
BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam memasuki era perdagangan bebas dunia banyak pilihan kepada 

konsumen, dimana mereka sadar biaya (cost conscious) dan sadar nilai (value 

conscious) dalam meminta produk dan jasa yang berkualitas tinggi. 

Pergeseran kesadaran konsumen akan kualitas membawa dampak yang 

signifikan dalam pengelolaan organsasi (Sunarni, 2008). Produk berkualitas 

hanya dihasilkan melalui proses internal sebuah perusahaan yang baik pula 

yaitu melalui penerapan sistem atau program-program pengelolaan kualitas.  

Perusahaan jasa menghadapi persaingan khusus karena adanya 

perbedaan kualitas antara pekerja yang satu dengan yang lainnya. Oleh 

karena itu perusahaan jasa perlu mengutamakan konsistensi melalui 

pengembangan suatu sistem yang dapat mendukung kinerja para pekerjanya 

(Narsa dan Yuniwati, 2003). Hal ini dilakukan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas, produktivitas, efisiensi dan efektifitas perlu dilakukan 

secara terencana dan melibatkan partisipasi aktif dari semua unsur yang 

terkait dalam perusahaan, agar pelaksanaanya dapat berjalan dengan lancar. 

Total Quality Management  (TQM) dapat dipilih sebagai salah satu 

metode pengendalian mutu untuk memenuhi kebutuhan (needs) dan 

keinginan (wants) konsumen. TQM adalah suatu sistem manajemen yang 

berorientasi pada pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan 
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pelanggan secara berkelanjutan melalui eliminasi pemborosan, meningkatkan 

kualitas, pengembangan keterampilan dan mengurangi biaya produksi. 

Semakin meningkatnya TQM maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan karena TQM ini berfokus terhadap meningkatkan kualitas dan 

pelanggan dengan menekan pula biaya produksi agar harga jual dapat 

bersaing. Apabila kualitas semakin baik maka pelanggan akan meningkat dan 

hal itu akan meningkatkan penjualan sehingga meningkatkan laba pula yang 

akhirnya menggambarkan kinerja keuangan yang baik (Permana, 2009). 

Sistem akuntansi manajemen merupakan prosedur dan sistem formal 

yang menggunakan informasi untuk mempertahankan dan menyediakan 

alternatif dari berbagai kegiatan perusahaan. Salah satu karakter sistem 

akuntansi manajamen sebagai sumber informasi penting untuk membantu 

manajer mengendalikan aktivitasnya serta mengurangi ketidakpastian 

lingkungan dalam upaya peningkatan mutu. Karakteristik informasi yang 

tersedia dalam organisasi akan menjadi efektif apabila mendukung kebutuhan 

pengguna informasi akan pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan 

pendekatan kontigensi bahwa tingkat ketersediaan dari masing-masing 

karakteristik informasi sistem akuntansi, mungkin tidak selalu sama untuk 

setiap organisasi tetapi ada faktor tertentu lainya yang akan mempengaruhi 

tingkat kebutuhan terhadap informasi akuntansi manajemen (Setiawati, 

2009). 

Perubahan lingkungan bisnis mau tak mau mengondisikan pelaku 

bisnis untuk memiliki daya adaptasi agar tetap  survive. Merujuk ke teori 
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evolusi Darwin (The Survival of the Fittest), pelaku bisnis harus siap 

beradaptasi di lingkungan baru yang sangat kompetitif dan siap mengadakan 

perubahan baik dalam visi, misi, struktur, kultur, maupun sistem bisnis. 

Manusia tetap eksis karena adaptasi (Darya, 2012).   

Return on Asset (ROA) adalah kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan asetnya untuk memperoleh laba. ROA mencerminkan efisiensi 

penggunaan seluruh aktiva perusahaan guna memperoleh laba. Dibandingkan 

dengan pengukur kinerja keuangan yang lain misalnya return on equity 

(ROE), ROA lebih comprehensive karena ROE hanya mengukur kinerja dari 

aspek modal sendiri bukan dari seluruh aktiva, sehingga kurang 

mencerminkan kinerja keuangan secara keseluruhan (Sunarni, 2008). 

Hasil penelitian Yuliani dan Sunarni (2008) yang meneliti tentang 

pengaruh penerapan total quality management (TQM) terhadap return on 

assets pada perusahaan manufaktur di Surakarta dan sekitarnya. 

Membuktikan bahwa Total Quality management (TQM)  berpengaruh positif 

terhadap (ROA). 

Dalam penelitian Pasaribu (2008) yang berjudul penerapan total 

quality management pada BUMN manufaktur di Indonesia. Membuktikan 

bahwa secara simultan dan parsial komitmen pimpinan puncak, persepsi 

manager divisi mengenai TQM, dan penerapan pilar dasar TQM berpengaruh 

terhadap keefektifan pengendalian biaya mutu.  

Penelitian Erna dan Tituk (2006) tentang pengaruh desentralisasi, 

karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen dan ketidakpastian 
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lingkungan terhadap kinerja manajerial pada PT. Alim Surya Steel. Penelitian 

ini membuktikan bahwa karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen 

berpengaruh secara parsial terhadap kinerja manajerial, hal ini menunjukan 

bahwa karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen penting halnya 

untuk memperoleh, memanipulasi, mengkomunikasikan menyajikan dan 

memanfaatkan data dengan cepat dan lengkap.  

Hasil penelitian Solechan dan Setiawati (2009) tentang pengaruh 

karakteristik sistem akuntansi manajemen dan desentralisasi sebagai variabel 

moderating terhadap kinerja manajerial (studi empiris perusahaan manufaktur 

di Kabupaten Semarang). Menyimpulkan bahwa secara parsial terdapat 

pengaruh yang signifikan antara karakteristik Sistem Akuntansi manajemen 

terhadap kinerja manajerial. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yuliani dan Sunarni 

(2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

penggunaan objek dan variabel penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan 

objek total perusahaan manufaktur di Surakarta dan sekitarnya, dengan 

variabel quality management (TQM) dan return on assets. Sedangkan 

penelitian ini menggunakan variabel total quality management, sistem 

akuntansi manajemen, ketidakpastian lingkungan dan return on assets dengan 

objek penelitian Rumah Sakit Swasta di Purwokerto dan sekitarnya. 

Alasan penelitian ini menggunakan Rumah Sakit Swasta sebagai 

objek  penelitian karena Rumah Sakit swasta tidak selalu menerima subsidi 

dari pemerintah sehingga return on assets sangat dipengaruhi oleh total 
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quality management, sistem akuntansi manajemen dan ketidakpastian 

lingkungan Rumah Sakit tersebut. Dan alasan penelitian ini menambah 

variabel karena penelitian Yuliani dan Sunarni (2008) memiliki nilai R2 

sebesar 42,9% artinya TQM dapat mempengaruhi ROA sebesar 42,9% 

sedangkan sisanya sebesar 57,1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar 

penelitian. Dengan menambah variabel diharapkan dapat meningkatkan nilai 

R2. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian berjudul  “Pengaruh Penerapan Total Quality Management 

(TQM), Sistem Akuntansi Manajemen dan Ketidakpastian Lingkungan 

Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Rumah Sakit Swasta di 

Purwokerto dan Sekitarnya”. 

 

1.2.  Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1.   Apakah penerapan total quality management, sistem akuntansi 

manajemen dan ketidakpastian lingkungan secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap return on assets? 

2.   Apakah penerapan total quality management berpengaruh signifikan 

terhadap return on assets? 

3.   Apakah sistem akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap 

return on assets? 
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4.   Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan terhadap 

return on assets? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada pengaruh penerapan total quality 

management, sistem akuntansi manajemen dan ketidakpastian lingkungan 

terhadap return on assets pada Rumah Sakit Swasta di Purwokerto dan 

sekitarnya.  

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh penerapan total quality management, sistem 

akuntansi manajemen dan ketidakpastian lingkungan secara simultan 

terhadap return on assets? 

2. Menganalisis pengaruh penerapan total quality management terhadap 

return on assets? 

3. Menganalisis pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap return on 

assets? 

4. Menganalisis pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap return on 

assets? 
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1.5.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan manfaat kepada 

beberapa pihak antara lain : 

1. Bagi Rumah sakit 

Rumah Sakit diharapkan mampu meningkatkan kinerja karyawan 

yang baik dalam penerapan TQM, sistem akuntansi manajemen dan 

ketidakpastian lingkungan sehingga return on asset  Rumah Sakit Swasta 

di Purwokerto dan Sekitarnya dapat meningkat. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan 

konseptual bagi peneliti dan dapat dijadikan dasar penelitian yang akan 

datang. 
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