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Abstract  

This research aimed to explain and to predict the relationship and teh impact 
between Manajement Accounting System, perciept environmental uncertainty, 
decentalization, and organizational performance. This research re-designs previous 
researches with full adoption of many kind of model. The redesigning was done by 
using integrated approaches on the contigency factors, which affect the relationship 
between user MAS and Organizational Performance.  

Respondens on this research are managers of manufactured firm in 
Nanggroe Aceh Darussalam Province. Such division usually integrated on profit-
oriented companies, both private-owned and government-owned enterprises. The 
population spreaded among manufacturing companies, trading and services 
companies.  

The results proved that Decentralization and Perceipt Environmental 
Uncertainty was able to intermediate the relationship between MAS and 
Organizational Performance.The estimated coefficient of determination is 0.623 
which means that the mediating variable are able to explain the relationship 
between MAS and Organizational Performance, the rest is explained by other 
factors. This result supports the result of further researcher. 

The implication for the next research is a research that focus on one 
research object, for example banking industry. Advancement of information 
technology is necessity as such banking industry needs to adopt information 
technology on its information system, meanwhile participation and user satisfaction 
must be prioritized. 
 
Keywords:     MAS, Perceipt Environmental Uncertainty, Decentralization,  

Organizational Perfomance  
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Pendahuluan 
 Lebih dari 20 tahun belakangan ini, para peneliti akuntansi manajemen telah 

berusaha keras untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang 

sistem akuntansi manajemen  (SAM) yang berhubungan dengan faktor-faktor 

kontekstual (Amat, Carmona & Roberts, 1994; Ross, 1995; Selto, Renner & Young, 

1995). Orientasi para peneliti tentang sistem akuntansi manajemen dalam dekade 

tahun 1980-an dan 1990-an telah memberikan penekanan yang kuat terhadap desain 

sistem informasi organisasi dalam situasi lingkungan dan bentuk organisasi tertentu. 

Pada umumnya, desain SAM hanya terbatas pada informasi keuangan internal 

organisasi dengan menggunakan data keuangan historis (historical data). Menurut 

Mia dan Chenhall (1994) peranan dari sistem akuntansi manajemen dalam 

membantu manajer memberikan  arahan serta mengatasi masalah-masalah yang 

timbul dalam suatu organisasi telah menyebabkan evolusi yang besar dalam 

implementasi sistem akuntansi manajemen (SAM). Hal ini membutuhkan data 

eksternal dan data bukan keuangan yang menekankan kepada pemasaran, inovasi 

produk, perencanaan stratejik dan informasi yang berguna untuk dalam mengambil 

keputusan. Semakin tingginya tingkat persaingan di pasaran perdagangan yang 

disebabkan oleh penggunaan teknologi produksi yang moderen, deregulasi ekonomi 

dan penswastaan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, 

menyebabkan para pengambil keputusan merasakan bahwa penggunaan  SAM 

sangat penting (Bromwich, 1990). Di samping persaingan yang bersifat global, 

perkembangan produk dan teknologi proses,  turun naik nilai mata uang dan 

perubahan-perubahan harga bahan mentah juga merupakan faktor-faktor penting 

dalam mempertimbangkan penerapan SAM. Hal ini disebabkan oleh SAM dapat 

menyediakan informasi yang terbaru serta mampu mengikuti perkembangan 

keadaan perdagangan yang sedang berlangsung.  

 Disamping itu informasi SAM dapat memudahkan pengguna (para manajer 

atau eksekutif) untuk mengontrol biaya, mengukur dan meningkatkan produktivitas, 

dan dapat pula memberikan dukungan terhadap proses produksi (Johnson & Kaplan 

, 1987). Hal ini sudah tentu menghendaki penelitian lebih lanjut tentang kaitannya 

dengan penggunaan SAM dalam keadaan tingkat perubahan lingkungan yang tidak 

menentu (Kaplan, 1983, Shank & Govindarajan, 1989; Bromwich, 1990; Bromwich 

& Bhimani, 1994). 
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 Dukungan untuk membuat penelitian selanjutnya berawal dari perkiraan-

perkiraan yang dibuat oleh beberapa penulis tentang pengukuran-pengukuran 

efektivitas dan efisiensi usaha dengan menggunakan akuntansi tradisional. 

Pengukuran tersebut dirasakan kurang bermanfaat untuk tujuan pengawasan 

organisasi yang menggunakan teknologi terbaru (Kaplan, 1983, 1984). Untuk 

mengukur kondisi ekonomi suatu perusahaan, seperti perbandingan biaya dengan 

keuntungan  dari produk yang dihasilakan, penyediaan servis yang baik, kepuasan 

langganan dan aktivitas organisasi lainnya dapat disediakan oleh sistem akuntansi 

manajemen (Atkinson et al, 1997). Secara konvensional, desain SAM hanya terbatas 

pada informasi keuangan internal organisasi  dengan menggunakan data historis. 

Disamping itu, meningkatnya peran SAM dalam membantu manajer dalam 

mengatur secara langsung tugas-tugas dan pemecahan masalah-masalah yang 

dihadapi, SAM memeungkinkan untuk menghasilkan evolusi yang besar dalam 

penyediaan informasi-informasi penting dalam mengambil keputusan. Data 

eksternal dan data bukan keuangan yang diperlukan oleh pembuat keputusan adalah 

data yang mencakup informasi tentang pemasaran, inovasi produk dan strategi 

perencanaan. Selain itu, data tersebut dapat digunakan untuk memprediksi keadaan 

yang akan terjadi di masa yang akan datang dan sekali gus dapat membuat 

keputusan  (Mia & Chenhall, 1994). Banyak penelitian yang dilakukan untuk 

menguji sejauhmana perkembangan penggunaan SPP tersebut dirasakan sangat 

bermanfaat bagi manajer (Larker, 1981; Gordon & Narayanan, 1984; Chenhall & 

Morris, 1986). 

 Perumusan Masalah 

 Dari uraian di atas maka dapat di ambil suatu pengertian bahwa penerapan 

informasi SAM dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Tetapi dalam penerapan 

SAM, persepsi ketidakpastian lingkungan dan struktur organisasi dapat 

mempengaruhinya dalam meningkatkan kinerja organisasi. Permasalahan yang 

timbul dalam penelitian ini adalah apakah SAM dapat berfungsi sebagai mediasi 

antara persepsi ketidakpastian lingkungan dan struktur organisasi dengan kinerja 

organisasi. Hal ini berkaitan dengan pemikiran bahwa jika tingkat keadaan 

ketidakpastian lingkungan itu relatif tinggi tentu para pangambil keputusan akan 

memerlukan informasi yang luas cakupannya dan banyak jumlahnya, sehingga 

sasaran kinerja yang aka dicapai dapat terlaksana. Kemudian jika sebuah organisasi 

menerapkan struktur desentralisasi yaitu dengan memberikan wewenang yang 
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seluas-luasnya kepada level manajemen yang lebih rendah dan mengurangi tingkat 

formalisasi, maka sudah tentu para pengambil keputusan memerlukan informasi 

yang luas cakupanya dan bersifat agregasi. 

 

Tinjauan Pustaka 
Pada pertengahan dan akhir tahun 1980-an telah mulai dilakukan penelitian 

tentang praktek-praktek akuntansi manajemen dan pembaharuan-pembaharuan 

dalam temuan penelitian dilaksanakan oleh para akademisi, seperti activity-based 

costing, black-flush accounting, target costing, zero-inventory dan zero defect 

policies (seperti yang dilaksanakan oleh Bromwich & Bhimani, 1989; Coates & 

Longden, 1989; Innes & Mitchell, 1989; Littrel & Sweeting, 1989). Efektifitas 

desain informasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan persepsi manajer 

terhadap ketidakpastian (uncertainty) lingkungan, interdependensi organisasi, 

teknologi dan desentralisasi. Semakin tinggi paras ketidakpastian lingkungan, 

semakin tinggi interdependensi organisasi, semakin kompleks teknologi (yang 

berkenaan dengan sistem pengeluaran) yang digunakan dan semakin desentralisasi 

keputusan yang dibuat oleh organisasi. Pada akhirnya semakin canggih pula desain 

informasi SAM. Desain informasi yang dimaksudkan adalah pemilihan karakteristik 

informasi SAM (skop, ketepatan waktu, agregasi, integrasi) yang sesuai dengan 

keperluan dari masing-masing faktor kontekstual (Chenhall & Morris, 1986).  

Saran yang dibuat oleh Kaplan (1983, 1984), Johnson dan Kaplan (1987) dan 

Drucker (1990) tentang akuntansi manajemen telah memberikan suatu dorongan 

yang kuat kepada para peneliti untuk menguji tingkat perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam praktek-praktek akuntansi manajemen. Terutama sekali untuk 

mengantisipasi perubahan-perubahan pada lingkungan organisasi, teknologi 

produksi, teknologi informasi  dan desain organisasi dalam keadaan tingkat 

persaingan yang tinggi secara global pada saat ini. Sesuai  dengan fungsinya, SAM 

adalah suatu sistem yang dapat memberikan atau menyampaikan informasi yang 

relevan kepada manajer untuk mengambil keputusan, perencanaan dan pengawasan. 

SAM seharusnya didesain dari perspektif pengambil keputusan stratejik, oleh sebab 

itu hanya informasi yang relevan untuk keputusan-keputusan tertentu saja dapat 

disediakan (Ward, 1992). 
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Berkaitan dengan pengawasan manajemen, Gul (1991) menggunakan sistem 

akuntansi manajemen sebagai pengawasan manajemen. Dia menguji hubungan di 

antara persepsi ketidakpastian lingkungan, sistem akuntansi manajemen dan 

perestasi manajer. Hasilnya didapatkan bahwa jika keadaan ketidakpastian 

lingkungan tinggi SAM yang canggih mempunyai hubungan yang positif dengan 

kinerja manajer. Tetapi apabila tingkat keadaan ketidakpastian lingkungan rendah, 

SAM mempunyai hubungan yang negatif dengan kinerja manajer. Penelitian ini 

dapat menggambarkan manfaat dalam menghasilkan SAM dalam penelitian 

akuntansi prilaku.  

Gambar 1 di bawah  ini  merupakan   kerangka penelitian yang dilaksanakan di 

Indonesia. Penelitian ini juga mempertimbangkan penggunaan empat ciri-ciri 

informasi SAM yaitu broad scope, timeliness,aggregation dan integration.  

Gambar 1 : Model Penelitian 
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Persepsi Ketidakpastian Lingkungan 

 Organisasi yang sukses akan selalu beradaptasi dengan perubahan-

perubahan lingkungannya dan secara proaktif merubah lingkungannya. 

Ketidakpastian lingkungan merupakan faktor kontinjen yang sudah dikenali secara 

luas oleh peneliti dalam desain organisasi (Chia, 1990). Jika diterapkan dalam sistem 

pengawasan akuntansi, ketidakpastian lingkungan diukur dengan melihat 

pengaruhnya terhadap penggunaan informasi dan karakteristik-karakteristik 

informasi. Pada dasarnya  ketidakpastian lingkungan merupakan kondisi eksternal 

yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan (Otley, 1980). Ketidakpastian 

lingkungan ini pertama sekali dipelopori oleh Burn dan Stalker (1961) kemudian 

dikembangkan oleh beberapa penulis yang menjadikannya sebagai variabel 

independen yang penting dan dengan variabel ini menjadikan perusahaan dalam 

posisi yang sulit untuk melakukan prediksi (Govindarajan, 1984; Chenhall dan 

Morris, 1986; Chong dan Chong, 1997; Gul dan Chia, 1994), membuat perencanaan 
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dan pengawasan manajerial. Keadaan lingkungan bisnis di Indonesia saat ini boleh 

dikatakan tidak menentu dan tidak pasti, disebabkan gejolak politik dan keadaan 

ekonomi yang tidak menentu. Hal ini akan mempengaruhi peneraan informasi SPP 

dalam perusahaan. Perusahaan yang berorientasi kepada domestik akan merasakan 

akibat yang kuat sekali dari segi penetapan harga, membuat anggaran dan 

mengambil keputusan untuk mengadakan transaksi bisnis. 

Desentralisasi 

 Desentralisasi dalam penelitian ini mengasumsikan sejauhmana tingkat 

keputusan dapat diambil oleh manajer senior dan menengah dibandingkan dengan 

manajer puncak. Hal ini sangat penting sebagai alat pengawasan organisasi (Nadler 

dan Tushman, 1988). Dalam organisasi yang menganut system struktur sentralisasi  

sebahagian besar pengambilan keputusan disentralisasikan pada manajemen puncak 

dan manajer senior atau manajer pertengahan hanya bertanggung jawab terhadap 

keputusan dalam skop yang kecil. Senior manajer atau level manajer pertengahan ini 

(manajer yang mempunyai sedikit keleluasaan dalam melaksanakan operasionalnya) 

diharapakan dapat menjalankan unit kegiatannya sesuai dengan prosedur dan 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dengan sistem desentralisasi, manajer puncak 

mendelegasikan wewenang serta tanggung jawab kepada manajer yang lebih rendah 

dengan kekuasaan tertentu. Organisasi perusahaan yang mempunyai beberapa 

strategi unit bisnes (strategic business unit) yang berfungsi sebagai suatu unit yang 

melaksanakan fungsi kegiatan tertentu dianggap sebagai suatu unit organisasi di 

mana pimpinannya disebutkan juga dengan manajer senior atau chief executive 

officer (CEO). Manajer senior ini bertanggung terhadap unit organisasi ini dan sekali 

gus sebagai orang yang dipercaya untuk membuat keputusan unit organisasi 

tersebut. Organisasi yang berkembang dengan pesat aktivitas, operasional dan 

jaringan bisnisnya akan cendrung menggunakan strategi unit bisnes untuk mengatasi 

kerumitan operasionalnya. 

Sistem Akuntansi Manajemen 

 Secara keseluruhannya penelitian ini perlu memberikan penekanan kepada 

peranan atau fungsi dari SAM sebagai variabel  intervening yang dapat memediasi 

antara persepsi ketidakpastian lingkungan, struktur organisasi dan teknologi 

organisasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini disebabkan oleh saran dari penulis 

untuk melaksanakan penelitian ini di Indonesia, oleh karena banyak penelitian-
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penelitian yang dilaksanakan di negara-negara maju, seperti Australia, Inggris, 

Hongkong dan Singapura dan negara-negara berkembang lainnya. 

Pada dasarnya dimensi SAM terdiri dari  karateristik informasi "broad scope,   

dan aggregation". Deskripsi dari kedua karakteristik informasi SAM tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Informasi SAM broad scope (cakupan yang luas)  meliputi informasi yang 

berhubungan dengan ekonomi (seperti total penjualan, pangsa pasar serta 

gross national product) dan bukan ekonomi (kemajuan teknologi, perubahan 

sosial, perkembangan demografi), kuantitatif dan bukan kuantitatif, yang 

berkaitan dengan lingkungan internal serta eksternal organisasi dan 

menyediakan informasi yang berkenaan  dengan prediksi tentang 

kemungkinan terjadinya peristiwa yang   di waktu yang akan datang. 

informasi broad scope ini meliputi dimensi fokus, ufuk waktu (time horizon) 

serta penghitungan (quantification).  

b. Informasi SAM aggregation (pengumpulan) adalah informasi yang 

berkenaan dengan model-model membuat keputusan formal dan model 

analitikal yang disediakan menurut areal operasional organisasi dan 

pemasarannya atau areal fungsional dari unit operasional tertentu. Hal ini 

harus konsisten dengan model keputusan formal yang digunakan oleh 

organisasi. Informasi ini dapat mengurangi atau menghemat waktu yang 

diperlukan untuk mengambil sesuatu keputusan oleh karena informasi telah 

dikumpulkan dan disusun menurut areal fungsional atau menurut jangak 

waktu yang berbeda.  

 

 Sesungguhnya SAM dapat dikaitkan sebagai mekanisme pendukung yang 

konsisten dengan desain struktur organisasi dalam organisasi (Watson, 1975; Chia, 

1995). Tingkat kecanggihan dari SAM yang dapat memfasilitasi penyediaan bentuk-

bentuk informasi yang relevan dan tepat waktu sangat diperlukan dalam organisasi 

yang desentralisasi. Hal ini diperlukan jika sebuah organisasi terdiri dari beberapa 

unit-unit besar dan mempunyai kebutuhan spesisfik yang sangat berbeda antara satu 

dengan yang lain. Dengan demikian akan memungkinkan para manajer untuk 

mengambil keputusan secara efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi.  

 Dengan demikian berdasarkan pada uraian di atas dapatlah diambil suatu 

dasar bahwa penelitian ini memberikan suatu gambaran bahwa dalam penerapan 
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SAM dalam organisasi dapat dipengaruhi oleh ketidakpastian lingkungan dan bentuk 

implementasi  struktur organisasi yang dianut oleh sebuah organisasi dalam 

meningkatkan kinerja organisasi. 

Kinerja Organisasi 

 Kinerja organisasi akan dinilai setelah dapat mengenal secara applikasi 

informasi SAM dalam organisasi. Penelitian ini mengajukan suatu asumsi bahwa 

penilaian kinerja organisasi dapat dilakukan setelah para pembuat keputusan 

melaksanakan apa yang telah menjadi rencana organisasi. Kinerja organisasi 

tercapai apabila organisasi secara keseluruhan telah mencapai sasaran yang ingin 

dicapai oleh organisasi tersebut. Penelitian ini memaparkan penilaian kinerja yang 

digunakan oleh Chong dan Chong (1994) yang mengadopsi penilaian kinerja yang 

digunakan oleh Govindarajan (1984) yaitu penilaian kinerja organisasi  dari   di 

mana mereka memfokuskan penelitian pada penilaian kinerja SBU (strategic 

business unit) dengan 10 jenis penilaian. Penilaian kinerja ini juga digunakan oleh 

Abernethy dan Guthrie (1994). 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: (1) menguji hubungan positif antara 

ketidakpastian lingkungan dengan SAM; (2) menguji korelasi antara penerapan 

SAM dengan kinerja organisasi; kemudian (3) menguji sejauhmana informasi SAM 

agregasi dapat memediasi antara ketidakpastian lingkungan dan struktur organisasi 

dengan kinerja organisasi; dan (4) menguji secara empiris sejauhmana informasi 

SAM dengan skop yang luas dan struktur organisasi dapat memediasi antara 

ketidakpastian lingkungan dan struktur organisasi dengan kinerja organisasi. 

 
Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini tentu mempunyai manfaat dalam hal: (1) memperkuat dan 

mendukung applikasi dari penerapan SAM dalam organisasi, dalam teorinya, dapat 

meningkatkan kinerja: (2) mendukung penelitian-penelitian yang terdahulu yang 

berkaitan dengan hubungan antara ketidakpastian lingkungan organisasi dan struktur 

organisasi dengan penerapan akuntansi manajemen dalam organisasi: (3) 

memberikan peluang kepada peneliti-peneliti lain untuk membuktikan apakah dalam 

kerangka penelitian yang sama dapat diaplikasikan kepada jenis industri yang lain 

seperti perusahaan jasa, perdagangan dan lain-lain sebagainya.  
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Metode Penelitian 
Berdasarkan kepada tujuan dan masalah penelitian ini, metode kuantitatif 

adalah yang paling cocok digunakan dengan melaksanakan penelitian investigasi 

eksternal. Oleh karena penelitian ini berkaitan dengan persepsi manajer tingkat atas, 

maka realisme penelitian ini sangat jelas dan mendekati kenyataan atau realitasnya. 

Sampel 

Sampel terdiri dari maneger level menengah ke atas perusahaan manufaktur 

besar yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dipilihnya sampel industri 

manufaktur di Provinsi NAD disebabkan perusahaan tersebut merupakan perusahaan 

proyek vital (provit) yang industrinya berskala besar, terdiri dari industri minyak, 

pupuk, dan semen. Disamping itu pemilihan sampel sangat erat kaitannya dengan 

variable ketidakpastian lingkungan, mengingat keadaan Provinsi NAD yang 

termasuk dalam daerah konflik. Dengan demikian dampak ketidakpastian 

lingkungan juga tentunya akan sangat berpengaruh kepada usaha dan operasional 

perusahaan. Jika asumsi ketidakpastian tinggi maka pihak manajemen atas 

sepatutnya memberikan wewenang yang besar kepada tingkat manajemen yang lebih 

rendah dalam hal mengambil keputusan. Pemilihan manajer level menengah ke atas 

pada setiap perusahaan dimaksudkan untuk mengetahui persepsi mereka terhadap 

penerapan sistem akuntansi manajemen di suatu organisasi.  Pada tingkat level 

manajer menengah ke atas para pelaksana aktivitas organisasi dapat mengambil 

keputusan.  

 

 

Pengukuran 

Keempat faktor di atas (PKL, Struktur Organisasi, SAM dan Kinerja) diukur 

dengan menggunakan daftar pertanyaan. Responden diperlukan untuk menjawab 

setiap butiran-butiran pertanyaan yang berkenaan dengan organisasi mereka. Dengan 

menggunakan paket program SPSS (Stastical Package for Social Science), maka 

pengujian Cronbach Alpha dapat dijalankan untuk menguji tingkat kehandalan 

(reliability). Hal ini dimaksudkan untuk menguji kesesuaian data yang digunakan 

dalam menjawab masalah-masalah penelitian. Pengujian terhadap skala multi-item 

(multi-item scale) dalam level interval pengukuran uji kehandalan juga dapat 

dijalankan. Crobach alpha adalah suatu pengukuran yang terbaik bagi menentukan 
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kehandalan konsistensi internal dari  variabel-variabel dipenden dan indipenden 

(Sekaran, 1992).  

Persepsi Ketidakpastian Lingkungan 

Daftar pertanyaan PKL berkaitan dengan kemampuan memprediksi keadaan 

terhadap lingkungan organisasi. PKL dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan butiran soal-soal yang berkaitan dengan enam sektor lingkungan 

organisasi industri manufaktur. Jawaban yang disediakan  berdasarkan kepada lima 

skala angka antara 1 (dapat diprediksi) sampai dengan 5 (tidak dapat diprediksi).  

Selanjutnya, konsep ini digunakan oleh Khandwall (1972), Gordon dan Narayanan 

(1984), Govindarajan (1984), Gul (1991) serta Kren dan Kerr (1993). Gordon dan 

Narayanan mendapati Cronbach alpha 0.77, Gul (1991) mendapati 0.74 serta 

Govindarajan mendapati Cronbach alpha sebesar 0.53.  

Struktur Organisasi 

Daftar pertanyaan untuk struktur organisasi ini diambil dari Chow et al 

(1999) Gul dan Chia (1994). Pertanyaan ini dibuat untuk menguji sejauhmana 

otonomi yang dapat didelegasikan kepada level manajemen yang lebih rendah dan 

sejauhmana pertauran-peraturan yang tertulis dibuat oleh manajemen pusat (central 

management). Tujuh skala Likert digunakan untuk setiap butir-butir pertanyaan baik 

untuk variabel-variabel wewenang (delegation) atupun formalisasi (formalization). 

Angka 1 menunjukan wewenang tidak diberikan sama sekali dan angka 7 

menunjukan wewenang diberikan sepenuhnya. Sedangkan untuk formalisasi angka 

satu menunjukan sangat tidak banyak peraturan yang dibuat secara tertulis dan 

angka 7 menunjukan sangat banyak peraturan yang tertulis.  

 

Sistem Akuntansi Manajemen 

Sistem Akuntansi Manajemen (SAM) dikonsepsualkan sebagai suatu sistem 

formal yang didesain untuk menyediakan informasi kepada manajer. Daftar 

pertanyaan yang dikembangkan oleh Bouwens dan Abernethy (2000) digunakan 

dalam penelitian ini. Terdapat dua dimensi SAM, yaitu: Skop dan  Agregasi. Skop 

meliputi pengertian tentang fokus informasi yang dikumpulkan baik dari dalam 

maupun dari luar organisasi,  kuantifikasi ( informasi yang berkaitan dengan 

keuangan dan bukan keuangan) dan time horizon yaitu sejauhmana informasi 

berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Sedangkan agregasi adalah 

informasi yang diringkas menurut area fungsi (seperti ringkasan laporan aktivitas 
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unit bisnis yang lain atau fungsi organisasi yang lain) dan berdasarkan jangka waktu 

tertentu (seperti bulanan atau tahunan). Kedua dimensi SAM tersebut diukur dengan 

menggunakan daftar pertanyaan dimana setiap butir-butir pertanyaan dibentuk 

dengan 7 angka skala Likert. Angka 1 menunjukan informasi sangat tidak penting 

sedangkan angka 7 menunjukan informasi sangat penting.  

Kinerja Organisasi 

Kinerja organisasi merupakan kemampuan organisasi untuk mencapai 

objektif sebagai akibat menggunakan atau mengimplementasikan SAM. Untuk 

mengetahui sejauhmana kinerja organisasi yang dicapai, penelitian ini menggunakan 

daftar pertanyaan yang berisikan 10 butir pertanyaan untuk mengukur kemampuan 

oragnisasi mencapai tingkat kinerja relaitif tertentu. Butiran pertanyaan 

menggunakan 7 angka skala Likert yang dimulai dari di bawah rata-rata (angka 1) 

sampai kepada di atas rata (angka 7). Pengukuran ini telah dikembangkan oleh 

Abernethy dan Guthrie (1994).  

Hipotesis 

Penelitian ini berdasarkan suatu pemikiran bahwa SAM dapat 

dikonsepsualisasikan sebagai suatu kontinum dari bentuk SAM yang tradisionil 

kepada SAM yang lebih canggih. Oleh sebab itu sejauhmana hubungan antara 

persepsi ketidakpastian lingkungan organisasi dengan kebutuhan informasi SAM 

dalam bentuk skop informasi yang luas dan informasi yang bersifat agregasi. Jika 

organisasi menerapakan struktur desentralisasi, maka apakah ada korelasinya dengan 

dengan kebutuhan akan informasi SAM. 

H1 : Terdapat korelasi antara persepsi ketidakpastian lingkungan dan struktur 

organisasi dengan sistem akuntansi manajemen. 

- Persepsi ketidakpastian lingkungan mempunyai hubungan dengan 

informasi   skop. 

- Wewenang mempunyai hubungan dengan informasi skop 

Dalam kaitan antara SAM dengan kinerja, Gul (1991) mendapatkan hubungan yang 

tidak signifikan (r = 0.05, p< 0.05) terhadap perusahaan-perusahaan kecil di South 

East Queensland, tetapi hasil yang didapatkan oleh Chong & Chong (1997) antara 

skop informasi yang luas dengan PKL menunjukan hubungan positif signifikan 

(r=0.728, p < 0.05) dengan sampel manajer-manajer pada sistem business unit 

(SBU). Oleh sebab itu penelitian ini perlu menguji kembali apakah hasil penelitian 
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ini menunjukan hal yang sama dengan hasil yang dicapai oleh kedua penelitian 

tersebut di atas. 

 

H2 :   Terdapat korelasi antara penerapan SAM dengan kinerja: 

 a. Skop informasi mempunyai hubungan dengan peningkatan kinerja.  

 b. Agregasi mempunyai hubungan dengan peningkatan kinerja. 

Pada penelitian-penelitian terdahulu (Gul & Chia, 1994; Chia, 1995; Gordon & 

Narayanan, 1984; Chenhall & Morris, 1986) menunjukan bahwa penerapan struktur 

desentralisasi membutuhkan informasi SAM dalam skop yang luas dan informasi 

SAM yang berkaitan dengan model-model keputusan-keputusan formal dan model-

model analitik yang menggabungkan area-area fungsi yang berbeda dan dalam 

jangka waktu yang berbeda pula untuk menjadi dasar pengambilan keputusan 

organisasi. Desentralisasi berkaitan dengan pelimpahan wewenang dalam 

mengambil bermacam-macam keputusan serta mengurangi tingkat formalisasi yang 

dapat mengikat dan sangat kaku dalam melaksanakan beberapa tindakan penting 

dalam organisasi. Sejauhmana fungsi informasi SAM  yang berkaitan dengan skop 

dan agregasi dalam memediasi struktur organisasi dengan kinerja.  

H3 :   Pelimpahan wewenang kepada tingkat manajemen yang lebih rendah dalam 

keadaan ketidakpastian lingkungan organisasi yang rendah tidak memerlukan  

skop informasi yang luas untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

H4 :   Pelimpahan wewenang kepada tingkat manajemen yang lebih rendah dalam 

keadaan ketidakpastian lingkungan organisasi yang rendah memerlukan 

informasi agregasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

H5 :   Penetapan tingkat formalisasi yang tinggi kepada tingkat manajemen yang 

lebih rendah dalam keadaan ketidakpastian lingkungan organisasi yang 

rendah dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan penerapan skop 

informasi. 

H6 :   Penetapan formalisasi yang tinggi kepada tingkat manajemen yang lebih 

rendah dalam keadaan ketidakpastian lingkungan organisasi yang tinggi 

dengan menggunakan informasi agregasi  dapat meningkatkan kinerja 

organisasi. 

Analisis penelitian ini menggunakan model yang berhubungan dengan objektif 

penelitian 
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dan hipotesis yang dinyatakan di atas yaitu untuk hipotesis 4 sampai dengan 6, 

sedangkan untuk hipotesis 1 dan 2 dibuktikan melalui deskriptif statistik dan matrik 

korelasi seperti terlihat dalam model. Hipotesis 3 sampai dengan 6 menggunakan 

hirarki regresi.  

 

Model yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + e   …………………………

 (1) 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b4Z1 + e ………………………….

 (1a) 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b4Z2 + e ………………………….

 (1b) 

 

Y = b0 + b1X1 + b3X3 + e   ………………………….

 (2) 

Y = b0 + b1X1 + b3X3 + b4Z1 + e ………………………….

 (2a) 

Y = b0 + b1X1 + b3X3 + b4Z2 + e ………………………….

 (2b) 

 

Keterangan : Y = Kinerja Organisasi 

X1 = Persepsi Ketidakpastian Lingkungan 

X2 = Wewenang 

X3 = Formalisasi 

Z1 = Informasi Broad Scope 

Z2 = Informasi Aggregation 

b0, b1, b2, b3  dan b4  koefisien regresi 

 
Hasil dan Pembahasan 
Deskripsi dan Analisis Data 

Dalam rangka keperluan penelitian ini maka penulis melakukan 

pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner, yang disampaikan secara 
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langsung oleh peneliti kepada para responden yang berjumlah 38. Dari jumlah 

kuesioner yang diedarkan kepada responden sebanyak 38 lembar kuesioner 

semuanya telah dikembalikan dengan tingkat pengembalian kuesioner mencapai 

100% sehingga sampel akhir penelitian berjumlah 38 (n = 38). 

Dilihat dari jenis kelamin responden dapat dijelaskan bahwa sampel 

penelitian ini adalah konsumen laki-laki semua, sehingga jumlah sampel laki-laki 

sebanyak 38 orang atau 100.0% dari total sampel, artinya bahwa manajer pada 

perusahaan manufaktur di Kota Lhokseumawe semuanya dipimpin oleh orang laki-

laki atau kaum laki-laki mempunyai kepemimpinan yang dominan dalam memimpin 

perusahaan. Kemudian karakteristik responden dari usia responden dapat dijelaskan 

bahwa sebagian besar responden adalah berusia lebih dari 40 tahun sebanyak 34 

orang atau 89.5%, dan responden yang paling sedikit adalah responden yang berusia  

36 – 40 tahun sebanyak 4 orang atau 10.5% saja dari total sampel, yang bahwa usia 

diatas 40 tahun merupakan kematangan usia pada para sampel dalam penelitian, 

sehingga dapat menunjukkan perilaku sebagai pemimpin yang demokratis di mata 

karyawan. Pendidikan terakhir responden dapat dijelaskan bahwa pendidikan yang 

paling dominan adalah responden yang berpendidikan S-1 yaitu sebanyak 22 orang 

atau 57.9%, kemudian responden dengan tingkat pendidikan terakhir S-2 sebanyak 

13 orang atau 34.2%, dan responden dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 3 

orang atau 7.9% dari total sampel yang diteliti. Masa kerja responden dapat 

dijelaskan bahwa semua responden mempunyai masa kerja lebih dari 15 tahun, yaitu 

sebanyak 38 orang atau 100.0%, yang mana bahwa pengalaman kerja yang lebih 

lama menjadi pengalaman berharga bagi pemimpin perusahaan dalam memajukan 

perusahaan disamping memberikan contoh keteladan bagi para karyawan. Jabatan 

dalam perusahaan dapat dijelaskan bahwa sebanyak 20 orang atau 52.6% sebagai 
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Manager Menengah PT. PIM dan sebanyak 18 orang atau 47.4% sebagai Manager 

Menengah PT. Arun. 

Tabel 1 
Karakteristik Responden 

No. Uraian Frekuensi Persentase 
1. Jenis Kelamin Anda 

 Pria  
 Wanita  

 
38 

0 

 
100.0 

0.0 
2. Usia Anda 

 36 – 40 tahun  
 > 40 tahun 

 
4 

34 

 
10.5 
89.5 

3. Pendidikan terakhir  
 Diploma 
 S-1 
 S-2 

 
3 

22 
13 

 
7.9 

57.9 
34.2 

4. Masa kerja responden 
 > 15 tahun  

 
38 

 
100.0 

5. Jabatan dalam perusahaan 
 Manager Menengah PT. PIM 
 Manager Menengah PT. Arun 

 
20 
18 

 
52.6 
47.4 

Total 100 100.0 
Sumber : Data Primer, 2005 (diolah) 

 

Pengujian Validitas dan Reliabilitas  

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu 

dengan menggunakan uji Pearson product-moment coefficient of correlation dengan 

bantuan SPSS 11.5 Berdasarkan output komputer (lampiran output SPSS) seluruh 

pernyataan dinyatakan valid karena memiliki tingkat signifikansi di bawah 5%. 

Sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperoleh masing-

masing pernyataan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi product moment 

dimana hasilnya menunjukkan bahwa semua pernyataan mempunyai nilai korelasi 

diatas nilai kritis 5% yaitu diatas 0.320.  

Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten juga dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung 

besarnya Cronbach’s Alpha dengan bantuan program SPSS 11.5. Hasilnya seperti 
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yang terlihat di tabel 2 yang menunjukkan bahwa instrumen dalam penelitian ini 

reliabel (handal) karena nilai alphanya lebih besar dari 0,50 (Malhotra,1996 : 305). 

Tabel 2 
Reliabilitas Variabel Penelitian (Alpha) 

No. Variabel Rata-rata Jumlah 
Item 

Nilai 
Alpha Kehandalan 

1. SAM (Broad Scope & 
Agregation) 

4.1579 12 0.7488 Handal 

2. Persepsi Ketidakpastian 
Lingkungan  

3.3233 6 0.6490 Handal 

3. Desentralisasi (Wewenang & 
Formalisasi) 
 

3.9925 8 0.6950 Handal 

4 Kinerja Organisasi 3.8826 10 0.6842 Handal  
Sumber: Data Primer, 2005 (diolah) 

Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan uji 

hubungan antara masing-masing variable. Hubungan antara masing-masing variable 

terlihat pada tabel 3. bahwa semua variable berhubungan positif. Jika ditinjau dari 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel  independen, maka SAM, 

Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, dan Desentralisasi, berhubungan positif dan 

signifikan dengan Kinerja Organisasi  

 
 
 
 

Tabel 3. 
Hubungan SAM, Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi,  

dan Kinerja Organisasi. 
 

 
Pearson’s Correlation 

SAM Persepsi 
Ketidakpastian 

Lingkungan 

Desentralisasi Kinerja 
Organisasi  

SAM Corr. Coef 
Sig. (1-tailed) 
N 

1,000 
- 

38 

0,578 
0.000 

38 

0,486 
0,001 

38 

0, 502 
0,000 

38 
Persepsi 

Ketidakpastian 
Lingkungan 

Corr. Coef 
Sig. (1-tailed) 
N 

0,578 
0.000 

38 

1,000 
- 

38 

0,396 
0,002 

38 

0,267 
0,006 

38 
Desentralisasi Corr. Coef 

Sig. (1-tailed) 
N 

0,486 
0,001 

38 

0,396 
0,002 

38 

1,000 
- 

38 

0,189 
0,012 

38 
Kinerja 

Organisasi 
Corr. Coef 
Sig. (1-tailed) 
N 

0, 502 
0,000 

38 

0,267 
0,006 

38 

0,189 
0,012 

38 

1,000 
- 

38 

Padang, 23-26 Agustus 2006  16K-AMEN 01



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG 
 
Sumber: Hasil Penelitian, 2005 

 
Untuk menguji hipotesis dilakukan teknik pengujian regresi linear berganda 

dengan pendekatan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil pengujian 

hipotesis terlihat pada tabel 4.  

Tabel 4. 
Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Hipotesis Uaraian  Nilai F Adjusted R 
Square 

p-value Status 

1 Terdapat korelasi antara 
persepsi ketidakpastian 
lingkungan dan struktur 
organisasi dengan sistem 
akuntansi manajemen. 
- Persepsi ketidakpastian 

lingkungan mempunyai 
hubungan dengan 
informasi   skop. 

- Wewenang mempunyai 
hubungan dengan 
informasi skop 

 

6,2434 0,246 0,003 Didukung 

2 Terdapat korelasi antara 
penerapan SAM dengan 
kinerja: 
 a. Skop informasi 

mempunyai hubungan 
dengan peningkatan 
kinerja.  

 b. Agregasi mempunyai 
hubungan dengan 
peningkatan kinerja. 

10,742 0,364 0,000 Didukung 

3 Pelimpahan wewenang 
kepada tingkat manajemen 
yang lebih rendah dalam 
keadaan ketidakpastian 
lingkungan organisasi yang 
rendah tidak memerlukan  
skop informasi yang luas 
untuk meningkatkan kinerja 
organisasi. 

3,205 0,184 0,084  Tidak 
didukung 
secara 
statistik  

4 Pelimpahan wewenang 
kepada tingkat manajemen 
yang lebih rendah dalam 
keadaan ketidakpastian 
lingkungan organisasi yang 
rendah memerlukan 
informasi agregasi untuk 
meningkatkan kinerja 
organisasi. 

15,244 0,398 0,000 Didukung 

5 Penetapan tingkat 
formalisasi yang tinggi 

8,223 0,298 0,001 Dikukung 
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kepada tingkat manajemen 
yang lebih rendah dalam 
keadaan ketidakpastian 
lingkungan organisasi yang 
rendah dapat meningkatkan 
kinerja organisasi dengan 
penerapan skop informasi. 

6 Penetapan formalisasi yang 
tinggi kepada tingkat 
manajemen yang lebih 
rendah dalam keadaan 
ketidakpastian lingkungan 
organisasi yang tinggi 
dengan menggunakan 
informasi agregasi  dapat 
meningkatkan kinerja 
organisasi. 

5,9872 0,246 0,004 Didukung 

Sumber: Hasil Penelitian, 2005 
 

Selanjutnya untuk menguji hipotesis secara bersama-sama (simultan) maka 

akan dilakukan penghitungan untuk memperoleh nalai koefisien determinasi untuk 

mengetahui besar pengaruh faktor-faktor kontijensi terhadap hubungan antara 

partisipasi dan kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi. Tabel 5 

berikut merupakan hasil pengujian secara bersama-sama (simultan). 

 
Tabel 5. 

Pengujian Secara bersama-sama (simultan) 
Variabel Betha Standar  

Error 
t-hitung Sig 

SAM  3,231 1,023 5,221 0,000 
Persepsi Ketidakpastian 
Lingkungan  

1,212 0,901 5,367 0,000 

Desentralisasi  0,023 0,124 3,076 0,056 
Kinerja Organisasi   1,307 1,432 4,387 0,002  
 
Koefisien Korelasi (R) : 0,789 
Koefisien Determinasi : 0,623  
F – Hitung  : 4,023 
Sig. F   : 0,001 
 
Sumber: Hasil Penelitian,  2005  

 

Dari perhitungan koefisien diterminasi diperoleh nilai sebesar 0,623, ini berarti 

hubungan SAM, Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, dan Desentralisasi dengan 

Kinerja Organisasi sebesar 62,3% sementara sisanya sebesar 37,7% dijelaskan oleh 

faktor lain. 
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Kesimpulan 
 Dari hasil analisa data dapat disimpulkan, bahwa SAM berhubungan positif 

dan signifikan dengan Kinerja Organisasi yang dimediasi oleh Persepsi 

Ketidakpastian Lingkungan dan Desentralisasi. Ini berarti bahwa untuk 

meningkatkan kinerja organisasi, maka penggunaan Sistem Akuntansi Manajemen 

sangat dipentingkan. Pengembangan SAM harus dapat mempertimbangkan faktor 

Persepsi Ketidakpastian Lingkungan dan Desentralisasi, guna meningkatkan kinerja 

organisasi. 

Hasil penelitian ini juga merekomendasikan bahwa SAM berupa broad scope 

dan aggregation harus mendapat perhatian lebih serius dibandingkan faktor 

kontijensi lainnya. Hal ini disebabkan karena kedua faktor tersebut sangat 

mempengaruhi kinerja organisasi yang berkaitan dengan ketidakpastian lingkungan 

dan desentralisasi. 

Secara ringkas hasil penelitian ini telah mampu menjawab tujuan penelitian 

yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menjelaskan dan memprediksi secara 

empiris hubungan antara SAM dengan kinerja organisasi dengan mediasi oleh 

persepsi ketidakpastian lingkungan dan desentralisasi. Dari hasil penelitian dapat 

dibuktikan bahwa penelitian ini sepenuhnya mendukung hasil penelitian 

sebelumnya. 
 

Keterbatasan dan Rekomendasi Tindak Lanjut 
 Terlepas dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti berfikir, penelitian ini 

masih banyak memiliki keterbatasan dan kekurangan. Keterbatasan tersebut baik yang 

melekat (controllable) maupun yang tidak melekat (uncontrollable) telah peneliti usahakan 

untuk ditekan seminimal mungkin. Keterbatasan tersebut terutama disebabkan penggunaan 

metode survey dan penggunaan kuesioner dengan self rating. Metode survey memiliki 

keterbatan yang mengancam validitas internal dalam hal pengisian kuesioner. Penggunaan 

self rating juga menjadi kendali tersendiri, sehingga masing-masing responden bisa saja 

mempersepsikan lain untuk jawaban setiap item pertanyaan. Namun demikian kendala ini 

telah dicoba untuk ditekan dengan menciptakan kuesioner yang baik dan menarik dan 

menyederhanakan bahasa dalam kuesioner. Namun demikian usaha untuk perbaikan masih 

tetap harus dilakukan, utamanya bagi peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian 

ini. Keterbatasan lainnya, yaitu minimnya objek penelitian, sehingga pada penelitian ini 

hanya ada dua perusahaan manufaktur yang dijadikan objek penelitian.  
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Sebagai implikasi bagi penelitian berikutnya adalah dengan melakukan 

penelitian yang lebih focus dan terarah hanya pada satu objek penelitian, misalnya 

pada industri sejenis. Hal ini penting dilakukan mengingat kemajuan teknologi 

informasi pada SAM dan tingkat ketidakpastian lingkungan yang berubah pada 

dunia industri mengharuskan perusahaan untuk mengadopsi teknologi dalam system 

informasinya, sementara dipihak lain desentralisasi juga harus diutamakan. 

Implikasi bagi penelitian berikutnya juga dipentingkan untuk meningkatkan validitas 

eksternal guna pengeneralisasian hasil. 
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