kabupaten Lampung Utara Ibu Herty Lenie,

dan Keluarga Besar BPKA Kabupaten Lampung Utara Bos ilham, pak

wahyu, bunda Hamsanah, dan semuanya terimakasih atas toleransi dan

dukungan yang telah diberikan.

Bandar Lampung, Desember 2017

Peneliti,

Refita Riasari



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ............................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... iv

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ......................................................................................... 1

1.2. Rumusan Masalah ..................................................................................... 5

1.3. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 6

1.4. Manfaat Penelitian...................................................................................... 6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori ................................................................................... 7

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi Manajemen ......................................... 7

2.1.2 Kinerja Manajer ............................................................................... 9

2.1.3 pendekatan Kontinjensi ................................................................... 12

2.1.4 Self Efficacy ..................................................................................... 13

2.2. penelitian Sebelumnya ............................................................................ 17

2.3. Kerangka Teoritis dan Hipotesis ............................................................... 20

2.3.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap

Kinerja Manajer ............................................................................ .. 20

2.3.2 Pengaruh Self Efficacy terhadap hubungan Sistem Informasi

Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajer ...................... .. 22



BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data ............................................................................... 25

3.1.1. Jenis Data ......................................................................................... 25

3.1.2. Sumber Data ....................... ............................................................. 25

3.2. populasi dan sample ................................................................................... 26

3.3. Variable Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.............................. 27

3.3.1. Variabel Penelitian ......................................................................... 27

3.3.2. Definisi Operasional Variable ........................................................ 28

3.4 Metode Pengumpulan Data ........................................................................ 33

3.5 Metode Analisis ......................................................................................... 34

3.5.1. Statistik Deskriftif .......................................................................... 34

3.5.2. Uji Kualitas Data ............................................................................ 34

3.5.2.1. Uji Validitas ...................................................................... 35

3.5.2.2. Uji Reliabilitas .................................................................. 35

3.5.3. Uji Asumsi Klasik ......................................................................... 36

3.5.3.1. Uji Normalitas ................................................................... 36

3.5.3.2. Uji Multikolinearitas ......................................................... 37

3.5.3.2. Uji Heteroskedastisitas ..................................................... 37

3.5.4. Uji Hipotesis ................................................................................. 38

3.5.4.1. Koefisien Determinan (Nilai R2) ...................................... 39

3.5.4.2. Uji Serempak (F-test) ....................................................... 39

3.5.4.2. Uji Parsial (t-test) ............................................................. 40

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.

4.1. Statistik deskriptif ..................................................................................... 46

4.2. Uji Kualitas Data ....................................................................................... 46

4.2.1. Hasil Uji Validitas ........................................................................... 46

4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas ....................................................................... 47

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik ............................................................................ 48

4.3.1. Hasil Uji Normalitas ...................................................................... 48

4.3.2. Hasil Uji Multikolinieritas ...............................................................49



4.3.3. Hasil Uji Heterokedastisitas ........................................................... 50

4.4. Hasil Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis ........................................ 50

4.4.1. Hasil Pengujian Hipotesis .............................................................. 50

4.5. PEMBAHASAN ....................................................................................... 54

4.5.1. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen karakteristik

Broadscope terhadap Kinerja Manajer .......................................... 54

4.5.2. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen karakteristik

Aggregation terhadap Kinerja Manajer ......................................... 54

4.5.3. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen karakteristik

Integration terhadap Kinerja Manajer .......................................... 55

4.5.4. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen karakteristik

Timeliness terhadap Kinerja Manajer ........................................... 55

4.5.5. Self Efficacy Memoderasi Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi

Manajemen karakteristik Broadscope terhadap Kinerja Manajer.. 56

4.5.6. Self Efficacy Memoderasi Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi

Manajemen karakteristik Aggregation terhadap Kinerja Manajer.. 56

4.5.5. Self Efficacy Memoderasi Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi

Manajemen karakteristik Integration terhadap Kinerja Manajer.. 56

4.5.5. Self Efficacy Memoderasi Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi

Manajemen karakteristik Timeliness terhadap Kinerja Manajer.. 57

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.................................................................................................... 59

5.2. Keterbatasan Penelitian.............................................................................. 60

5.2. Saran .......................................................................................................... 60

5.2. Implikasi .................................................................................................... 6

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu............................................................... 19

3.1 Definisi Operasional Variable ................................................................... 32

4.1. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner ................................................. 41

4.2. Distribusi Gender ....................................................................................... 42

4.3. Usia Responden ......................................................................................... 42

4.4. Latar belakang Pendidikan ........................................................................ 43

4.5. Masa Kerja ................................................................................................. 43

4.6. Indikator Variable Laten Eksogen Dan Endogen ...................................... 44

4.7. Statistik Deskriftif ...................................................................................... 45

4.8. Hasil Uji Validitas ..................................................................................... 46

4.9. Hasil Uji Reliabilitas ................................................................................. 47

4.10. Hasil Uji Normalitas .................................................................................. 48

4.11. Hasil Uji Multikolinieritas ......................................................................... 49

4.12. Hasil Uji Heterokedastisitas ....................................................................... 49

4.13. Hasil Analisis Regresi ................................................................................ 50

4.14. Hasil Pengujian Hipotesis .......................................................................... 53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian model 1 .................................................... 22

Gambar 2 Kerangka Pikir Penelitian model 2 .................................................... 23

Gambar 3 pp plots hasil uji Normalitas data ...................................................... 48



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Informasi mempunyai manfaat dan peranan yang sangat dominan dalam suatu

organisasi atau perusahaan. Tanpa adanya informasi dalam suatu organisasi, para

manajer tidak dapat bekerja dengan efisien dan efektif sehingga para manajer tidak

dapat mengambil keputusan dengan cepat Gaol (2008). Kebutuhan manusia akan

informasi terus meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, dalam

waktu yang relatif singkat informasi dapat berubah.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat merupakan salah satu

bentuk ketidakpastian lingkungan yang berdampak pada aktivitas suatu

perusahaan. Adanya ketidakpastian lingkungan yang dihadapi pihak manajer

untuk mencapai kinerja maksimal menuntut manajer mendapatkan informasi yang

dapat mendukung keputusannya. Sistem informasi mencatat segala sesuatu yang

terjadi di perusahaan. Suatu kebijakan dalam perusahaan dilaksanakan dan terjadi

transaksi, data dimasukkan ke dalam data base, yang menyediakan sumber

informasi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, sehingga manajemen dapat

memantau saat itu juga aktivitas pengendalian keuangan perusahaan. Melalui

aplikasi sistem informasi akuntansi, maka kegiatan perencanaan, kontrol dan
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pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan perusahaan dapat

memenangkan persaingan bisnis.

Menurut Chenhall dan Morris (1986), karakteristik informasi yang bermanfaat

berdasarkan persepsi para manajer untuk pembuatan keputusan adalah informasi

yang cakupan lingkupnya luas, tepat waktu, agregat, dan terintegrasi. Informasi

yang memiliki karakteristik broad scope, timeliness, aggregation, dan integration

akan menjadi efektif apabila sesuai dengan tingkat kebutuhan pengguna

informasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan kontingensi Otley (1980), bahwa

tingkat ketersediaan dari masing-masing karakteristik informasi akuntansi

manajemen itu mungkin tidak selalu sama untuk setiap organisasi, tetapi ada

faktor tertentu lainnya yang akan mempengaruhi tingkat kebutuhan terhadap

informasi akuntansi manajemen.

Hasibuan (2006) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai

seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas

kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu. Sementara itu,

Mangkunegara (2005) mengatakan kinerja manajemen adalah suatu proses

kombinasi yang terus-menerus dilakukan dalam kerja sama antara seorang

karyawan dan aturan langsung yang melibatkan penerapan tujuan, serta pengertian

tentang fungsi kerja karyawan. Mahoney et al., (1963) dalam Nazaruddin (1998)

menjelaskan kinerja manajerial merupakan kinerja individu anggota organisasi

dalam kegiatan manajemen, seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi,

pengaturan staff, negoisasi dan perwakilan. Berdasarkan definisi diatas dapat

dikatakan bahwa kinerja manajerial merupakan hasil dan keluaran yang dihasilkan
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oleh seorang pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi suatu periode

tertentu. Sehingga kinerja manjerial dapat dikatagorikan sebagai indikator dalam

menentukan bagaimana usaha perusahaan untuk mencapai tingkat produktivitas

yang tinggi.

Menurut Bandura (1997), agar seseorang dapat bekerja secara optimal dalam

usaha pencapaian tujuan kinerja diperlukan adanya  rasa kepercayaan diri yang

selanjutnya disebut dengan self efficacy. Manajer yang memiliki self efficacy

tinggi lebih percaya bahwa ia akan mampu mencapai kinerja meskipun ada

tekanan dan mampu melaksanakan tugas yang sulit. Self efficacy dapat

mempengaruhi peningkatan kualitas dan pengembangan individu (John Locke,

1999 dalam Nugrahani, 2007). Self efficacy muncul pada individu apabila ia

memiliki kemampuan dan pengalaman kerja yang baik. Sehingga, ketika

seseorang memiliki self efficacy yang tinggi, ia akan lebih tanggap dan cenderung

mempertimbangkan konsekuensi kesalahan dalam pekerjaan (Saks, 1994).

Informasi akuntansi manajemen digunakan untuk membantu mengevaluasi dan

memonitori pengaruh dari keputusan yang dibuat dengan tujuan meningkatkan

kinerja, serta menilai efektivitas usaha yang dilakukan untuk mencapai perbaikan

(Hansen dan Mowen, 2005). Aspek perilaku manusia dalam organisasi perlu

diperhatikan dalam pengolahan informasi keuangan dalam akuntansi manajemen

karena informasi akuntansi manajemen digunakan untuk mengukur kinerja

manajemen (Mulyadi, 2001). Menurut Saks (1994), manajer yang mempunyai

self efficacy tinggi akan mengerjakan tugas dengan mempertimbangkan

konsekuensi kesalahan, sebaliknya manajer dengan self efficacy rendah akan
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merasa mendapat tekanan atau stres pada pekerjaannya. Apabila manajer dengan

self efficacy tinggi mengalami tekanan pada pekerjaan, hal tersebut merupakan

tantangan dan kesempatan mereka untuk menunjukkan keahliannya.

Penelitian Gul & Chia (1994) menyimpulkan bahwa karakteristik sistem

akuntansi manajemen (SAM) dengan berhubungan terhadap kinerja manajerial.

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Nazarudin (1998) yang menyimpulkan

bahwa karateristik informasi manajemen berhubungan positif terhadap pencapaian

kinerja manajerial. Hal tersebut didukung oleh pendapat Nizarudin (2006) yang

menyatakan bahwa informasi broad scope bisa memberikan ide baru untuk

membuat keputusan operasional dan menimbulkan ide baru dalam menghasilkan

produk. Sama halnya dengan informasi broad scope, informasi aggregation juga

penting untuk membuat keputusan.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari Umi (2005), Syam (2006),

Setiawan (2012), Iba (2012), Astuti (2015) yang menggunakan Sistem Informasi

Akuntansi Manajemen sebagai variable independen. Perbedaan penelitian ini

sama penelitian yang telah dilakukan adalah dalam penelitian ini menggunakan

Self efficacy sebagai variable moderating dan kinerja manajer sebagai dependen

variable. Nugrahani (2007) meneliti pengaruh Self Efficacy terhadap kinerja

Manajerial diperoleh hasil bahwa Self Efficacy berpengaruh positif terhadap

kinerja manajerial.

Motivasi dari penelitian ini adalah bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan

hanya berfokus pada penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen,

sedangkan penelitian ini akan menguji modifikasi antara keempat dimensi Sistem
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Informasi Akuntansi Manajemen dan dimoderasi oleh variable Self Efficacy.

Penelitian ini menggunakan responden kepala cabang dan kepala unit perusahaan

pembiayaan non Bank (leasing). Perusahaan pembiayaan non bank berbeda dari

perusahaan yang diteliti sebelumnya, misalnya kepekaan dengan situasi politik

dan ekonomi dan kemajemukan sistem informasi, sehingga hasil riset dapat

memperkaya wacana hasil penelitian selanjutnya. Untuk membuktikan penelitian

terdahulu akan diuji kembali hubungan antara sistem informasi akuntansi

manajemen dengan kinerja manajer dimana Self Efficacy sebagai variable

moderating.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti

dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dengan karakteristik

broadscope, aggregation. Integration dan timeliness berpengaruh terhadap

kinerja manajer?

2. Apakah self efficacy memoderasi hubungan Sistem Informasi Akuntansi

Manajemen karakteristik broadscope, aggregation. Integration dan

timeliness dengan kinerja manajer?
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji secara empiris pengaruh Sistem Informasi Akuntansi

Manajemen dengan karakteristik broadscope, aggregation. Integration

dan timeliness terhadap kinerja manajer.

2. Menguji secara empiris self efficacy sebagai pemoderasi hubungan

Sistem Informasi Akuntansi Manajemen karakteristik broadscope,

aggregation. Integration dan timeliness dengan kinerja manajer.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Memberikan masukan bagi para perusahaan sebagai bahan pertimbangan

untuk mendesain sistem akuntansi manajemen perusahaan dengan self

efficacy sebagai petimbangan pengukuran kinerja manajer.

2. Menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk penelitian di

bidang akuntansi manajemen pada masa yang akan datang.

3. Memperkuat penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan adanya

pengaruh antara Sistem Informasi akuntansi Manajemen, self efficacy dan

kinerja manajer.

4. Dapat memberikan kontribusi terhadap teori sistem akuntansi manajemen,

terutama dalam mengidentifikasi faktor kontijensi dalam perancangan

sistem akuntansi manajemen.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi Manajemen

Sistem akuntansi manajemen merupakan suatu sistem yang dapat memberikan

atau menyampaikan informasi yang relevan kepada manajemen untuk mengambil

keputusan, perencanaan, dan pengawasan (Marsyah, 2005). Literatur akuntansi

manajemen, menjelaskan bahwa sistem akuntansi manajemen merupakan

generalisasi dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen.

Pada dasarnya sistem akuntansi manajemen terdiri atas dua hal, yaitu broadscope

dan aggregation. Informasi broadscope merupakan informasi yang bercakupan

luas yang mengandung mengandung dimensi fokus, kuantifikasi, dan time

horizon. Sementara informasi aggregation merupakan ringkasan informasi

menurut fungsi, periode waktu, dan model keputusan.

Fungsi manajemen tersebut penting dalam menentukan langkah strategis suatu

organisasi. Pelaksanaannya, manajemen selalu berhadapan pada kondisi yang

penuh dengan ketidakpastian baik pada kondisi ketidakpastian tugas maupun

ketidakpastian lingkungan. Kualitas informasi akuntansi tergantung pada tiga hal:

(1) akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias

atau menyesatkan, (2) tepat waktu, berarti penyampaian informasi tersebut sesuai
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dengan waktu yang ditentukan atau tidak terlambat, (3) Relevan, berarti informasi

tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaiannya dalam kebutuhan pengambilan

keputusan mempunyai nilai prediksi, umpan balik dan tepat waktu.

Informasi sistem akunansi manajemen dalam penelitian ini dikonsepkan sebagai

suatu sistem yang formal yang didesain untuk menyediakan informasi kepada

manajer perusahaan. Dari hasil penelitian Chenhall dan Morris (1986) ditemukan

bukti empiris mengenai karakteristik informasi yang bermanfaat yaitu terdiri dari

karakteristik :

1. Karakteristik Broad scope

Karakteristik Broad scope mempunyai tiga sub dimensi yaitu : fokus,

kuantifikasi, dan waktu. Fokus berkaitan dengan informasi yang berasal dalam

atau luar organisasi, kuantifikasi berkaitan dengan informasi keuangan dan non

keuangan, dan waktu berkaitan dengan istimasi peristiwa yang terjadi dimasa

yang akan datang.

2. Karakteristik Aggregation

Karakteristik Aggregation atau pengumpulan merupakan ringkasan informasi

menurut fungsi, periode waktu, dan metode keputusan. Informasi menurut

fungsi akan menyediakan informasi berkaitan dengan hasil keputusan dari unit-

unit yang lain.

3. Karakteristik Integration

Karakteristik terintegritas atau terpadu memberikan sarana koordinasi antar

segmen dalam sub unit atau antar sub unit dalam organisasi. Kompleksitas dan

saling ketergantungan antar sub unit akan ditunjukkan dalam informasi

terintegritas dari Sistem informasi akuntansi manajemen. Semakin banyak
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jumlah segmen unit bisnis dalam organisasi akan semakin besar kebutuhan

informasi karakteristik integrasi dari Sistem informasi akuntansi manajemen.

4. Karakteristik Timeliness

Karakteristik Timeliness atau ketepatan waktu mempunyai dua sub dimensi

yaitu frekuensi pelaporan dan kecepatan pelaporan. Frekuensi berkaitan dengan

seberapa sering informasi disediakan untuk Manajer. Sedangkan kecepatan

berkaitan dengan tenggang waktu antara kebutuhan akan informasi dengan

tersediannya informasi.

2.1.2. Kinerja Manajer

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai pekerjaan yang

dilakukan seseorang dengan cara membandingkan kinerja dengan uraian atau

deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan Kinerja manajerial

dapat diartikan sebagai kinerja manajer dalam kegiatan-kegiatan yang meliputi

perencanaan, investigasi, pengoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf

(staffing), dan perwakilan/representatif di lingkungan organisasinya,

Sastrohadiwiryo (2002). Faktor yang mempengaruhi kinerja manajer tersebut

secara keseluruhan mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga penerapan

manajemen kinerja merupakan kebutuhan mutlak untuk mencapai tujuan yang

mengatur kerjasama secara harmonis dan terintegrasi antara pemimpin perusahaan

dan karyawan nya, Yuliansyah dan Ramizi (2015).

Untuk memastikan sejauh mana kesesuaian kinerja seseorang manajer dengan

capaian tujuan yang telah ditetapkan adalah menggunakan suatu pengukuran

kinerja. Dimana menurut hasil penelitian bahwa sistem pengukuran kinerja dapat
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meningkatkan kinerja manajer karena secara interinsik dapat memotivasi manajer

menciptakan kebiasaan baik, lingkungan kerja yang nyaman dan persaingan yang

sehat. Secara ekrtisik sistem pengukuran kinerja memunculkan penghargaan dan

hukuman, membuat manajer merasa malu dengan kinerja yang buruk, termasuk

aspek perilaku non-keuangan dalam tujuan kinerja, Yuliansyah, Bui dan

Mohamed (2016).

Evaluasi atas kinerja yang dilakukan oleh manajerberagam tergantung pada

budaya yang dikembangkan masing-masing perusahaan, Ivancevich (1999).

Berikut ini beberapa ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja

manajemen, berdasarkan perspektif non-keuangan:

1. Kemampuan manajer untuk membuat perencanaan.

Perencanaan yang baik dapat meningkatkan fokus dan fleksibilitas manajer

dalam menangani pekerjaannya. Masalah fokus dan fleksibilitas merupakan

dua hal penting dalam lingkungan persaingan yang tinggi dan dinamis.

Kemampuan manajer dalam membuat perencanaan dapat menjadi salah satu

indikator untuk mengukur kinerja manajer, Nazarudin (1998).

2. Kemampuan untuk mencapai target.

Kinerja manajer dapat diukur dari kemampuan mereka untuk mencapai apa

yang telah direncanakan, Mulyadi (2001). Target harus cukup spesifik,

melibatkan partisipan, realistik dan menantang serta memiliki rentang waktu

yang jelas, Hess (1996).

3. Kiprah manajer di luar perusahaan.

Intensitas manajer dalam mewakili perusahaan untuk berhubungan dengan

pihak luar menunjukkan kepercayaan perusahaan kepada manajer tersebut.
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Kepercayaan ini dapat timbul karena beberapa hal, salah satunya adalah 15

kinerja yang baik dari manajer. Wagner (1995) juga mengungkapkan bahwa

peranan manajer dalam mewakili perusahaan menunjukkan tingkat kinerjanya.

Peran manajer yang terpenting yaitu mengelola dan menyelenggarakan

berbagai aktivitas pekerjaan dalam organisasi untuk mencapai tujuan dari

perusahaan. Salah satu parameter atau indikator yang sering digunakan suatu

organisasi untuk melakukan penilaian terhadap kinerja manajer adalah

pendekatan keuangan. Pendekatan keuangan ini informasinya bisa diperoleh

dari laporan keuangan atau sumber laporan keuangan lainnya.

(Mahoney et.al, 1963) mendefinisikan kinerja manajer berdasarkan fungsi

manajemen pada teori manajemen klasik. Sehingga kinerja manajer diartikan

dengan seberapa jauh manajer mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen

yang meliputi: perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi,

pengaturan staf, negosiasi dan representasi. Disamping itu, kinerja manajer

sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan efektivitas kinerja organisasi.

Kinerja manajer dapat dihubungkan dengan indikator efektif dan efisien

organisasi dalam melakukan suatu aktivitas. Sehingga pengukuran atau penilaian

kinerja manajer diperlukan untuk memberikan jaminan bahwa suatu organisasi

yang dikelola oleh manajer telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan

efisien. Beberapa hasil penelitian dengan menggunakan kinerja manajer sebagai

variabel dependen memberikan kesimpulan yang tidak searah satu sama lain.

Mangkunegara (2005) Kinerja manajemen merupakan suatu proses kombinasi

yang terus-menerus dilakukan dalam kerja sama antara seorang karyawan dan
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aturan langsung yang melibatkan penerapan pengharapan, serta pengertian tentang

fungsi kerja karyawan. Istilah peran manajemen merujuk pada kategori tingkah

laku manajerial. Seorang manajer adalah seorang yang mengelola sesuatu, entah

manusia, waktu, mesin, dana atau informasi. Jadi ukuran keberhasilan seorang

manajer adalah seberapa baiknya ia mengelola apa yang dipercayakan kepadanya.

Semakin rapih, teratur, dan indah apa yang ditanganinya semakin dianggap baik

dirinya. Bagi seorang manajer, ia harus melakukan apa yang ditanganinya dengan

benar.

Seorang pemimpin adalah seorang yang melakukan sesuatu demi organisasi,

kelompok, atau komunitasnya. Ia diukur berdasarkan gerak apa yang

dihasilkannya bersama mereka yang mengikutinya atau yang terkait dengannya. Ia

juga diukur dengan transformasi yang dilakukannya, serta adanya kelanjutan dari

pekerjaannya. Seorang pemimpin tidak harus selalu rapih, teratur, atau indah

dalam proses memimpin organisasinya. Namun yang terpenting adalah bahwa ia

melakukan hal-hal yang benar untuk kepentingan bersama.

2.1.3 Pendekatan kontinjensi

Pendekatan kontinjensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem

akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan

perusahaan untuk berbagai macam tujuan dan untuk menghadapi persaingan,

Otley (1980). Pendekatan kontijensi menurut Otley (1978) adalah pendekatan

akuntansi manajemen yang didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem

akuntansi manajemen secara universal selalu tepat digunakan pada seluruh



13

organisasi, namun sistem akuntansi manajemen hanya sesuai (fit) untuk suatu

konteks atau kondisi tertentu saja.

Pendekatan kontinjensi menarik minat para peneliti karena mereka ingin

mengetahui apakah tingkat keandalan suatu sistem akuntansi manajemen akan

selalu berpengaruh sama pada setiap kondisi atau tidak. Berdasarkan pendekatan

kontinjensi maka terdapat faktor situasional lain yang mungkin akan saling

berinteraksi dalam suatu kondisi tertentu.

Diawali dari pendekatan kontijensi ini maka muncul dugaan bahwa Self Efficacy

juga akan menyebabkan perbedaan pada kebutuhan sistem akuntansi manajemen

yang nantinya akan mempengaruhi kinerja setiap individu manajer.

2.1.4 Self Efficacy

Self efficacy adalah keyakinan seseorang mengenai peluangnya untuk berhasil

mencapai tugas tertentu, Kreitner & Kinicki (2005). Menurut Philip dan

Gully (1997), Self efficacy dapat dikatakan sebagai faktor personal yang

membedakan setiap individu dan perubahan self efficacy dapat menyebabkan

terjadinya perubahan perilaku terutama dalam penyelesaian tugas dan tujuan.

Penelitiannya menemukan bahwa self efficacy berhubungan positif dengan

penetapan tingkat tujuan. Individu yang memiliki self efficacy tinggi akan mampu

menyelesaikan pekerjaan atau mencapai tujuan tertentu, mereka juga akan

berusaha menetapkan tujuan lain yang tinggi.

Yuliansyah dan khan (2017) menyatakan bahwa suara manajer didalam

perusahaan yang dapat diterima dan dihargai secara objektif oleh manajemen

puncak dapat meningkatkan kinerja dari manajer, dan akan mencapai nilai yang
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lebih besar bagi perusahaan dalam hal efisiensi, komitmen dan dedikasi manajer

terhadap pecapaian tujuan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Bobko (1994) menyatakan bahwa

individual yang memiliki self efficacy tinggi pada situasi tertentu akan

mencurahkan semua usaha dan perhatiannya sesuai dengan tuntutan situasi

tersebut dalam mencapai tujuan dan kinerja yang telah ditentukannya. Kegagalan

dalam mencapai suatu target tujuan akan membuat individu berusaha lebih giat

lagi untuk meraihnya kembali serta mengatasi rintangan yang membuatnya gagal

dan kemudian akan menetapkan target lain yang lebih tinggi lagi. Individu yang

mempunyai self efficacy rendah ketika menghadapi situasi yang sulit dan tingkat

kompleksitas tugas yang tinggi akan cenderung malas berusaha atau lebih

menyukai kerja sama. Individu yang mempunyai self efficacy rendah menetapkan

target yang lebih rendah pula serta keyakinan terhadap keberhasilan akan

pencapaian target yang juga rendah sehingga usaha yang dilakukan lemah,

Bandura (1997).

Bandura (1986) mendefinisikan self efficacy sebagai judgment individu atas

kemampuan mereka untuk mengorganisasi dan melakukan serangkaian tindakan

yang diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja yang ditentukan. Self efficacy

menurut Bandura (1997) dapat ditumbuhkan dan dipelajari melalui 4 sumber yaitu

kinerja atau pengalaman masa lalu, model perilaku (mengamati orang lain yang

melakukan tindakan yang sama), persuasi dari orang lain dan keadaan faktor fisik

dan emosional. Pencapaian prestasi merupakan sumber pengharapan efficacy yang
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terbesar karena didasarkan pada pengalaman-pengalaman pribadi individu berupa

keberhasilan atau kegagalan.

Self efficacy yang dipersepsikan tidak hanya sekedar perkiraan tentang tindakan

apa yang akan dilakukan pada masa mendatang, Bandura (1986). Keyakinan

seseorang mengenai kemampuan diri juga berfungsi sebagai suatu determinan

bagaimana individu tersebut berperilaku, berpola pikir, dan bereaksi emosional

terhadap situasi-situasi yang sedang dialami. Keyakinan diri juga memberikan

kontribusi terhadap kualitas dari fungsi psikososial seseorang.

Menurut Bandura (1997) faktor-faktor yang mempengaruhi self efficacy dapat

diperoleh dari empat prinsip sumber informasi yaitu:

1. Pencapaian kinerja (Performance attainment)

Keberhasilan yang diperoleh akan membawa seseorang pada tingkat self

efficacy yang lebih tinggi, sedang kegagalan akan merendahkan self efficacy,

terutama jika kegagalan tersebut terjadi pada awal pengerjaan tugas dan bukan

disebabkan oleh kurangnya usaha atau juga karena hambatan dari faktor

eksternal. Keberhasilan yang terjadi karena bantuan dari faktor eksternal atau

keberhasilan yang dicapai dianggap bukan sebagai hasil dari kemampuan

sendiri tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap peningkatan self efficacy.

Besarnya nilai yang diberikan dari pengalaman baru tergantung pada sifat dan

kekuatan dari persepsi diri yang ada sebelumnya. Setelah self efficacy

terbentuk karena keberhasilan yang berulang, kegagalan yang muncul tidak

memberikan dampak yang besar terhadap penilaian individu terhadap

kemampuannya.
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2. Pengalaman orang lain (vicarious experience).

Self efficacy dapat juga dipengaruhi karena pengalaman dari orang lain.

Individu yang melihat atau mengamati orang lain yang mencapai keberhasilan

dapat menimbulkan persepsi self efficacy-nya. Dengan melihat keberhasilan

orang lain, individu dapat meyakinkan dirinya bahwa ia juga bisa untuk

mencapai hal yang sama dengan orang yang dia amati. Ia juga meyakinkan

dirinya bahwa jika orang lain bisa melakukannya, ia juga harus dapat

melakukannya. Jika seseorang melihat bahwa orang lain yang memiliki

kemampuan yang sama ternyata gagal meskipun ia telah berusaha dengan

keras, maka dapat menurunkan penilaiannya terhadap kemampuan dia sendiri

dan juga akan mengurangi usaha yang akan dilakukan (Brown dan Inouye,

dalam Bandura, 1986).

Ada kondisi-kondisi dimana penilaian terhadap self efficacy khususnya sensitif

pada informasi dari orang lain. Pertama adalah ketidak pastian mengenai

kemampuan yang dimiliki individu. Karena pengetahuan yang dimiliki tentang

kemampuan diri sendiri sangat terbatas, maka individu tersebut lebih

bergantung pada indikator yang dicontohkan (Takata, dalam Bandura, 1986).

Kedua adalah penilaian self efficacy selalu berdasarkan kriteria dimana

kemampuan dievaluasi (Festinger; Suls dan Miller, dalam Bandura, 1986).

Kegiatan yang bisa memberikan informasi eksternal mengenai tingkat kinerja

dijadikan dasar untuk menilai kemampuan seseorang. Tetapi, sebagian besar

kinerja tidak memberikan informasi yang cukup memenuhi, sehingga penilaian

self efficacy diukur melalui membandingkannya dengan kinerja dari orang lain

(Bandura, 1986).
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3. Persuasi verbal (Verbal Persuasion)

Persuasi verbal digunakan untuk memberikan keyakinan kepada seseorang

bahwa ia memiliki suatu kemampuan yang memadai untuk mencapai apa yang

diinginkan. Seseorang yang berhasil diyakinkan secara verbal akan

menunjukkan suatu usaha yang lebih keras jika dibandingkan dengan individu

yang memiliki keraguan dan hanya memikirkan kekurangan diri ketika

menghadapi suatu kesulitan. Namun, peningkatan keyakinan individu yang

tidak realistis mengenai kemampuan diri hanya akan menemui kegagalan. Hal

ini dapat menghilangkan kepercayaan orang lain kepada orang yang

mempersuasi dan juga akan mengurangi self efficacy orang yang dipersuasi.

4. Keadaan dan reaksi fisiologis (Physiological state)

Seseorang menjadikan keadaan fisiologisnya sebagai sumber informasi untuk

memberikan penilaian terhadap kemampuan dirinya. Individu merasa

ketegangan yang timbul dalam situasi yang tertekan sebagai pertanda bahwa ia

tidak dapat untuk menguasai keadaan atau mengalami kegagalan dan hal ini

dapat menurunkan kinerjanya. kegiatan yang membutuhkan kekuatan dan

stamina tubuh, seseorang merasa bahwa keletihan dan rasa sakit yang dia alami

merupakan tanda - tanda kelemahan fisik, dan hal ini menurunkan keyakinan

akan kemampuan fisiknya.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Chenhall dan Morris (1986) menemukan bukti empiris mengenai karakteristik

sistem informasi akuntansi manajeman yang terdiri dari empat karakteristik yaitu:

(1) Broad scope, (2) Aggregation, (3) Integration, (4) Timeliness.
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Nazarudin (1998) yang menyimpulkan bahwa karateristik informasi manajemen

berhubungan positif terhadap pencapaian kinerja manajerial. Selanjutnya

penelitian yang dilakukan Umi (2005) membuktikan bahwa informasi yang

berkarakteristik broad scope dan timeliness dapat meningkatkan kinerja

organisasi. Hasil penelitian Syam (2006) menganalisis hubungan sistem informasi

akuntansi manajemen berhubungan positif terhadap kinerja. Iba (2012)

menganalisis hubungan karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen

terhadap kinerja Manajer, dan hasilnya karakteristik sistem informasi akuntansi

manajemen broad scoop, agregation, timeliness, integration secara bersama-sama

berpengaruh terhadap kinerja manajer.

Setiawan (2012) Hasil penelitian menunjukkan bahwa management accounting

system information dalam cakupan dan agregasi yang lebih luas mempunyai

hubungan yang signifikan dengan performa manajerial. Astuti (2015)

menganalisis hubungan karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen

terhadap kinerja Manajer dengan Intensitas kompetisi pasar sebagai variable

moderating diperoleh hasil bahwa broad scoop, dan integration berpengaruh

terhadap kinerja manajer. Nugrahani (2007) meneliti pengaruh Self Efficacy

terhadap kinerja Manajerial diperoleh hasil bahwa Self Efficacy berpengaruh

positif terhadap kinerja manajerial. Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat

pada table 2.1. di bawah ini :
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Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu

Peneliti Model Penelitian Temuan hasil penelitian

Nazarudin (1998) karakteristik SAM sebagai
variable Independen,
kinerja manajerial sebagai
variable independen dan
desentralisasi sebagai
variable moderating.

karakteristik sistem akuntansi
manajemen berpengaruh positif
terhadap kinerja
manajerial,desentralisasi tidak
berpengaruh terhadap kinerja
manajerial,sedangkan hubungan
antara
kharakteristik sistem akuntansi
manajemen (SAM) dan
desentralisasi tidak berpengaruh
terhadap kinerja manajerial.

Umi (2005) Hubungan broadscope
SAM dengan kinerja
manajerial

Hasil penelitian membuktikan
bahwa informasi yang
berkarakteristik broad scope dan
timeliness dapat meningkatkan
kinerja organisasi.

Syam (2006) SIAM sebagai variable
independen, ketidakpastian
lingkungan dan
desentralisasi sebagai
variable intervening dan
kinerja organisasi sebagai
variable dependen.

Hasil penelitiannya menunjukkan
SIAM berhubungan positif
terhadap kinerja yang dimediasi
oleh ketidakpastian lingkungan
dan desentralisasi.

Setiawan (2012) SAM sebagai variable
independen, ketidakpastian
lingkungan variable
moderasi dan kinerja
manajerial sebagai variable
dependen.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Management Accounting
System Information dalam
cakupan dan agregasi yang lebih
luas mempunyai hubungan yang
signifikan dengan performa
manajerial.

Iba (2012) Karakteristik SIAM sebagai
variable independen,
kinerja manajer sebagai
variable dependen

karakteristik sistem informasi
akuntansi manajemen broad
scoop, agregation, timeliness,
integration secara bersama-sama
berpengaruh terhadap kinerja
Manajer.

Astuti (2015) karakteristik sistem
informasi akuntansi
manajemen sebagai
variable independen,
kinerja sebagai variable
dependen dan intensitas
kopetensi pasarsebagai
variable moderating.

hasil penelitian ini bahwa broad
scope, dan integration
berpengaruh terhadap kinerja
manajer.

Nugrahani (2007) pengaruh Self Efficacy
terhadap kinerja Manajerial

hasil bahwa Self Efficacy
berpengaruh positif terhadap
kinerja manajerial.



20

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis

Sesuai dengan tujuan penelitian, dimana peneliti ingin menemukan bukti empiris

untuk menguji pengaruh penerapan Sistem informasi akuntansi manajemen

terhadap kinerja Manajer, menguji secara empiris pengaruh Self Efficacy dengan

kinerja Manajer, dan pengaruh penerapan Sistem informasi akuntansi manajemen

terhadap kinerja Manajer dengan Self Efficacy sebagai variabel moderating. Maka

untuk menjelaskan ekspektasi tersebut dibangun suatu kerangka pemikiran teoritis

yaitu:

2.3.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dengan Kinerja

Manajer.

Perusahaan mendesain sistem akuntansi manajemen untuk membantu organisasi

melalui para manajer dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

pengambilan keputusan. Para manajer membutuhkan dukungan informasi untuk

menjalankan aktivitasnya. Umi (2005) mengemukakan bahwa karakteristik

informasi sistem akuntansi manajemen yang andal akan dapat meningkatkan

kinerja perusahaan. Pencapaian tujuan perusahaan dapat dilakukan jika pembuat

keputusan memiliki informasi bercakupan luas (broadscope). Kinerja manajerial

tercapai jika perusahaan telah mencapai tujuan yang ditargetkan dengan

menggunakan informasi yang luas dan pengambilan keputusan menjadi lebih

efektif. Kesesuaian antara informasi dengan kebutuhan pembuat keputusan akan

meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil, dan pada akhirnya dapat

meningkatkan kinerja perusahaan (Syam, 2006).

Informasi aggregation merupakan ringkasan informasi menurut fungsi, periode

waktu, dan model keputusan. Informasi yang teragregasi dengan tepat akan
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memberikan masukan penting dalam proses pengambilan keputusan karena waktu

yang dibutuhkan untuk mengevaluasi informasi lebih sedikit dibandingkan

informasi yang tak teragregasi. Kebutuhan informasi yang dapat mencerminkan

area pertanggungjawaban dapat diperoleh dari informai teragregasi (Syam 2006).

Ketersediaan informasi tersebut bagi manajer dapat membantu manajer dalam

mengambil keputusan dalam peningkatan kinerja manajer. Informasi yang

terintegrasi akan memberikan peran pengkoordinasian dalam berbagai keputusan

dalam perusahaan. Informasi yang terntegritas juga dipandang sebagai

pembangkit moral bagi para manajer dan meindikasikan bahwa informasi

memberikan andil dalam peningkatan kinerja (Chia,1995).

Informasi yang tepat waktu akan membantu manajer dalam merespon kejadian

atau masalah yang dihadapi perusahaan. Apabila informasi yang disampaikan

tidak tepat waktu, maka informasi tersebut akan kehilangan nilai dalam

pengambilan keputusan. Informasi yang tepat waktupun akan membantu manajer

dalam mengendalikan ketidakpastian lingkungan kerja (Gordon dan

Narayana, 1984). Berdasarkan argumen dan temuan-temuan penelitian

sebelumnya maka diajukan rumusan hipotesa dan kerangka pemikiran sebagai

berikut:

H1 : Sistem informasi akuntansi manajemen dengan karakteristik Broad scope

berpengaruh terhadap kinerja manajer.

H2 : Sistem informasi akuntansi manajemen dengan karakteristik Aggregation

berpengaruh terhadap kinerja manajer.

H3 : Sistem informasi akuntansi manajemen dengan karakteristik Integration

berpengaruh terhadap kinerja manajer.

H4 : Sistem informasi akuntansi manajemen dengan karakteristik Timeliness

berpengaruh terhadap kinerja manajer.
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Gambar 2.1 menyajikan kerangka pikiran model 1 mengenai hubungan

karakteristik Sistem informasi akuntansi manajemen dengan kinerja Manajer.

H1

H2

H3

H4

2.3.2. Pengaruh Self Efficacy terhadap hubungan Sistem Informasi

Akuntansi Manajemen dengan Kinerja Manajer.

Kinerja manajer dipengaruhi oleh interaksi antara karakteristik informasi

akuntansi manajemen dengan Self Efficacy. Self Efficacy adalah kondisi internal

manajer yang mempengaruhi kinerja dari manajer. Menurut Bandura (1986)

mendefinisikan self efficacy sebagai judgment individu atas kemampuan mereka

untuk mengorganisasi dan melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan

untuk mencapai tingkat kinerja yang ditentukan. Otley (1980) menyatakan bahwa

penggunaan informasi akuntansi untuk menilai kinerja suatu perusahaan dapat

menyebabkan para manajer dalam suatu perusahaan mempunyai tingkat prestasi

yang tinggi. Self efficacy muncul pada individu apabila ia memiliki kemampuan

dan pengalaman kerja yang baik. Sehingga, ketika seseorang memiliki self

Broad scope

Aggregation

Integration

Timeliness

Kinerja Manajer
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efficacy yang tinggi, ia akan lebih tanggap dan cenderung mempertimbangkan

konsekuensi kesalahan dalam pekerjaan (Saks,1994).

Dari penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa kinerja manajer

perusahaan dipengaruhi oleh interaksi antara Self Efficacy dengan karakteristik

informasi akuntansi manajemen. Pada saat manajer menghadapi masalah manajer

akan membutuhkan informasi akuntansi manajemen yang memiliki karakteristik

broad scope, aggregation, integration, timeliness.

Gambar 2.2 Menyajikan kerangka pemikiran Model 2 mengenai pengaruh Self

Efficacy terhadap hubungan karakteristik Sistem informasi akuntansi manajemen

dengan Kinerja Manajer.

H6

H7

H8

H9

Broad scope

Aggregation

Integration

Timeliness

Kinerja Manajer

Self Efficacy
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Berdasarkan dari kerangka pemikiran teoritis tersebut, diajukan hipotesis sebagai

berikut:

H5: Self Eficacy yang tinggi akan memperkuat pengaruh penerapan Sistem

informasi akuntansi manajemen dengan Karakteristik broad scope

terhadap Kinerja Manajer.

H6 : Self Eficacy yang tinggi akan memperkuat pengaruh penerapan Sistem

informasi akuntansi manajemen dengan Karakteristik agreggation

terhadap Kinerja Manajer.

H7 : Self Eficacy yang tinggi akan memperkuat pengaruh penerapan Sistem

informasi akuntansi manajemen dengan Karakteristik Integration terhadap

Kinerja Manajer.

H8 : Self Eficacy yang tinggi akan memperkuat pengaruh penerapan Sistem

informasi akuntansi manajemen dengan Karakteristik Timeliness terhadap

Kinerja Manajer.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan hipotesis

deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan pengumpulan data dengan survey

melalui kuesioner. Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah

menganalisis data untuk mencari pembuktian hipotesis penelitian yang diturunkan

dari rumusan masalah penelitian. Output yang dihasilkan dari analisis data

dimaksudkan untuk menguji pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen

terhadap kinerja Manajer dengan Self Efficacy sebagai variable moderating.

3.1.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber

asli atau tanpa melalui media perantara. Data primer yang digunakan dalam

penelitian ini berupa data yang diperoleh dari jawaban atas pertanyaan yang

diajukan oleh peneliti kepada responden dengan menyebarkan kuesioner pada

sampel yang telah ditentukan (seluruh manajer fungsional).
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3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi, obyek atau

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian

ini adalah kepala cabang atau manajer dan kepala unit perusahaan pembiayaan

dan lembaga keuangan non bank yang berada di Bandar Lampung.

Menurut Sugiyono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala

cabang atau manajer dan kepala unit yang berada pada perusahaan pembiayaan

dan lembaga keuangan non bank yang terdapat di Bandar Lampung. Dasar

pertimbangan pemilihan kepala cabang atau manajer dan kepala unit sebagai

subjek penelitian adalah karena masing-masing individu memiliki persepsi yang

berbeda mengenai ketidakpastian lingkungan sesuai dengan lingkungan

tempatnya bekerja serta memiliki cara pandang yang berbeda dalam

mengendalikan setiap peristiwa yang terjadi baik positif atau negatif sebagai

konsekuensi atas tindakannya sendiri.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metoda

purposive sampling. Purposive sampling yaitu pemilihan anggota sampel yang

didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu atau ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh

sampel tersebut. Kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel pada penelitian ini

adalah sebagai berikut:
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1. Manajer yang bertindak sebagai pimpinan divisi yang diberi wewenang

dan tanggung jawab terhadap kebijakan pengaturan bisnis dan informasi

perusahaan.

2. Manajer yang sudah menduduki jabatannya selama lebih dari 1 tahun.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2014) adalah segala sesuatu yang

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasrakan judul penelitian maka terdapat empat variabel yang akan diteliti,

variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2014) variabel dependent merupakan variabel yang

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel

dependen dalam penelitian ini adalah kinerja manajer.

2. Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2014) variabel Independent merupakan variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel

dependent. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi

Akuntansi Manajemen.

3. Variabel moderating

Menurut Ghozali (2006) variabel moderating adalah variabel independen yang

akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen
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lainnya terhadap variabel dependen, Variabel Moderating dalam penelitian ini

adalah Self Efficacy.

3.3.2 Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yang akan diukur yaitu sistem informasi

akuntansi manajemen, self efficacy dan kinerja manajer. Masing-masing variabel

akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Akuntansi Manajemen

Sistem Informasi Akuntansi Manajemen pada penelitian ini dikonsepkan

sebagai suatu sistem formal yang di desain untuk menyediakan informasi

kepada seluruh manajer yang digunakan sebagai pertimbangan dalam

pengambilan keputusan. Variabel Sistem Informasi Akuntansi Manajemen

diukur dengan menggunakan empat dimensi yaitu broad scope, aggregation,

integration dan timeliness.

Pada variabel Sistem Informasi Akuntansi Manajemen peneliti menggunakan

instrumen pertanyaan yang dikembangkan oleh Chenhall dan Morris (1986).

Instrumen ini meminta partisipan untuk menyatakan persepsi mereka

terhadap karakteristik informasi yang tersedia yang mempunyai dampak

langsung terhadap kinerja. Responden diminta untuk menunjukan tingkat

ketersediaan sistem informasi akuntansi manajemen dengan memilih skala 1

sampai 5. Skala 1 untuk ”sangat tidak tersedia” dan skala 5 untuk “sangat

tersedia”. Instrumen ini diwakili dengan 18 item pertanyaan untuk keempat

karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen. Adapun 18 item yang
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berkaitan dengan indikator sistem informasi akuntansi manajemen adalah

sebagai berikut:

1. Karakteristik Informasi Broad Scope

1) Informasi yang berhubungan dengan kejadian dimasa yang akan datang.

2) Informasi tentang perhitungan kemungkinan munculnya kejadian

dimasa yang akan datang.

3) Informasi non ekonomi.

4) Informasi tentang faktor eksternal.

5) Informasi non finansial tentang ketidak hadiran karyawan.

6) Informasi non finansial yang berkaitan dengan nasabah, debitur, dsb.

2. Karakteristik Informasi Aggregation

1) Informasi meliputi berbagai informasi (dari bagian

marketing,fungsional/unit secara keseluruhan)

2) Tersedia berbagai informasi (bulanan, kuartalan dan tahunan).

3) Bentuk informasi memungkinkan untuk melakukan analisis.

4) Format informasi memungkinkan membuat model keputusan.

5) Tersedia informasi analisis kebijakan kredit (pemisahan biaya tetap dan

biaya variable.

3. Karakteristik Informasi Integration

1) Informasi tiap bagian akan berpengaruh pada bagian lainnya.

2) Informasi target yang diketahui semua orang.

3) Terdapat informasi tentang dampak dari setiap keputusan.

4. Karakteristik Informasi Timelines

1) Informasi yang diminta ada dengan segera.

2) Informasi diperoleh secara otomatis setelah diproses.

3) Frekuensi laporan diberikan secara sistematis dan teratur.

4) Tidak ada keterlambatan akan kebutuhan informasi dengan

penyampaian informasi.
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2. Self Efficacy

Pengertian self efficacy pada dasarnya mempunyai kesamaan makna, yaitu

adanya keyakinan dan kemampuan untuk mengatur, melaksanakan dan

mendapatkan keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan. Makna self

efficacy merujuk pada dua aspek, yaitu keyakinan dan kemampuan. Aspek

keyakinan merujuk kepada kepercayaan seseorang untuk memperoleh apa

yang diinginkan, sedangkan aspek kemampuan berisi sejumlah perkiraan

seseorang tentang kemampuan yang dimilikinya berdasarkan atas pengalaman

keberhasilannya dimasa lampau. Bandura (1997) membedakan self-efficacy ke

dalam beberapa dimensi yaitu magnitude, strenght dan generality.

1) Magnitude

Yaitu sejauh mana individu dapat menentukan tingkat kesulitan dalam

pekerjaan yang mampu dilaksanakannya, penilaian dari aspek ini dapat

dilihat dari beberapa hal, yaitu dengan melihat apakah individu dapat

membuat target yang menantang, yakin dapat melakukan pekerjaan dengan

baik, sekalipun pekerjaan tersebut dirasakan sulit, dan apakah individu

tersebut mengetahui minatnya dan kemampuannya sehingga dapat memilih

pekerjaan yang dirasakan sesuai.

2) Strength

Yaitu sejauh mana kekuatan dan keyakinan akan level tersebut, apakah

kuat atau lemah, yang dapat dilihat dari konsistensi individu tersebut

dalam mengerjakan tugasnya. Aspek ini dapat dilihat melalui peningkatan

usaha individu ketika menghadapi kegagalan, keyakinan individu dalam
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melakukan tugas dengan baik, ketenangan dalam menghadapi tugas yang

sulit, dan komitmen dari individu tersebut dalam pencapaian target.

3) Generality

Yaitu bagaimana seseorang mampu menggeneralisasikan tugas-tugas dan

pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika menghadapi suatu tugas atau

pekerjaan, misalnya apakah ia dapat menjadikan pengalaman atau menjadi

suatu hambatan atau bahkan diartikan sebagai kegagalan. Aspek ini dapat

dinilai baik, jika individu dapat yakin bahwa pengalaman terdahulu dapat

membantu pekerjaanya sekarang, mampu, menyikapi situasi yang berbeda

dengan baik, dan menjadikan pengalaman sebagai jalan menuju sukses.

3. Kinerja Manajer

Kinerja manajer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan atau

prestasi yang telah dicapai oleh para personil atau sekelompok orang dalam

suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawab

mereka dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Variabel kinerja manajer

diukur dengan menggunakan kuesioner self rating dimana kuesioner ini

mengukur kemampuan diri sendiri dari para manajer dalam melaksanakan

fungsi-fungsi manajemen. Skala pengukuran yang digunakan adalah 1 - 5,

dengan penilaian 1–2 kinerja dibawah rata-rata, 3 kinerja rata-rata, 4-5 kinerja

diatas rata-rata. Variabel kinerja manajer menggunakan instrumen yang

dikembangkan dari Mahoney et al. (1963) dalam Astuti (2015) yang terdiri

dari sembilan dimensi yaitu perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi,

pengawasan, pemilihan staf (staffing), negosiasi, representasi serta kinerja
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secara menyeluruh. Adapun 9 item pertanyaan yang berkaitan dengan kinerja

manajer adalah sebagai berikut :

1. Menentukan tujuan, kebijakan dan perencanaan kegiatan.

2. Mengumpulkan dan menyiapkan informasi, berbentuk catatan, laporan

dan rekening.

3. Tukar menukar informasi dengan manajer di bagian lain.

4. Menilai dan mengukur proposal, kinerja yang diamati atau dilaporkan

5. Mengarahkan, memimpin dan mengembangkan bawahan anda

6. Mempertahankan angkatan kerja pada divisi anda.

7. Melakukan pembelian, penjualan atau melakukan kontrak untuk barang

dan jasa

8. Mempromosikan tujuan umum perusahaan

9. Evaluasi kinerja secara menyeluruh.

Tabel 3.1. Devinisi Operasional Variabel

NO Variabel Devinisi Dimensi Indikator Skala
1 Sistem

informasi
akuntansi
manajemen

Sistem informasi akuntansi
manajemen merupakan
sistem formal yang
dirancang secara efektif
untuk menyediakan
informasi yang bermanfaat
bagi manajer. Indikator ini
dikembangkan oleh
Chenhall dan Morris (1986)
dalam Astuti (2015).

Broad scope 1. Internal
2. Eksternal
3. Ekonomi
4. Non ekonomi
5. Keuangan
6. Non keuangan

Ordinal

Timeliness 1. Kecepatan.
2. Otomatisasi
3. Frekuensi laporan.

Aggregation 1. Fungsional.
2. Periode waktu.
3. Analisis perbandingan.
4. Format model keputusan.
5. Pemisahan biaya.

Integration 1. Pengaruh
2. Target.
3. Dampak keputusan.

2 Self Efficacy self efficacy pada dasarnya
mempunyai kesamaan
makna, yaitu adanya
keyakinan dan kemampuan
untuk mengatur,
melaksanakan dan
mendapatkan keberhasilan

Magnitude 1. Memecahkan masalah
2. Mencari solusi
3. Mencapai tujuan

Ordinal

Strength 4. Keyakinan
5. Pengalaman dan
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sesuai dengan yang
diharapkan. oleh Bandura
(1997).

pengetahuan
6. Kepercayaan diri

Generality 7. Menemukan solusi
8. Kemampuan diri

3 Kinerja
manajerial
Mahoney, et al.
(1963)

Kinerja para individu
anggota organisasi dalam
kegiatan-kegiatan
manajerial seperti
perencanaan, investigasi,
koordinasi, supervisi,
pengaturan staf (staffing),
negosiasi dan representasi.
Indikator ini dikembangkan
oleh Mahoney, et al (1963)
dalam Astuti (2015).

Perencanaan Menentukan tujuan, kebijakan
dan perencanaan

Ordinal

Investigasi Mengumpulkan dan
menyiapkan informasi,
berbentuk catatan, laporan
dan rekening

Koordinasi Tukar menukar informasi
dengan manajer di bagian lain

Evaluasi Menilai dan mengukur
proposal, kinerja yang diamati
atau dilaporkan

Pengawasan Mengarahkan, memimpin dan
mengembangkan bawahan

Pemilihan staf Mempertahankan angkatan
kerja

Negosiasi Pembelian, penjualan untuk
barang dan jasa

Representasi Promosi
Kinerja secara
menyeluruh

Evaluasi

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan metode survey. Metode survey dilakukan dengan pengumpulan

data melalui pengisian kuesioner. Menurut Suharsimi (1996) kuesioner yaitu

pengumpulan data melalui daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang disusun

untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari beberapa orang.

Pada penelitian ini kuesioner disampaikan secara langsung kepada masing-masing

responden sesuai dengan persyaratan responden penelitian. Selanjutnya kuesioner

yang telah diisi atau di jawab akan diambil oleh peneliti sesuai waktu yang telah

ditentukan sebelumnya. Kuesioner yang diajukan dalam penelitian ini terdiri dari

35 pertanyaan atau pernyataan dengan menggunakan skala likert untuk setiap

jawaban. Responden diminta untuk memberikan jawaban yaitu seberapa jauh
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responden setuju atau tidak setuju terhadap setiap pertanyaan atau penyataan yang

diajukan dalam kuesioner.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan

program SPSS ( Stastical Product and Service Solutions) 20.0. semua hipotesis

diuji menggunakan analisis regresi moderasi interaksi Moderated Regression

Analysis (MRA).

3.5.1 Statistik Deskriptif

Memberikan gambaran umum mengenai responden penelitian dan deskriptif

variabel-variabel penelitian (karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen,

Self Efficacy dan kinerja manajer) menggunakan distribusi frekuensi yang

menunjukkan angka modus, median, standar deviasi diperoleh dari hasil jawaban

responden yang diterima.

3.5.2 Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan pertimbangan

kemungkinan terjadi salah persepsi dalam menterjemahkan instrumen penelitian.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah diuji validitas dan

reliabilitasnya oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun demikian, uji validitas

dan reliabilitas tetap dilakukan karena pertimbangan perbedaan waktu, objek dan

kondisi yang dialami oleh penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya. Adapun

penjelasan mengenai kedua pengujian tersebut sebagai berikut.



35

3.5.2.1 Uji Validitas

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Suatu

kuesioner dikatakan valid jika suatu pertanyaan pada suatu kuesioner

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas

berguna untuk mengetahui apakah terdapat pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner

yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan. Kriteria

pengambilan keputusan untuk validitas adalah ditentukan dengan bantuan

program SPSS versi 20.0 (Ghozali 2006) dengan ketentuan:

1) Jika r hitung > r tabel pada df = n-2 dan α = 0.05 maka indikator dikatakan

Valid.

2) Jika r hitung < r tabel pada df = n-2 dan α = 0.05 maka indikator dikatakan

tidak valid dan karena tidak bisa digunakan untuk mengukur sebuah

validitas .

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari

variabel atau konstruk. Kuesioner yang reliabel atau andal jika jawaban dari

responden atas pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Tingkat reliabel

suatu variabel penelitian dilihat dari hasil uji statistik Cronbach Alpha. Variabel

dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 0,60. Semakin nilai α

mendekati satu, maka nilai reliabilitas data semakin terpercaya untuk masing-

masing variabel.
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3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi tersebut baik

atau tidak. Adapun model regresi yang baik harus bebas dari asumsi klasik, yaitu

bebas dari normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Berikut adalah

penjelasan dari ketiga asumsi klasik tersebut:

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

dependen dan variabel independen memiliki distribusi yang normal. Model regresi

yang baik adalah jika distribusi datanya normal atau mendekati normal. Pengujian

normalitas dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik

merupakan cara yang mudah untuk mendeteksi normalitas yaitu dengan melihat

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal probability plot.

Pada prinsipnya, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari

residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal,

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Untuk melengkapi hasil analisis grafik normal probability plot digunakan uji

statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil (K-S) menunjukkan

hasil signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal.
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Sedangkan jika hasil (K-S) menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,005 maka

data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Untuk

mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan

nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebagai berikut:

1) Jika nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10 maka tidak memiliki

masalah multikolinearitas, sehingga bisa dilakukan pengujian selanjutnya.

2) Jika nilai tolerance < 0.10 dan nilai VIF > 10, maka terjadi persoalan

multikolinearitas.

3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas, atau dengan kata lain

nilai variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Untuk

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat

grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Adapun

dasar analisis grafik plot adalah sebagai berikut:

1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit),

maka diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
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2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.4 Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan regresi linier dengan

pendekatan MRA (Moderated Regression Analysis). Analisis regresi ini

merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda yang mana dalam persamaan

regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variable

independen). Bentuk regresi ini dirancang untuk menentukan hubungan antar

duavariable yang dipengaruhi oleh variable ketiga (variable moderasi),

Suliyanto (2011). Untuk mengetahui apakah semua variable bebas maupun

variable moderasi mempunyai pengaruh pada variable terikat maka model

sistematis hubungan tersebut digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X1*X5 + b6X2*X5 + b7X3*X5 + b8X4*X5 + e ..(1)

Keterangan :

Y = Kinerja Manajer;

X1 = Sistem Informasi Akuntansi Manajemen karakteristik Broadscope;

X2 = Sistem Informasi Akuntansi Manajemen karakteristik Agreggation;

X3 = Sistem Informasi Akuntansi Manajemen karakteristik Integration;

X4 = Sistem Informasi Akuntansi Manajemen karakteristik Timeliness;

X5 = Self Efficacy;

a1-4 = Konstanta;

b1-8 = Koefisien Regresi;

X1*X5 = Interaksi Antara karakteristik Broadscope dengan Self Efficacy;

X2*X5 = Interaksi Antara karakteristik Agreggation dengan Self Efficacy;

X3*X5 = Interaksi Antara karakteristik Integration dengan Self Efficacy;

X4*X5 = Interaksi Antara karakteristik Timeliness dengan Self Efficacy;

e = Standar error atau variable pengganggu.
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3.5.4.1 Koefisien Determinan (Nilai R2)

Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui berapa pengaruh variable

bebas (X) yang dimasukkan dalam model terhadap variable terikat (Y), sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh variable bebas (X) yang tidak dimasukkan kedalam

model, dianggap baik apabila koefisien determinan sama dengan atau mendekati

satu, Ghozali (2011).

3.5.4.2 Uji Serempak (F-test)

Uji kelayakan model dilakukan dengan uji-F denga tujuan untuk mengetahui

apakah semua variable bebas maupun variable moderasi mempunyai pengaruh

secara bersama-sama (simultan) pada variable terikat. Uji statistik F dapat dilihat

dari hasil output ANOVA. Kriteria pengambilan keputusan dapat dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut, Sarwono dan Budiono (2012):

1. Membuat rumusan hipotesis kerja, yaitu:

- H0: b1-8 = 0, Artinya variable bebas maupun variable moderasi tidak

berpengaruh pada variable dependen (Kinerja Manajer).

- Ha: b1-8 ≠ 0, Artinya variable bebas maupun variable moderasi tidak

berpengaruh pada variable dependen (Kinerja Manajer).

2. Menentukan kriteria dan membuat kesimpulan berdasarkan ketentuan

yang sudah ada, yaitu:

- Jika Sig. > 0,05, maka H0 terdukung dan Ha tidak terdukung.

- Jika Sig. < 0,05, maka H0 tidak terdukung dan Ha terdukung.
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3.5.4.2 Uji Parsial (t-test)

Uji statistik t menunjukkan tingkat pengaruh satu variable bebas secara individual

dalam menjelaskan variasi variable terikat. Uji statistik t dapat dilihat pada tabel

Coefficients. Kriteria pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut, Sarwono dan Budiono (2012):

1. Membuat rumusan hipotesis kerja, yaitu:

- H0: b1-8 = 0, Artinya variable bebas maupun variable moderasi tidak

ada hubungan linier pada variable terikat (Kinerja Manajer).

- Ha: b1-8 ≠ 0, Artinya variable bebas maupun variable moderasi ada

hubungan linier pada variablenterikat (Kinerja Manajer).

2. Taraf signifikasi/derajat keyakinan 5%.

3. Menentukan kriteria dan membuat kesimpulan berdasarkan ketentuan

yang sudah ada, yaitu:

- Jika Sig. > 0,05, maka H0 terdukung dan Ha tidak terdukung.

- Jika Sig. < 0,05, maka H0 tidak terdukung dan Ha terdukung.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasakan bukti empiris yang diperoleh, hasil yang dapat disimpulkan dari

penelitian ini, yaitu:

1. Variable bebas dalam penelitian ini, yaitu Sistem Informasi Akuntansi

Manajemen dengan Karakteristik Broadscope, dan Sistem Informasi

Akuntansi Manajemen dengan Karakteristik Integration, secara empiris

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variable terikat,

yaitu : Kinerja manajer. Lalu Sistem Informasi Akuntansi Manajemen

dengan Karakteristik Agreggation, dan Sistem Informasi Akuntansi

Manajemen dengan Karakteristik Timeliness, secara empiris tidak

berpengaruh terhadap variable terikat, yaitu : Kinerja manajer.

2. Keberadaan Self Efficacy sebagai variable pemoderasi secara empiris

memperlemah pengaruh antara variable bebas dalam penelitian ini, yaitu :

Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dengan Karakteristik

Broadscope, Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dengan

Karakteristik Integration, Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dengan

Karakteristik Agreggation, dan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen

dengan Karakteristik Timeliness terhadap Kinerja Manajer.
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5.2.  Keterbatasan Penelitian

Walaupun penelitian ini telah dilakukan dengan baik, namun beberapa

keterbatasan tidak dapat dihindari. Seperti penelitian-penelitian empiris lainnya

perlu kehati-hatian dalam menggeneralisasikan hasil penelitian. Penelitian ini juga

memiliki keterbatasan kaitan dengan belum adanya teori yang mendasarinya,

sehingga masih perlu dikaji lebih mendalam tentang penerapan informasi sistem

akuntansi manajemen. Adapula beberapa keterbatasan yang mungkin

mempengaruhi hasil penelitian antara lain:

1. Jumlah indikator dalam penelitian ini setelah dilakukan eliminasi sangat

sedikit, jumlah indikator yang sedikit bisa menyebabkan problem

identifikasi ketika data diolah.

2. Penggunaan instrumen yang digunakan berupa persepsi responden, hal ini

akan menimbukkan masalah jika persepsi tersebut berbeda dengan

keadaan yang sebenarnya. Disamping itu penggunaan self rating scale

pada pengukuran kinerja manajerial seperti juga diakui oleh beberapa

peneliti (Gul, 1991; Chong, 1996 dan Nazarudin, 1998) dapat

menyebabkan adanya kecenderungan para responden mengukur kinerja

mereka lebih tinggi dari pada yang sesungguhnya sehingga kinerja

cenderung lebih tinggi.

3. Penelitian ini murni dilakukan dengan metode survei dengan

menggunakan kuesioner dan belum dilengkapi dengan metode wawancara

sehingga kemungkinan jawaban responden belum sepenuhnya

menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
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4. Responden dalam penelitian ini hanya sebatas manajer pada Perusahaan

Finance Pembiyaan (leasing) di Kota Bandar Lampung sehingga belum

dapat digeneralisasikam untuk seluruh perusahaan di luar Lampung.

5.3.  Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka dikemukakan beberapa saran untuk

penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Jumlah indikator tiap konstruk dalam penelitian ini ada yang hanya tiga

indikator sehingga jumlah indikator yang sedikit bisa menyebabkan

problem identifikasi ketika data diolah dengan PLS, untuk itu disarankan

dalam penelitian mendatang menggunakan jumlah indikator yang lebih

banyak tiap konstruknya.

2. Penelitian ini mengukur karakteristik informasi sistem akuntansi

manajemen dengan dimensi yang diberikan oleh Chenhall dan Morris

(1986) yaitu karakteristik broad scope, timeliness, aggregated dan

integrated. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi yang

semakin pesat penelitian selanjutnya perlu mengambil perspektif yang

berbeda contohnya dengan memasukan karakteristik informasi yang akurat

dan secure sebagai dimensi.

5.4. Implikasi

Terlepas dari berbagai keterbatasan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat dalam pengembangan praktek akuntansi manajemen dan

sistem informasi, khususnya yang berhubungan dengan penyediaan informasi dan

penggunaan informasi tersebut. Karena bagaimanapun informasi dengan
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karakteristik tertentu akan sangat bermanfaat bila digunakan oleh pemakai

informasi yang tepat. Peneliti mengharapkan hasil-hasil penelitian ini akan

bermanfaat bagi para perancang sistem informasi akuntansi manajemen di

berbagai perusahaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap

pengembangan literatur akuntansi manajemen dan sistem informasi. Setidaknya

hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya

penelitian-penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. Berbagai keterbatasan

yang ada dalam penelitian ini mudah-mudahan dapat diperbaiki lagi pada

penelitian-penelitian selanjutnya.
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