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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha saat ini ditandai dengan adanya 

kompetisi usaha yang semakin ketat dalam skala global, kondisi tersebut 

didorong oleh kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi, teknologi 

produksi (mekanisasi), teknologi komunikasi dan teknologi transportasi. 

Diantara teknologi yang berkembang, teknologi informasi mempunyai 

dampak yang paling dominan terhadap dunia usaha. Dimana Bank sebagai 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa menghadapi kondisi ketidakpastian 

lingkungan dan ketidakpastian tugas bagi para manajer sehingga diperlukan 

informasi akuntansi yang sesuai dan strategi-strategi bisnis yang baik agar 

kinerja manajerial dapat meningkat. Informasi didefinisikan oleh John 

Burch dan Gery Grudnitski yaitu data yang telah diletakkan dalam konteks 

yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima 

untuk digunakan didalam pembuatan keputusan (Jogiyanto, 1997). 

Informasi yang layak akan meningkatkan pemahaman terhadap 

permasalahan dan mengurangi ketidakpastian karena adanya kesenjangan 

antara informasi yang dibutuhkan dengan yang tersedia dalam organisasi 

untuk pengambilan keputusan. 

Akuntansi merupakan bahasa dari bisnis. Setiap perusahaan 

menerapkanya sebagai alat komunikasi, tujuan akhir dari kegiatan 

akuntansi adalah penerbitan laporan-laporan keuangan (Jogiyanto, 1997). 
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Salah satu perusahan pemakai akuntansi ialah perbankkan Akuntansi 

memberikan informasi yang dibutuhkan pelaku bisnis dalam menjalankan 

fungsi manajemen, diantaranya perencanaan, pengendalian, dan 

pengambilan keputusan dalam menentukan langkah strategi bisnis dalam 

pelaksanaanya. Dalam kegiatanya, manajemen selalu berhadapan dengan 

kondisi yang penuh ketidakpastian baik lingkungan maupun ketidakpastian 

tugas sehingga diperlukan informasi akuntansi yang dapat memberikan 

nilai tambah untuk melaksanakan fungsi manajemen. 

Informasi akuntansi merupakan bagian yang terpenting dari seluruh 

informasi yang diperlukan oleh manajemen. Sistem Informasi Akuntansi 

adalah kumpulan dari sumber-sumber daya, semacam orang-orang dan 

peralatan, yang dirancang untuk mengubah data ekonomi kedalam 

informasi (Hopwood.2000). Informasi akuntansi keuangan menurut (David 

dalam Nuraini, 2012) bertujuan memberikan petunjuk dalam memilih 

tindakan yang paling baik dalam mengalokasikan sumberdaya yang langka 

dalam aktifitas bisnis dan ekonomi. Sedangkan informasi akuntansi 

manajemen menjalankan fungsi manajemen yang berupa perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian. Lebih 

dari itu informasi akuntansi juga digunakan sebagai penilaiankinerja 

(performance appraisal) individu atau kelompok yang ada diorganisasi. 

Perkembangan terakhir, pemikiran akuntansi melihat akuntansi 

sebagai teknologi informasi. Informasi akan dapat mengurangi 

ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, baik ketidakpastian tugas 
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maupun ketidakpastian lingkungan. Oleh karena itu pengambilan keputusan 

selalu berusaha untuk mengumpulkan informasi untuk mengurangi 

ketidakpastian yang dihadapinya dalam memilih alternatif tindakan. 

Hubungan informasi akuntansi dengan kinerja manajerial adalah informasi 

akuntansi dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan kebijakan akuntansi. 

Ketidakpastian lingkungan diidentifikasikan sebagai variabel 

kontekstual dalam sistem akuntansi. Ketidakpasian lingkungan adalah 

kondisi eksternal sebagai rasa ketidakmampuan seseorang untuk 

memprediksi secara akurat pada operasional perusahaan (Mliliken,dalam 

Marina, 2009). Hubungan antara ketidakpastian lingkungan dengan kinerja 

manajerial adalah, pada saat perubahan lingkungan tinggi partisipasi akan 

dipergunakan secara lebih efektif untuk memperoleh informasi yang 

berhubungan dengan tugas dan kinerja akan menguat saat perubahan (Kren 

dalam Nuraini, 2012). Dalam hal ini maka banyaknya bank  lain yang ada 

di wilayah kabupaten Cilacap menyebabkan banyaknya saingan yang akan 

membuat masyarakat dapat memilih bank lain sehingga berpengaruh 

terhadap pendapatan yang diperoleh BRI. 

Ketidakpastian tugas adalah perbedaan antara jumlah informasi yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan jumlah informasi yang telah 

dimiliki oleh organisasi. Penelitian yang dilakukan David dalam Yazid, 

(2012) mendefinisikan ketidakpastian tugas dengan dua dimensi sebagai 

berikut: 1) task variability adalah sejumlah kasus yang luar biasa atau yang 
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diharapkan atau kejadian yang tidak tertanggulangi. 2) task analyzability 

adalah pengetahuan atau pemahaman yang kongkrit mengenai suatu 

kegiatan dan tinggkat kompleksitas proses pelaksanaan tugas. Maka dari 

berbagai definisi mengenai ketidakpastian dan peranan tugas dapat 

disimpulkan bahwa ketidakpastian tugas (task uncertainty); 1) merupakan 

keadaan yang terjadi dengan cepat dan tak terduga dimana kehadirannya 

tidak diharapkan, 2) ketidakpastian tugas terkait dengan pemahaman 

individu yang ada diorganisasi tentang suatu kegiatan dan suatu 

kompleksitas proses pelaksanaan tugas dan 3) ketidakpastian tugas 

mempengaruhi kinerja. Hubungan ketidakpastian tugas dengan kinerja 

manajerial adalah sering diadakanya roolling antara pegawai yang 

menyebabkan pegawai ditempatkan tidak sesuai dengan keahliannya 

sehinnga kinerjanya tidak maksimal sehingga dapat mempengaruhi kinerja 

manajerial. 

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan 

dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan dimana 

organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Hubungan budaya organisasi 

dengan kinerja manajerial adalah dengan budaya yang baik maka kinerja 

manajerial akan meningkat. 

Kinerja manajerial adalah kemampuan manajer dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya terhadap kwalitas produk (barang dan jasa) kuantitas 

produk, ketertepatwaktuan produk, pengembangan produk baru, 

pengembangan personel, pencapaian anggaran, pengurangan biaya 
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(peningkatan pendapatan) dan urusan publik (Supriono, dalam Nuraini, 

2012). Kinerja manajerial didefinisikan sebagai proses yang dilalui manajer 

untuk memastikan bahwa aktivitas dari para karyawan dan output yang 

dihasilkan sesuai dengan tujuan organisasi dalam hal ini perbankan. 

Penelitian tentang kinerja manajerial antara lain yang dilakukan oleh 

Sustanto (2012) Menyatakan bahwa informasi akuntansi tidak berpengaruh 

positif terhadap kinerja manajerial, atau ditolak hipotesisnya dikarenakan 

informasi akuntansi sebagai variabel independen oleh responden saat ini 

dianggap bukan satu-satunya variabel penting karena menurut responden 

masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kinerja manajerial 

misalnya faktor kepemimpinan, disiplin kerja, budaya kerja dan lain-lain. 

Mariana (2009) meneliti tentang pengaruh sistem Akuntansi 

manajemen terhadap kinerja manajerial dengan ketidakpastian lingkungan 

dan desentralisasi sebagai variabel moderating. Penelitian tersebut  

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh interaksi ketidakpastian 

lingkungan, desntralisasi dan agregat informasi sistem akuntansi 

manajemen terhadap kinerja manajerial, kombinasi derajat ketidakpastian 

lingkungan yang tinggi dan agregat informasi sistem akuntansi manajemen 

yang tinggi akan mempunyai pengaruh negatif pada kinerja manajer yang 

memiliki tingkat persepsi ketidakpastian lingkungan rendah, kombinasi 

derajat desentralisasi yang tinggi dan agregat informasi sistem akuntansi 

manajemen yang tinggi akan mempunyai pengaruh negatif pada kinerja 

manajer yang memiliki tingkat persepsi ketidakpastian lingkungan tinggi. 
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Yazid (2012) menyimpulkan bahwa ketidakpastian tugas 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial, desentralisasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial, ketidakpastian 

tugas berpengaruh positif signifikan terhadap sistem akuntansi manajemen, 

desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap sistem akuntansi 

manajemen, sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja manjerial, hasil uji pengaruh tak langsung terbukti 

ketidakpastian tugas berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial yang 

dimediasi oleh sistem akuntansi manjemen, hasil uji pengaruh tak langsung 

trebukti desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manjerial yang 

dimediasi oleh sistem akuntansi manajemen. 

Penelitian lain dilakukan oleh Utami (2014). Penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap 

kinerja manjerial, ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap 

kinerja manajerial, ketidakpastian tugasberpengaruh negatifterhadap kinerja 

manajerial, dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial. 

Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Nuraini (2012). 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 1) partisipasi anggaran dan 

informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

manajerial, 2) komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, ketidakpastian 

tugas, ketidakpastian lingkungan dan strategi bisnis berpengaruh positif 

signifikan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja 

Pengaruh Informasi Akuntansi..., Aah Kuswati, Fakultas Ekonomi UMP, 2015



 

  

7 

manajerial, 3) gaya kepemimpinan, ketidakpastian tugas, ketidakpastian 

lingkungan dan strategi bisnis berpengaruh positif signifikan terhadap 

hubungan antara informasi akuntansi dengan kinerja manajerial, 4)  

komitmen organisasi tidak mempengaruhi hubungan antara informasi 

akuntansi dengan kinerja manjerial. 

Hingga akhir tahun 2014 BRI Cabang Cilacap masih mengalami 

masalah yang belum terselesaikan yaitu simpanan, pinjaman dan debitur 

yang menurun sedangkan NPL (Non Performing Loan) yang meningkat, 

NPL sendiri yaitu kemampuan nasabah dalam mengangsur pinjaman 

(pegawai BRI Cilacap). Selain permasalahan diatas, terdapat perubahan 

kebijakan diantaranya rolling/perputaran pegawai antar kantor unit juga 

dapat mempengaruhi informasi akuntansi, ketidakpastian lingkungan, 

ketidakpastian tugas, budaya organisasi dan kinerja manajerial pada BRI di 

Kabupaten Cilacap. 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian serupa dengan penelitian sebelumnya yaitu dari 

penelitian Utami (2014), namun dengan daerah yang berbeda yaitu wilayah 

kabupaten Cilacap karena wilayah Kabupaten Cilacap sendiri terdapat lebih 

banyak Bank Rakyat Indonesia yang kemungkinan besar akan lebih banyak 

mempengaruhi kinerja seorang manajer dalam menjalankan tugasnya. Arah 

penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam 

penelitian ini menggunakan penelitian satu arah karena bukan merupakan 

penelitian yang menggunakan variabel baru. Penelitian ini akan meneliti 
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tentang pengaruh informasi akuntansi, ketidakpastian lingkungan 

ketidakpastian tugas dan budaya organisasi terhadap kinerja manajerial 

pada Bank Rakyat Indonesia di Kabupaten Cilacap. Selain itu dapat 

menjadikan sumber refrensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat di 

identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakan informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial pada Bank Rakyat Indonesia dikabupaten Cilacap? 

2. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap 

kinerja manajerial pada Bank Rakyat Indonesia dikabupaten Cilacap? 

3. Apakah ketidakpastian tugas berpengaruh negatif terhadap kinerja 

manajerial pada Bank Rakyat Indonesia dikabupaten Cilacap? 

4. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial pada Bank Rakyat Indonesia dikabupaten Cilacap? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dibatasi pada : 

1. Objek penelitiannya yaitu hanya Bank rakyat Indonesia yang ada di 

Kabupaten Cilacap saja. 

2. Penelitian ini menggunakan hanya empat variabel independen yaitu 

informasi akuntansi, ketidakpastian lingkungan, ketidakpastian tugas 
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dan budaya organisasi dan satu variabel dependen yaitu kinerja 

manajerial. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk menguji pengaruh informasi akuntansi terhadap kinerja 

manajerial pada Bank BRI di Kabupaten Cilacap. 

2. Untuk menguji pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja 

manajerial pada Bank BRI di Kabupaten Cilacap. 

3. Untuk menguji pengaruh ketidakpastian tugas terhadap kinerja 

manajerial pada Bank BRI di Kabupaten Cilacap. 

4. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

manajerial pada Bank BRI di Kabupaten Cilacap. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:  

1. Bagi Bank Rakyat Indonesia 

 Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran akan 

pentingnya informasi akuntansi dalam upaya meningkatkan kinerja 

manajerial dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

dapat memberikan kepastian lingkungan, kepastian tugas, dan budaya 

organisasi, terhadap manajer. 

2. Bagi Akademisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, 

menambah wawasan dan alat pengembangan ilmu pengetahuan serta 

dapat menjadikan sebagai salah satu dasar dalam penulisan karya 

ilmiah selanjutnya. 
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