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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Informasi Akuntansi 

Informasi pada dasarnya adalah sumberdaya seperti halnya pabrik 

dan peralatan. Pada dasarnya organisasi menggantungkan diri pada sistem 

informasi untuk mempertahankan kemampuan dalam berkompetisi. 

Pengertian informasi menurut Jogiyanto (1997) adalah: data 

signifikan yang  telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang digunakan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi sumber informasi adalah 

data atau kenyataan yang terjadi. Informasi digunakan sebagai dasar untuk 

bertindak atau mengambil keputusan dan dapat mengurangi ketidakpastian. 

Informasi akuntansi merupakan informasi yang dinyatakan dalam satuan 

mata uang dan merupakan satu-satunya cara menilai hasil-hasil dari 

berbagai aktivitas dari segi dimensi yang sama. Kesimpulandari para ahli  

Informasi akan bermanfaat dan bekualitas apabila informasi tersebut: 1) 

relevan yaitu dapat memberikan manfaat bagi penggunanya, 2) akurasi 

yaitu Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau 

menyesatkan, dan harus jelas mencerminkan maksudnya, 3) tepat waktu 

yaitu Informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan tidak boleh terlambat 

(usang). 
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Akuntansi merupakan instrumen penting Dalam dunia bisnis karena 

digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Akuntansi 

sebagai suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mengumpulkan, dan 

mengkomunikasikan ekonomi mengenai suatu badan usaha kepada 

beragam orang (Hoopwood, 2000). 

American Accounting Standard dalam Sumarso (2000) 

mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur, 

dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya 

penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang 

menggunakan informasi tersebut. Adapun Mulyadi (1997) mendefinisikan 

akuntansi sebagai proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan 

informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan 

keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam 

pengambilan keputusan. 

Informasi akuntansi merupakan suatu faktor yang menentukan 

penilaian prestasi dan kinerja dan dioperasionalkan sebagai alat penilai 

(reliance accounting performance measure). Informasi akuntansi yang 

diukur dengan instrumen yang dikembangkan olehEfendy dalam 

Wahyuningsih, (2005). Pengukuran variabel dengan indikator akurasi, 

ketepatan waktu, kuantibilitas, kepadatan dan relevan (Subaweh, 2010). 

Dari definisi informasi dan akuntansi diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa informasi akuntansi adalah hasil dari proses akuntansi yang meliputi 

proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara-
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cara tertentu dari transaksi keuangan perusahaan yang berupa laporan 

keuangan menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan dapat 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

Menurut Simamora (1999) pemakai informasi akuntansi dapat 

dikategorikan sebagai berikut:  

1. Manajer internal pemakai untuk perencanaan jangka pendek dan 

jangka panjang pemeriksaan. 

2. Pihak-pihak eksternal seperti investor, kreditor dan pemerintah. 

Sedangkan jenis-jenis informasi akuntansi yaitu : 

a. Informasi akuntansi manajemen 

   Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang 

akuntansi yang tujuan utamanaya untuk menyajikan laporan-

laporan suatu satuan usaha/organisasi tertentu untuk kepentingan 

internal dalam rangka pelaksanaan proses manajemen yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian 

dan pembuatan keputusan. Akuntansi manajemen digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan yang di 

sajikan oleh manajer berupa informasi akuntansi manajemen. 

b. Informasi akuntansi keuangan 

  Akuntansi keuangan merupakan salah satu bidang 

akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktifitasnya pada 

kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu 

perusahaan/organisasi dan penyusunan laporan keuangan untuk 
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memenuhi kebutuhan pihak intern dan pihak ekstern 

perusahaan/organisasi. Wujud nyata informasi akuntansi keuangan 

adalah laporan keuangan yang terdiri dari : Neraca, laporan laba 

rugi dan laporan perubahan modal. 

2.2 Ketidakpastian Lingkungan 

Ketidakpastian lingkungan adalah kondisi eksternal yang dapat 

mempengaruhi operasional perusahaan (Otley, 1980) dalam lingkungan 

tersebut mengandung resources, data, fasilitas dan dana yang sangat 

mempengaruhi aktifitas perusahaan. Dan diidentifikasi sebagai variabel 

konsektual yang penting dalam sistem informasi akuntansi (Gordon dan 

Miller, 1976). Ketidakpastian lingkungan sering menjadi faktor yang 

menyebabkan organisasi/perusahaan melakukan penyesuaian terhadap 

kondisi organisasi /perusahaan dengan lingkungan. 

Miliken dalam Maharani, (2011) menyatakan bahwa individu akan 

mengalami ketidakpastian lingkungan yang dipersepsikan tinggi jika 

merasa lingkungannya tidak dapat diprediksi dan tidak dapat memahami 

bagaimana komponen lingkungan akan berubah. Sebaliknya dalam 

ketidakpastian rendah (lingkungan relatif stabil), individu dapat 

memprediksi keadaan sehinggalangkah-langkah yang akan diambil dapat 

direncanakan dengan lebih akurat. Oleh karena itu pengukuran 

ketidakpastian yang paling tepat adalah menggunakan persepsi manajemen 

tentang ketidakpastian lingkungan yang dihadapi perusahaan. 
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Dalam lingkungan yang stabil, proses perencanaan dan pengendalian 

tidak hanya menghadapi masalah, namun pada kondisi yang tidak pasti 

perencanaan dan pengendalian akan menjadi lebih sulit dan banyak 

menghadapi masalah karena kejadian-kejadian yang akan datang sulit 

diperkirakan (Duncandalam Pramono, 2011). 

Dalam kondisi ketidakpastian lingkungan yang tinggi, informasi 

merupakan komoditi yang sangat berguna sekali dalam proses kegiatan 

perencanaan dan kontrol dalam suatu organisasi. Sistem akuntansi andal 

akan memudahkan penyedia informasi yang tepat waktu dan relevan, 

dimana para manajer memliki kebutuhan informasi yang berbeda. 

2.3 Ketidakpastian Tugas 

 Ketidakpastian tugas merupakan kekurangan informasi tentang 

kejadian-kejadian dimasa depan sehingga alternatif-alternatif tindakan dan 

outcome yang akan dihasilkan sulit diprediksi (Poniman, 2004). Menurut  

David dalam Yazid (2012) mendefinisikan ketidakpastian tugas dengan dua 

dimensi sebagai berikut: 1) task variability adalah sejumlah kasus yang luar 

biasa atau yang diharapkan atau kejadian yang tidak tertanggulangi. 2) task 

analyzability adalah pengetahuan atau pemahaman yang kongkrit mengenai 

suatu kegiatan dan tingkat kompleksitas proses pelaksanaan tugas. 

Maka dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian 

tugas (task variability) merupakan keadaan yang terjadi dengan cepat dan 

tak terduga dimana kehadiranya tidak diharapkan, ketidakpastian tugas 

terkait dengan pemahaman individu yang ada diorganisasi tentang suatu 
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kegiatan dan suatu kompleksitas proses pelaksanaan tugas, terakhir bahwa 

ketidakpastian tugas mempengaruhi kinerja. 

2.4 Budaya Organisasi 

Glaser et.al dalam Koesmono (2005) mengemukakan bahawa budaya 

organisasi seringkali digambarkan dalam arti yang dimiliki bersama. Pola-

pola dari kepercayaan, simbol-simbol, ritual-ritual, dalam mitos-mitos yang 

berkembang dari waktu kewaktu dan berfungsi sebagai perekat yang 

menyatukan organisasi. Beraneka ragamnya bentuk organisasi atau 

perusahaan, tentunya mempunyai budaya yang berbeda-beda hal ini wajar 

karena lingkungan organisasinya berbeda-beda pula misalnya perusahaan 

jasa, manufaktur dan trading. 

Brahmasari, dalam Suprayetno (2008) mengemukakan bahwa 

budaya perusahaan (corporate culture) merupakan aplikasi dari budaya 

organisasi terhadap badan usaha atau perusahaan. Kedua istilah ini sering 

dipergunakan untuk maksud yang sama secara bergantian. Brahmasari, 

dalam Suprayetno (2008) mengemukakan bahwa budaya organisasi sebagai 

suatu konsep dapat menjadi suatu sarana untuk mengukur kesesuaian dari 

tujuan organisasi, strategi dan organisasi tugas, serta dampak yang 

dihasilkan. Tanpa ukuran yang valid dan reliable dari aspek kritis budaya 

organisasi, maka pertanyaan tentang dampak budaya pada kinerja akan 

terus berdasarkan pada spekulasi, observasi personal dan studi kasus.  

Robbin (2002) mendefinisikan budaya organisasi (organizational 

culture) sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-
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anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. 

Sebuah sistem pemaknaan bersamaan dibentuk oleh warganya yang 

sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi lain. Sistem pemaknaan 

bersama merupakan seperangkat karakter kunci dari nilai-nilai organisasi 

(“a system of shared meaning held by members that distinguishes the 

organization from other organization. This system of shared meaning is, on 

closer examination, a set of key characteristics that the organization 

values”). Robbin memberikan karakteristik budaya organisasi sebagai 

berikut : 1) inovasi dan keberanian mengambil resiko ( innovation and risk 

taking), 2) perhatian terhadap detil (attention to detail), 3) berorientasi 

kepada hasil (outcome orientation), 4) berorientasi kepada manusia (people 

orientation), 5) berorientasi pada tim ( team orientation), 6) agresifitas 

(aggressiveness), 7) stabilitas (stability). 

Selanjutnya Tika (2006) menyimpulkan tentang proses pembentukan 

budaya organisasi melalui 4 (empat) tahap, yaitu tahap pertama terjadinya 

interaksi antara pimpinan atau pendiri organisasi dengan 

kelompok/perorangan dalam organisasi. Pada tahap kedua adalah dari 

interaksi menimbulkan ide yang ditransformasikan menjadi artifak, nilai 

dan asumsi. Tahap ketiga adalah bahwa artifak, nilai dan asumsi akan 

diimplementasikan sehingga membentuk budaya organisasi. Tahap terakhir 

adalah bahwa dalam rangka memepertahankan budaya organisasi dilakukan 

pembelajaran (learning) kepada anggota baru dalam organisasi. 
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Mengingat budaya organisasi merupakan suatu kesepakatan bersama 

para anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga 

mempermudah lahirnya kesepakatan yang lebih luas untuk kepentingan 

perorangan. Keutamaan budayaan organisasi merupakan pengendali dan 

arah dalam membentuk sikap dann perilaku manusia yang melibatkan diri 

dalam suatu kegiatan organisasi. Secara individu maupun kelompok 

seseorang tidak akan terlepas dengan budaya organisasi dan pada umumnya 

mereka akan dipengaruhi oleh keanekaragaman sumber-sumber daya yang 

ada sebagai stimulus seseorang bertindak (Koesmono, 2005). 

2.5 Kinerja Manajerial 

Brahmasari dalam Prayetno (2008) mengemukakan bahwa kinerja 

adalah pencapaian atas tujuan organisasi yang dapat berbentuk output 

kuantitatif maupun kualitatif, kreatifitas, fleksibilitas, dapat diandalkan, 

atau hal-hal lain yang diinginkan organisasi. Penekakan kinerja dapat 

bersifat jangka panjang, juga dapat pada tingkatan individu, kelompok 

maupun organisasi. Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang 

dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu, 

sehingga kedua tujuan tersebut dapat bertemu. Kinerja juga dapat 

merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan oleh 

seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur. 

Tika (2006) mengemukakan bahwa ada empat unsur – unsur yang 

terdapat dalam kinerja adalah hasil – hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor 
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yang berpengaruh terhadap prestasi karyawan, pencapaian tujuan 

organisasi, dan periode waktu tertentu. 

Yang dimaksud dengan kinerja manajer adalah hasil kerja yang 

dicapai oleh pemimpin dalam suatu organisasi yang meliputi perencanaan, 

investigasi, koordinasi, supervise, pengaturan staf, negosiasi dan 

representasi (Mahoney dalam Nuraeni, 2012). Para atasan atau manajer 

sering tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu 

menjadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengtahui betapa 

buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan instansi menghadapi 

krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat 

dan  mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. 

Mulyadi (1997) mendefinisikan kinerja manajerial sebagai 

penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian 

organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya merupakan penilaian yang 

sistematik terhadap penampilan kerja karyawan itu sendiri dan terhadap 

para potensi karyawan dalam upaya mengembangkan diri untuk 

kepentingan perusahaan/organisasi. Dalam penilaian karyawan dengan 

demikian, sasaran yang menjadi obyek penilaian antara lain adalah 

kecakapan dan kemampuan pelaksanaan tugas yang diberikan, penampilan 

dalam pelaksanaan tugas, cara membuat laporan atas pelaksanaan tugas, 

ketegaran jasmani maupun rohaninya selama bekerja dan sebagainya. 
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Tujuan pokok penilaian adalah untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang 

telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang 

diinginkan.Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau 

rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Penilaian kineja 

dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk 

merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui 

umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang 

bersifat instrinsik maupun ekstrinsik (Mulyadi 2000). 

Cara yang dapat ditempuh dalam penilaian kinerja adalah 

dilakukanya suatu sistem atau mekanisme reward dan punishment 

(Mardiasmo, 2000). Sistem penghargaan (reward) dan sistem hukuman 

(punishment) digunakan sebagai pencapaian strategi. Peran penting dengan 

adanya penghargaan (reward) dalam suatu organisasi adalah untuk 

mendorong tercapainya tujuan organisasidan untuk menciptakan kepuasan 

bagi individu. Secara keseluruhan, kinerja merupakan penghargaan, jika 

diartikan sebagai penyatuan tiga variabel yang saling berhubungan, yaitu 

perilaku (proses), hasil dan pengeluaran. 

Kinerja manajerial didasarkan pada fungsi-fungsi manajemen yang 

ada dalam teori manajemen klasik yaitu : perencanaan, koordinasi, evaluasi, 

pengaturan staffing, negoisasi, infestigasi, perwakilan dan 

pengawasan(Hafiz, 2007). 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

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. Dalam kondisi 

ketidakpastian lingkungan yang tinggi, informasi merupakan komoditi yang 

sangat breguna sekali dalam proses kegiatan perencanaan dan kontrol 

dalam suatu organisasi. Sistem akuntansi yang andal (ditunjukan dengan 

memadai atau tidaknya karakteristik informasi akuntansi manajemen) akan 

memudahkan penyedia informasi yang tepat waktu dan relevan, dimana 

para manajer memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat ketidakpastian lingkungan akan 

mempengaruhi tingkat ketersediaan informasi sistem akuntansi manajemen 

(Maharani, 2011). 

Informasi akuntansi adalah suatu faktor yang menentukan penilaian 

prestasi, kinerja dan dioperasionalkan sebagai alat penilaian (reliance 

accounting performance measure). Ketidakpastian lingkungan yang tinggi 

akan menyebabkan manajer sulit menyusun perencanaan dan pengendalian 

organisasi yang akurat. Perencanaan yang disusun dalam situasi 

ketidakmampuan manajer untuk memprediksi kondisi pada masa 

mendatang. Untuk mengatasi masalah yang muncul akibattingginya tingkat 
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ketidakpastian lingkungan, manajer membutuhkan informasi sistem 

akuntansi manajemen yang andal. 

Penelitian yang mendukung yaitu penelitian yang 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 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. 

Yazid (2012) peneliti tersebut 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 
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H1 (+) 

H2(-) 

H3 (-) 

H4(+) 

berpengaruh trehadap kinerja manjerial yang dimediasi oleh sistem 

akuntansi manajemen. 

Utami (2014). Kesimpulan yang diambil pada penelitian ini yaitu 

bahwa informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja manjerial, 

ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial, 

ketidakpastian tugas berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial, dan 

budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 

 Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:  

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

Dari kerangka pemikiran diatas maka hipotesis yang dapat di 

rumuskan adalah sebagai berikut:  

H1 : Informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

pada Bank Rakyat Indonesia di kabupaten Cilacap. 

H2 : Ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja 

manajerial pada Bank Rakyat Indonesia di kabupaten Cilacap. 

H3 : Ketidakpastian tugas berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial 

pada Bank Rakyat Indonesia di kabupaten Cilacap. 

H4 : Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada 

Bank Rakyat Indonesia di kabupaten Cilacap. 
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