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ABSTRAK
Latar belakang dari penelitian ini adalah Perusahaan distributor merupakan
perusahaan yang sangat membutuhkan informasi akuntansi manajemen dan sistem
pengukuran kinerja yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan secara
efektif mengurangi ketidakpastian dan mengurangi resiko dalam memilih
alternatif sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara maksimal.
Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah penerapan informasi
akuntansi manajemen dan sistem pengukuran kinerja karyawan secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial CV. Sinar Serayu Kediri? (2)
Apakah penerapan informasi akuntansi manajemen dan sistem pengukuran kinerja
karyawan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial CV.
Sinar Serayu Kediri?
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif dan asosiatif.
Sampel dari penelitian ini adalah 35 karyawan dan dianalisis menggunakan
Analisis Regresi Linier Berganda dengan software SPSS for windows versi 23.
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) informasi akuntansi manajemen
dan sistem pengukuran kinerja karyawan secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap kinerja manajerial CV. Sinar Serayu Kediri. (2) informasi akuntansi
manajemen dan sistem pengukuran kinerja karyawan secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja manajerial CV. Sinar Serayu Kediri.
Kata Kunci: Kinerja Manajerial, Informasi Akuntansi Manajemen, Sistem
Pengukuran Kinerja Karyawan.

Mahfuti Adaniyah | 14.1.02.01.0376
FE – Akuntansi

simki.unpkediri.ac.id
|| 2||

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

I.

LATAR BELAKANG
Perubahan ekonomi secara glo-

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.

bal saat ini membuat perusahaan

Dalam dunia bisnis, Informasi

mengalami persaingan usaha yang

merupakan hal terpenting bagi mana-

semakin ketat, kompleks, dan dinamis.

jemen untuk membantu menggerakkan

Persaingan ini menuntut setiap perusa-

dan mengembangkan kegiatan perusa-

haan untuk meningkatkan efektifitas

haan. Kelangsungan hidup dan per-

dalam operasi perusahaannya. Kondisi

tumbuhan suatu perusahaan tergan-

sepeti ini yang akhirnya menuntut para

tung pada sistem informasi yang digu-

pelaku bisnis termasuk para manajer

nakan. Sistem informasi akuntansi ma-

untuk meningkatkan kinerjanya meli-

najemen sebagai sistem yang berperan

puti kemampuan dalam hal perencana-

dalam membantu memprediksi konse-

an, perkoordinasian, serta pengendali-

kuensi yang mungkin terjadi atas be-

an berbagai aktivitas dan sumber daya

berapa alternatif tindakan yang dilaku-

yang dimiliki.

kan pada berbagai aktivitas seperti pe-

Kinerja manajerial yang maksimal diharapkan mampu membawa ke-

rencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

berhasilan perusahaan yang dipimpin-

Kerakteristik informasi berman-

nya, dimana keberhasilan diukur deng-

faat membantu manajer dalam peng-

an prestasi dan kinerja manajerialnya.

ambilan keputusan yang dikategorikan

Penelitian akuntansi menyatakan bah-

dalam empat sifat yaitu scope (ling-

wa kinerja perusahaan yang rendah,

kup), timeliness (tepat waktu), aggre-

disebabkan oleh sistem akuntansi ma-

gation (agregasi), integration (integra-

najemen perusahaan tersebut yang ga-

si). Karakteristik sistem informasi

gal dalam penentuan sarana yang te-

yang tersedia dalam organisasi terse-

pat, dan kurangnya metode pengukur-

but akan menjadi efektif apabila men-

an kinerja dan sistem penghargaan

dukung kebutuhan pengguna informa-

(Sigilipu, 2013).

si akan pengambilan keputusan (Ajeng

Lubis (2010: 47), kriteria kinerja

dan Suwarti, 2010).

manajemen diringkas menjadi empat

Informasi yang diterima oleh

fungsi dasar yang paling penting yaitu,

manajer perlu dipilih sesuai dengan
kerakteristik yang memenuhi kontri-
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busi dalam pencapaian kinerja manaje-

jadi

tujuan

utama

rial (Firmansyah, 2015).

(Ismunawan, 2010:27).

akan

tercapai

Iba (2012), menyatakan bahwa

Luther (2016), menyatakan bah-

karakteristik informasi akuntansi ma-

wa informasi akuntansi manajemen

najemen terdiri dari empat indikator,

mempengaruhi atau terikat dengan ki-

yaitu:

nerja manajerial. Hasil ini berarti pe-

1. Broadscope (lingkup)

rusahaan bisa menjadikan penggunaan

2. Aggregation (agregasi)

informasi akuntansi manajemen ini se-

3. Timeliness (tepat waktu)

bagai variabel yang dapat meningkat-

4. Integration (integrasi)

kan kinerja manajerial.

Sistem pengukuran kinerja seba-

Sedangkan Sigilipu (2013), ber-

gai salah satu bagian dari sistem peng-

pendapat bahwa informasi akuntansi

endalian manajemen yang sangatlah

manajemen dan sistem pengukuran ki-

penting bagi manajer guna mengevalu-

nerja berpengaruh terhadap kinerja

asi perencanaan masa depan. Untuk

manajerial. Dari kedua variabel bebas

mengukur kinerja perusahaan maka

yang diteliti, faktor sistem pengukuran

dibutuhkan metode pengukuran kiner-

kinerja mempunyai pengaruh yang

ja baik dari segi keuangan maupun

paling dominan dibandingkan dengan

segi non keuangan.

faktor informasi akuntansi manaje-

Menurut Mulyadi (2010: 208),
indikator sistem pengukuran kinerja

men.
Berdasarkan hasil wawancara

adalah:

yang dilakukan peneliti dengan Ibu

1. Penilaian yang tepat

Lia selaku divisi penjualan dapat di-

2. Penilaian yang berbobot

simpulkan bahwa CV Sinar Serayu

3. Dilakukan adil

mengalami penurunan penjualan da-

4. Dilakukan berkala
Semakin sering suatu perusahaan melakukan pengukuran kinerja pada karyawan maka perusahaan akan
lebih meningkatkan kinerja pada kar-

lam tahun terakhir, hal ini disebabkan
oleh banyaknya pesaing dalam bidang
distribusi yang semakin bertambah
dari tahun ke tahun.
Dalam menghadapi pesaing perusahan harus meningkatkan kinerja

yawannya, sehingga dengan mening-

manjerial dan melakukan analisis ter-

katnya kinerja, maka mutu yang men-

hadap kelemahan-kelemahan yang terjadi untuk memperkuat serta mening-
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katkan daya saing perusahaan. Berda-

Kediri tahun 2018 sejumlah 35 karya-

sarkan latar belakang di atas, peneliti

wan, dengan teknik pengambilan sam-

tertarik untuk mengambil judul “Peng-

pel secara sensus. Sehingga sampel

aruh Informasi Akuntansi Manajemen

dalam penelitian ini diambil 35 orang

dan Sistem Pengukuran Kinerja Kar-

responden.

yawan terhadap Kinerja Manajerial
(Studi Kasus pada CV. Sinar Serayu
Kediri)”.

Jenis instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu angket/
kuesioner yang berisi pernyataan yang

II. METODE

jawabannya berbentuk 35 (tiga puluh

Dalam penelitian ini, peneliti

lima) respon mulai sangat tidak setuju

menggunakan pendekatan kuantitatif

hingga sangat setuju, sehingga respon-

bertujuan untuk mengetahui bagaima-

den hanya memilih dan memberi tanda

na pengaruh informasi akuntansi ma-

check list pada kolom yang dianggap

najemen dan pengukuran kinerja ter-

sesuai. Untuk analisis peneliti, maka

hadap kinerja manejerial CV. Sinar

jawaban dari responden diskoring

Serayu Kediri. Dalam melaksanakan

menggunakan skala Likert (Likert’t

penelitian ini, teknik penelitian yang

Summated Ratings).

digunakan untuk mengetahui pengaruh
informasi akuntansi manajemen dan
pengukuran kinerja terhadap kinerja

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis
regresi linier berganda dan uji hipote-

manejerial adalah desain kausal (sebab
akibat).

sis (uji-t dan uji-F).

Untuk memperoleh data yang
diperlukan dalam menyusun Skripsi
ini, maka peneliti melakukan penelitian pada CV. Sinar Serayu Kediri.
Waktu penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah 3
bulan, dimulai April-Juli 2018.
Berdasarkan data yang diperoleh
dari CV. Sinar Serayu Kediri, maka
populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh karyawan CV. Sinar Serayu
Mahfuti Adaniyah | 14.1.02.01.0376
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
1. Pengaruh Informasi Akuntansi
Manajemen

terhadap

Kinerja

Manajerial
Hasil

pengujian

hipotesis

(H1) menunjukkan hasil uji-t didapat nilai t probabilitas variabel sistem akuntansi manajemen lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,008
simki.unpkediri.ac.id
|| 5||

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

< 0,05. Sehingga dapat dikatakan

kecil dari taraf signifikan yaitu

bahwa informasi akuntansi manaje-

0,005 < 0,05.

men berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial.
Berarti bahwa semakin baik
informasi

akuntansi

Sehingga

dapat

dikatakan

bahwa pengukuran kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap

manajemen

kinerja manajerial. Berarti bahwa

maka akan mempengaruhi pengam-

semakin baik pengukuran kinerja

bilan keputusan dan dapat mening-

yang dimiliki maka akan mening-

katkan kinerja manajerial di CV

katkan kinerja manajerial di CV

Sinar Serayu. Pengujian ini secara

Sinar Serayu Kediri.

statistik membuktikan bahwa infor-

Penelitian

ini

mendukung

masi akuntansi manajemen ber-

penelitian yang dilakukan oleh

pengaruh positif terhadap kinerja

Handayani (2013), dalam penelitian

manajerial.

yang menyatakan bahwa terdapat

Penelitian

ini

mendukung

penelitian yang dilakukan oleh

pengaruh antara pengukuran kinerja
dengan kinerja manajerial.

Suryani (2013), dalam penelitianya

3. Pengaruh Informasi Akuntansi

yang menyatakan bahwa metode

Manajemen dan Sistem Penguku-

penelitian adalah Informasi akun-

ran Kinerja Karyawan terhadap

tansi manajemen dan desentralisasi

Kinerja Manajerial.

berpengaruh signifikan terhadap kinerja

manajerial

(survey

pada

dealer mobil kota Jambi).
2. Pengaruh

Sistem

Kinerja

Karyawan

probabilitas lebih kecil dari taraf
signifikan yaitu 0,001 < 0,05.

Pengukuran
terhadap

pengujian

Sehingga dapat dikatakan bahwa
informasi

akuntansi

manajemen

dan pengukuran kinerja bersama-

Kinerja Manajerial
Hasil

Dari hasil uji F didapat nilai

hipotesis

sama berpengaruh positif dan sig-

(H2) telah membuktikan terdapat

nifikan terhadap kinerja manajerial.

pengaruh antara pengukuran kinerja

Secara keseluruhan, pengaruh

terhadap kinerja manajerial. Dari

pengunaan informasi akuntansi ma-

hasil uji t didapat nilai probabilitas

najemen dan pengukuran kinerja

variabel pengukuran kinerja lebih

terhadap kinerja manajerial sebesar
31,6%, sedangkan 68,4% sisanya

Mahfuti Adaniyah | 14.1.02.01.0376
FE – Akuntansi

simki.unpkediri.ac.id
|| 6||

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

dipengaruhi oleh variabel lain di
luar variabel yang diteliti.
Berdasarkan

hasil

3. Informasi akuntansi manajemen,
dan sistem pengukuran kinerja

analisis

karyawan, berpengaruh signifikan

regresi linier berganda, dapat dike-

terhadap kinerja manajerial CV.

tahui bahwa variabel yang berpeng-

Sinar Serayu Kediri yang di buk-

aruh paling dominan adalah varia-

tikan dengan nilai probabilitas lebih

bel pengukuran kinerja yang memi-

kecil dari taraf signifikan yaitu

liki nilai koefisien B (beta) yaitu

0,001 < 0,05.

sebesar 0,379.
V. DAFTAR PUSTAKA
IV. KESIMPULAN
Dari rumusan masalah penelitian
yang diajukan, maka analisis data
yang telah dilakukan dan pembahasan
yang telah dikemukakan pada bab
sebelumnya,

maka

dapat

ditarik

kesimpulan sebagai berikut:
1. Informasi

akuntansi

manajemen

berpengaruh signifikan terhadap
kinerja

manajerial

CV.

Sinar

Serayu Kediri yang di buktikan
dengan nilai probabilitas variabel
informasi

akutansi

manajemen

lebih kecil dari taraf signifikan
yaitu 0,008 < 0,05.
2. Sistem pengukuran kinerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial CV. Sinar
Serayu Kediri yang di buktikan
dengan nilai probabilitas variabel
pengukuran kinerja lebih kecil dari
taraf signifikan yaitu 0,005 < 0,05.
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