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SARI 

 

Bhakti Setyolaksono. 2011. ”Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Akuntansi 

Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Industri Pengolahan Es 

Balok di Kota Semarang)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang.  

 

Kata kunci : Desentralisasi, Sistem Akuntansi Manajemen (SAM), Kinerja Manajerial. 

 

Kinerja manajerial adalah hasil secara periodik operasional suatu manajer 

berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapakan. Kinerja manajerial 

dapat dipengaruhi oleh desentralisasi dan SAM. Desentralisasi merupakan 

pendelegasian wewenag dan tanggung jawab kepada manajer untuk mengambil 

kebijakan secara independen. SAM adalah suatu mekanisme pengawasan organisasi 

yang dapat memudahkan pengawasan dengan cara membuat laporan dan menciptakan 

tindakan yang nyata terhadap penilaian kinerja.. Kenyataan yang sering terjadi 

manajer mengabaikan penilaian kinerja manajerialnya, tingkat desentralisasi rendah 

dan pemanfaatan informasi SAM tidak maksimal, karena berorientasi kepada aspek 

ekonomi. Fenomena tersebut ditengarai sebagai salah satu faktor penyebab 

bangkrutnya beberapa industri pengolahan es balok. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis pengaruh desentralisasi dan SAM terhadap kinerja manajerial. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh manajer perusahaan pengolahan es balok 

yang beroperasi di kota Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

metode pengiriman kuesioner atau angket kepada seluruh pimpinan atau manajer. 

Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif persentase dan analisis regresi 

berganda 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 32 responden menunjukkan hasil 

pengolahan data diperoleh nilai thitung desentralisasi sebesar 2,862 dengan nilai 

signifikansi 0,008 serta t tabel 2,042. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 serta t 

hitung lebih besar dari t tabel, maka desentralisasi ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja manajerial. Pada sistem akuntansi manajemen nilai thitung sebesar 

2,271 dengan nilai signifikansi sebesar 0,031 serta t tabel 2,042. Oleh karena nilai 

signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 serta t hitung labih besar dari t table maka 

sistem akuntansi manajemen dapat meningkatkan kinerja manajerial. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah desentralisasi dan sistem akuntansi 

manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.. Saran yang berkaitan 

dengan hasil penelitian ini yaitu : penulis berharap hendaknya pihak pimpinan 

perusahaan meningkatkan tingkat desentralisasi pada organisasinya dengan diikuti 

dengan sistem akuntansi manajemen yang handal, agar kinerja manajerialnya dapat 

meningkat dan dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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ABSTRACT 

Bhakti Setyolaksono. 2011. "The Effect of Decentralisation and Management 

Accounting System Against Managerial Performance (Case Study On Ice Beam 

Processing Industry in the city of Semarang)". Thesis. Accounting Department. 

Faculty of Economics. Semarang State University. 

  

Keywords: Decentralization, Management Accounting System (SAM),Managerial                   

Performance.   

 

Managerial performance is the result of periodic operation of a manager by objectives, 

standards, and criteria that have been ditetapakan. Managerial performance can be 

affected by the decentralization and SAM. Decentralization is the delegation of the 

authority of and responsibility to managers to take the policy independently. SAM is 

an organizational control mechanism that can facilitate control by making reports and 

create real action against the performance appraisal  The fact that managers often 

ignore the managerial performance appraisal, and utilization of low-level 

decentralization SAM information was not optimal, due to the aspect-oriented 

economy. This phenomenon is suspected to be one factor causing the collapse of 

several ice cubes processing industries. The purpose of this study was to analyze the 

effect of decentralization on managerial performance and SAM.  

 

              This study population is the entire block of ice processing company managers 

who operate in the city of Semarang. The data was collected using the method of 

sending a questionnaire or a questionnaire to all the leaders or managers. Methods of 

data analysis using descriptive analysis and multiple regression analysis the percentage 

of  

 

               Results of research conducted on 32 respondents shows the results of data 

processing decentralization thitung values obtained at 2.862 with a significance value 

of 0.008 and 2.042 t table. The significance value less than 0.05 and t count bigger 

than t table, then decentralization can be used to improve managerial performance. In 

the management accounting system thitung value of 2.271 with a significance value of 

0.031 and 2.042 t table. Thus the significance value less than 0.05 and t count bigger 

than t table labih the management accounting system can improve managerial 

performance. 

  

Conclusions in this study were decentralized management and accounting 

systems a positive effect on managerial performance .. Advice relating to the results of 

this study are: the authors hope the leadership of the company should increase the 

level of decentralization in the organization to be followed by management accounting 

systems that are reliable, so that managerial performance can be improved and can 

achieve organizational goals previously set.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Aktifitas perusahaan atau organisasi yang sedang berjalan akan selalu 

dihadapkan pada permasalahan yang menyangkut tentang kinerja. Bagi organisasi 

kinerja merupakan salah satu faktor penentu yang sangat penting dalam organisasi 

untuk dapat tumbuh dan berkembang, sehingga hampir semua organisasi 

menggunakan kinerja untuk mengukur kemampuan, keberhasilan dan kegagalan 

dalam mengelola sumber daya yang dimiliki,untuk pencapaian tujuan secara efektif 

dan efisien. 

Bagi organisasi kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak 

ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan juga komitmennya dalam 

melaksanakan setiap pekerjaan yang dijalaninya. Komitmen seseorang dalam 

organisasi dapat menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi 

keterlibatannya dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasional perlu dimiliki dan 

ditumbuhkan kepada setiap orang dalam organisasi, karena dengan komitmen yang 

tinggi tersebut dapat menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) terhadap 

organisasi dan pada akirnya dapat meningkatkan kinerja. 

Kinerja manajerial merupakan sebuah kinerja indifidu dari anggota organisasi 

dalam kegiatan kegiatan manajemen, seperti perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), pengawasan (controlling). 

Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam suatu 

organisasi, karena dengan meningkatnya kinerja manajerial dapat meningkat pula 

kinerja organsasi secara keseluruhan.  
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Penilaian kinerja membawa peran penting untuk mengetahui atau mengukur 

keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Namun pada kenyataannya kondisi 

tersebut masih kurang mendapat perhatian dari beberapa perusahaan, karena mereka 

masih berorientasi pada keuntungan yang didapat dan penyelesaian kinerja yang tepat 

waktu dengan kurang memperhatikan hasil kinerjanya atau hamya memperhatikan 

aspek ekonomi dengan mengesampingkan aspek non ekonomi. Hal tersebut tentunya 

sudah sangat tidak sesuai untuk diterapkan dalam era globalisasi seperti saat ini 

dimana persaingan bisnis yang semakin ketat dan banyak sekali bermunculan industri 

atau perusahaan yang bergerak di berbagai bidang bahkan tidak menutup 

kemungkinan perusahaan tersebut bergerak pada bidang yang sama atau perusahaan 

sejenis yang beroperasi di daerah yang sama. Hal tersebut secara otomatis 

menyebabkan semakin memperketat persaingan yang ada. Persaingan yang sangat 

ketat tersebut secara tidak langsung menuntut pihak manajemen perusahaan agar lebih 

jeli dalam menetapkan strategi dan memanfaatkan kemampuan yang ada semaksimal 

mungkin agar perusahaan mampu bertahan dan unggul dalam persaingan serta mampu 

menghadapi segala permasalahan yang ada. Perusahaan atau organisasi  yang gagal 

dalam persaingan yang sangat ketat tersebut dapat berdampak fatal bagi setiap 

perusahaan atau organisasi, bahkan tidak sedikit perusahaan atau organisasi yang tutup 

dan gulung tikar karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan atau organisasi yang 

lain. 

Fenomena tersebut juga terjadi pada industri pengolahan es balok khususnya Di 

Kota Semarang dimana banyak terdapat beberapa industri pengolahan es balok yang 

beroperasi dan menghasilkan produk yang sejenis. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari asosiasi PERESTU (Persatuan Pengusaha Es Batu) dapat diketahui bahwa 
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sekarang terdapat delapan (8) industri pengolahan es balok yang beroperasi di wilayah 

Kota Semarang.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua asosiasi industri es balok 

(PERESTU) di Kota Semarang oleh penulis, dapat diketahui konsumsi es balok untuk 

kepentingan nelayan, pedagang ikan dan industri pengolahan ikan mencapai lebih dari 

50%. Melihat adanya pasar yang sangat potensial tersebut tentunya mendorong minat 

industri-industri es balok untuk menarik perhatian, dan saling berlomba-lomba untuk 

dapat unggul dalam persaingan yang sangat ketat. Karena semakin ketatnya persaingan 

yang terjadi, manajer perusahaan dituntut harus memiliki kemampuan lebih untuk 

melihat dan memanfaatkan peluang sekecil apapun, mengidentifikasi segala 

permasalahan,  serta mencari solusi-solusi yang tepat demi kelangsungan hidup 

perusahaan serta mengendalikan organisasi sampai tujuan yang diharapkan dapat 

tercapai. Bila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan tidak menutup kemungkinan 

kebangkrutan akan melanda organisasi tersebut, seperti yang terjadi pada beberapa 

industri pengolahan es balok di wilayah Kota Semarang dan beberapa daerah lain. 

Kebangkrutan yang melanda beberapa industri pengolahan es balok di 

Semarang dan dibeberapa daerah lain disebabkan oleh banyak faktor baik dari 

eksternal maupun internal perusahaan. Faktor yang berasal dari eksternal perusahaan 

seperti kebijakan pemerintah pusat atau daerah dan ketidak pastian lingkungan. 

Kebijakan pemerintah pusat dapat memberi andil yang cukup besar bagi berjalannya 

sebuah perusahaan atau organisasi, sebagai contoh keputusan pemerintah pusat dalam 

menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) yang sangat 

memberatkan pelaku industri pengolahan es balok, sebab hampir 90% biaya 

operasional industri tersebut berasal dari listrik dan bbm. Ketidak pastian lingkungan 
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juga memberi andil yang cukup besar pada industri pengolahan es balok, hal tersebut 

dikarenakan jika musim penghujan turun atau banyak nelayan ikan yang sedang tidak 

melaut maka permintaan es balok akan mengalami penurunan yang cukup signifikan, 

bahkan kapasitas produksi dari masing masing industri es balok dapat mengalami 

penurunan hingga sebesar 40% sehingga tidak dapat dimaksimalkan. Ketimpangan 

besarnya biaya operasional dan hasil produksi tersebut akan membawa perusahaan 

kedalam kebangkrutan jika manajer perusahaan tidak mampu mencari solusi yang 

tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Kebangkrutan yang dialami oleh beberapa industri pengolahan es balok selain 

dari faktor eksternal perusahaan juga berasal dari internal perusahaan. Faktor internal 

perusahaan yang paling berpengaruh dan memberikan andil yang sangat besar 

terhadap kebangkrutan suatu perusahaan atau organisasi adalah mengenai kenerja 

manajerial perusahaan itu sendiri. Kinerja manajerial dirasa sangat penting bagi 

berjalannya suatu perusahaan atau organisasi, karena dengan kinerja manajerial yang 

trdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang baik 

maka perusahaan atau organisasi tersebut juga dapat dikatakan baik secara 

keseluruhan. Hal tersebut yang nampaknya belum mendapat perhatian  yung serius di 

beberapa perusahaan, sehingga beberapa perusahaan tersebut mengalami 

kebangkrutan. 

Kebangkrutan yang dialami oleh salah satu industri pengolahan es balok di 

wilayah Kota Semarang dan beberapa kota lain yang merupakan perusahaan milik 

daerah selain kebijakan pemerintah daerah itu sendiri juga diyakini dikarenakan 

perusahaan tersebut memiliki kinerja manajerial yang kurang bagus. Kegiatan kegiatan 

manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kurang 
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dapat berjalan sebagai mana mestinya. Sebagaimana yang sering terjadi pada 

perusahaan milik daerah seperti kegiatan perencanaan dan pengorganisasian pada 

industri pengolahan es balok tidak dapat berjalan dengan baik, karena setiap 

pergantian pejabat daerah terkait biasanya juga akan disertai dengan pergantian 

manajer yang baru dengan perencanaan dan kebijakan yang baru pula, sehingga apa 

yang menjadi tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat tercapai. 

Kegiatan pengorganisasian juga dinilai kurang efektif, karena tidak jarang manajer 

yang diangkat atau ditunjuk bukan berasal dari kalangan professional yang benar benar 

mengerti seluk beluk industri tersebut, sehingga kebijakan kebijakan yang diambil 

sering kali tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Penunjukkan secara langsung 

manajer perusahaan oleh pejabat terkait juga akan menimbulkan proses promosi 

pegawai pada perusahaan tersebut menjadi tidak berjalan, hal itu akan menyebabkan 

para pegawai enggan untuk memberikan kemampuan terbaik yang dimilikinya.  

Kepuasan karyawan yang terpenuhi, hasil produksi yang maksimal dan 

pelayanan pelanggan yang baik akan membawa dampak yang positif bagi pendapatan 

bersih yang diterima oleh pihak perusahaan. Karena apabila karyawan merasa puas 

maka mereka akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan bersikap loyal kepada 

perusahaannya sehingga produksi yang dihasilkan akan maksimal dan pelayanan 

kepada pelangganpun akan dilakukan dengan baik dan semaksimal mungkin dan hal 

ini salah satu cara untuk menaikkan laba perusahaan. Apabila ditinjau dari aspek 

keuangan, kinerja manajerial yang baik apabila manajer dengan segala kemampuan 

yang dimiliki dapat menaikkan tingkat laba perusahaan dengan memanfaatkan asset 

yang dimiliki semaksimal mungkin dengan biaya operasional atau non operasional 

yang seminimal mungkin.  
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Interfensi dari pihak luar juga akan mempengaruhi kenerja perusahaan tersebut, 

karena pada umumnya perusahaan milik pemerintah daerah masih menganut sistem 

sentralisasi sehingga interfensi dari pejabat terkait masih sering dilakukan. Sistem 

sentralisasi yang diterapkan pada perusahaan tersebut membuat para manajer yang 

telah ditunjuk kurang leluasa dalam mengambil kebijakan dan membuat keputusan, 

sehingga para manajer menjadi kurang terlatih jika di hadapkan pada situasi yang 

sifatnya kondisyonal. Seperti yang umum terjadi dalam perusahaan yang menganut 

sistem sentralisasi para manajer lini atau bawahan hanya menjalankan perintah atasan 

saja dan belum tentu perintah yang diberikan tersebut sudah tepat untuk diterapkan, 

karena mereka kurang mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan dibutuhkan di 

lapangan. 

Seorang manajer yang menangani atau memimpin organisasi yang berlingkup 

besar tidak mungkin selalu dapat melakukan pengawasan sampai tingkat yang paling 

rendah, karena jika manajer melakukan pengawasan sendiri secara detail sampai 

tingkatan yang paling rendah pasti akan menjadi sangat tidak efektif dan efisien. 

Bahkan pada organisasi yang bersekala nasional atau internasional, interaksi secara 

langsung dengan bawahan sangat jarang sekali dilakukan atau bahkan tidak pernah 

terjadi. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor diantaranya adalah jarak yang 

berjauhan dan kesibukan yang dimiliki oleh manajer itu sendiri. 

Usaha untuk mengatasi hal tersebut  dan demi berjalannya perusahaan  yang 

efektif dan efisien dalam rangka tercapainya tujuan tujuan organisasi, semua kegiatan 

yang dilakukan oleh manajer puncak yang berhubungan dengan bagian bawah 

perusahaan mulai dari pengawasan, pengkoordinasian, dan penyampaian informasi-

informasi sering kali didelegasikan kepada manajer menengah dan manajer pengawas 
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atau team leader. Data-data dan informasi yang telah didapat dan dikumpulkan oleh 

manajer menengah dan manajer pengawas atau team leader ini barulah diberikan atau 

disampaikan kepada manajer puncak, yang kemudian akan dibahas, dipelajari atau 

dikoordinasikan guna untuk menentukan solusi atau pemecahan yang tepat untuk 

kemudian ditindak lanjuti. 

Organisasi yang berkembang dengan pesat, baik aktivitas operasionalnya 

maupun jaringan bisnisnya akan cenderung menggunakan strategi unit bisnis untuk 

mengatasi kerumitan operasionalnya. Usaha untuk memperbaiki serta meningkatkan 

efektifitas dan produktufitas suatu organisasi perlu adanya suatu struktur organisasai 

yang didesentralisasikan.  

Organisasi yang terdesentralisasi adalah organisasi yang pengambilan 

keputusannya tidak hanya diserahkan kepada beberapa manajer puncak saja, tetapi 

diserahkan diseluruh organisasi, dengan manajer yang ada di berbagai tingkat yang 

membuat keputusan penting sesuai bidang dan lingkup tanggung jawab mereka. 

Organisasi yang terdesentralisasi memberikan kebebasan atau wewenang manajer-

manajer yang lebih rendah untuk mengambil keputusan. 

Adanya kebebasan atau wewenang manajer-manajer divisi dalam 

pengambilan keputusan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kemampuan 

organisasi untuk mengolah, mengumpulkan, serta menindaklanjuti informasi tersebut. 

Desentralisasi juga akan tergantung pada informasi sistem akuntansi manajemen 

karena kedua hal tersebut berpengaruh positif. Pengaruh positif tersebut terjadi apabila 

ada interaksi yang terjadi dapat seimbang. Dampak interaksi antara karakteristik dari 

masing-masing informasi sistem akuntansi manajemen dengan desentralisasi akan 

terasa semakin positif apabila dalam tingkat desentralisasi yang sangat tinggi manajer 
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didukung pula dengan tingkat ketersediaan sistem akuntansi manajemen yang semakin 

tinggi. 

   Pengaruh tersebut terjadi karena dengan adanya desentralisasi, para manajer 

diberikan hak untuk mengambil keputusan-keputusan oleh atasannya dan 

mengimplementasikan keputusan tersebut. Disisi lain manajer juga akan bertanggung 

jawab atas keputusan-keputusan yang telah diambilnya. Dengan demikian manajer 

memerlukan informasi sebagai dasar untuk menentukan keputusan, sehingga kebijakan 

yang diambilnya berkwalitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebab dalam 

organisasi yang menganut sistem sentralisasi, manajer menegah dan manajer pengawas 

atau bawahan hanya menjalankan tugas atau perintah dari atasannya saja dan tidak 

berwenang mengambil keputusan-keputusan, sehingga manajer menengah dan 

pengawas atau karyawan dalam organisasi yang menganut sistem sentralisasi 

membutuhkan informasi yang lebih sedikit dan tentunya organisasi yang menganut 

sistem desentralisasi membutuhkan informasi yang lebih banyak. 

Perbedaan tingkat desentralisasi akan menyebabkan perbedaan terhadap 

tingkat kebutuhan informasi. Kondisi tersebut menimbulkan perlunya 

mempertimbangkan suatu keselarasan antara tingkat desentralisasi dengan tingkat 

ketersediaan informasi sistem akuntansi manajemen. Apabila perusahaan memiliki 

tingkat desentralisasi yang tinggi perlu didukung pula dengan informasi sistem 

informasi akuntansi manajemen yang baik dan handal. Kesesuaian antara informasi 

dengan kebutuhan pembuat keputusan akan mempengaruhi kualitas keputusan yang 

akan diambil dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan. 

Munculnya tugas pendelegasian wewenang tentunya akan menuntut adanya 

kesiapan dan kemampuan yang cukup terutama bagi setiap manajer atau team leader 
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yang telah ditunjuk oleh manajer puncak. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang 

manajer tentunya tidaklah serta merta dapat muncul dengan seketika. Kemampuan 

yang dimiliki oleh seorang manajer akan muncul dari suatu proses yang panjang dan 

berliku, serta melalui proses pengamatan dan pembelajaran baik secara teori maupun 

praktek. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari sejauh mana manajer mampu 

mengatur atau menggerakkan bawahannya sehingga dapat bekerja secara optimal dan 

dapat mencapai apa yang telah direncanakan dan mencapai tujuan organisasi. 

Seorang manajer selain memiliki kemampuan dalam bidang teknis dan teori 

juga dituntut memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, serta memiliki kecerdasan 

emosional yang tinggi. Kemampuan komunikasi dibutuhkan oleh para manajer untuk 

mengurangi tingkat gesekan pemikiran antar bagian atau salah faham antara bawahan 

dan atasan. Kecerdasan emosional yang baik dapat menumbuhkan sikap loyalitas 

antara atasan dengan bawahan. Kecerdasan emosional juga akan memicu komitmen 

yang tinggi terhadap suatu organisai yang pada akhirnya dapat sangat bermanfaat 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Beberapa gejala atau indikasi yang dapat mengidentifikasi rendahnya 

kemampuan manajerial antara lain : rendahnya inisiataif bawahan, banyaknya desas 

desus, kurangnya antuisme bawahan terhadap penugasan baru, ketidakmamapuan 

orang untuk mengambil suatu keputusan atau adanya proses pengambilan keputusan 

yang panjang, rendahnya partisipasi dalam pertemuan formal, ketakutan dan sikap 

diam yang berlebihan.  Apabila gejala yang tersebut diatas terjadi maka kemampuan 

manajerial yang sedang menjadi masalah. Hal tersebut tentunya sangat mengganggu 

dan dapat menghambat kinerja suatu organisasi sehingga apa yang telah menjadi 

tujuan organisasi tersebut menjadi sulit untuk tercapai. Agar dapat menyelesaikannya 
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kita perlu mengetahui apa yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan manajerial 

di dalam suatu team kerja. 

Secara kondisional, rancangan sistem akuntansi manajemen berorientasi pada 

informasi finansial internal organisasi yang berbasis pada data historis. Meningkatnya 

tugas dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh manajemen, maka rancangan 

sistem akuntansi manajemen tidak hanya berorientasi pada informasi finansial saja 

tetapi juga berorientasi pada data yang bersifat non finansial. Adanya saling 

ketergantungan dalam perancangan sistem akuntansi manajemen akan meningkatkan 

kompleksitas tugas yang dihadapi oleh para  manajer. Ketersediaan informasi sistem 

akuntansi manajemen akan membantu mengkoordinasikan tugas unit yang saling 

berketergantungan.   

Perencanaan sistem akuntansi manajemen (management accounting system) 

merupakan bagian dari sistem pengendalian organisasi yang berorientasi pada 

informasi finansial internal organisasi yang berasal dari data historis, dan perlu 

mendapat perhatian, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung 

keberhasilan organisasi. Salah satu fungsi dari sistem akuntansi manajemen adalah 

menyediakan sumber informasi penting bagi manajer. Informasi tersebut dibutuhkan 

untuk menjalankan dua fungsi pokok manajer yaitu perencanaan dan pengendalian 

aktivitas perusahaan, serta mengurangi ketidakpastian lingkungan dalam usaha 

mencapai tujuan organisasi dengan sukses. 

Akuntansi manajemen itu sendiri disusun oleh perusahaan atau organisasi 

guna untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh 

para manajemen. Umumnya informasi yang digunakan oleh manajemen tersebut 

berkisar pada biaya, sehingga lazim disebut dengan akuntansi biaya. Selain 
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membutuhkan akuntansi biaya untuk harga pokok, akuntansi manajemen juga 

membutuhkan data untuk pengawasan dan analisis biaya yang dibuat dalam bentuk 

standar dan lain lainya. Bayuaji (2009) 

Kebutuhan akan informasi pada suatu perusahaan atau organisasi akan 

tergantung pada berbagai fakor diantaranya adalah struktur organisasi perusahaan. 

Suatu perusahaan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi menyebabkan perusahaan 

atau organisasi tersebut akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan 

perencanaan, kontrol dan pengambilan keputusan. Struktur organisasi perusahaan, 

sentralisasi maupun desentralisasi juga akan mempengaruhi tingkat kebutuhan 

informasi yang disediakan. Informasi suatu perusahaan dalam dunia bisnis memiliki 

beberapa sasaran utama. Menurut Hansen & Mowen (2000) sasaran utama informasi 

tersebut adalah : 

1. Menyediakan informasi yang menunjang keputusan 

2. Menyediakan informasi yang mendukung proses harian. 

3. Menyediakan informasi akuntansi yang mengandung informasi kekayaan. 

Garrison dan Norren (2000) berpendapat bahwa akuntansi manajerial 

membantu manajer untuk memenuhi tanggung jawabnya yang meliputi perencanaan, 

pengarahan, memberi motivasi dan pengendalian. Akuntansi manajerial lebih 

mengarah pada kebutuhan manajer, akuntansi manajerial memiliki perbedaan yang 

substansial dengan akuntansi keuangan. Akuntansi manajerial berorientasi kedepan, 

kurang memperhatikan presisi, menekankan pada segmen organisasi dan tidak 

mandatori. 

  Menurut Mulyadi (2001) mengungkapkan bahwa informasi akuntansi 

manajemen diperlukan oleh manajer untuk menentukan dua fungsi pokok yaitu 
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perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan. Manajer pada berbagai jenjang 

organisasi membutuhkan informasi akuntansi manajemen untuk menyusun rencana 

aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Kegiatan perencanaan meliputi 

kegiatan pemilihan alternatif tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin 

dilaksanakan pada masa yang akan datang. Informasi akuntansi manajemen sangat 

bermanfaat bagi manajer terutama pada tahap analisis konsekuensi dari setiap 

alternatif  tindakan yang mungkin dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan. 

  Informasi akuntansi manajemen sangat berperan membantu manajer dalam 

memprediksi konsekwensi yang mungkin terjadi atas keputusan-keputusan yang akan 

diambil atau telah diambil oleh seorang manajer. Informasi tersebut dapat berupa 

bentuk laporan, model deskriptif maupun bentuk analisis statistik. Informasi tersebut 

juga akan meningkatkan kemampuan manajer untuk memahami keadaan sebenarnya 

dan berfungsi didalam mengidentifikasi aktivitas yang relevan.  

Informasi yang tersedia bagi manajemen perusahaan tidak semuanya  

diperlukan oleh masing-masing manajer puncak atau manajer yang lebih rendah, hal 

tersebut sangat tergantung pada kebutuhan akan informasi dan karakteristik dari 

informasi yang dibutuhkan manajemen tersebut. Setiap langkah dalam proses  

pengambilan keputusan, informasi yang dibutuhkan tentu saja merupakan informasi 

yung mempunyai karakteristik berdasarkan persepsi para manajer itu sendiri pada 

berbagai tingkatan manajerial di perusahaan. Menurut Chenhall dan Moris dalam 

Dwirandra (2004) karakteristik informasi yang bermanfaat berdasarkan persepsi para 

manajer untuk pembuatan keputusan adalah informasi yang lingkungannya luas, tepat 

waktu, agregat, dan terintegrasi. 
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Informasi akuntansi manajemen sebagai sub sistem kontrol dalam suatu 

organisasi akan selalu dihadapkan dengan sub sistem kontrol lainnya seperti 

desentralisasi, karena kedua sub sistem kontrol tersebut selalu ada dalam suatu 

organisasi. Tingkat desentralisasi tersebut juga akan mempengaruhi tingkat kebutuhan 

terhadap karakteristik informasi akuntansi manajemen. 

Penelitian-penelitian terdahulu tentang kinerja manajerial dan Sistem 

Akuntansi Manajemen menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pengaruh Sistem 

Akuntansi Manajemen dan desentralisasi terhadap kinerja manajerial juga dilakukan 

oleh Sutapa (2003). Hasil penelitian menunjukkan  ada pengaruh interaksi antara 

tingkat desentralisasi ,karakteristik agregation dan broad scope SAM dan tingkat PEU 

(Perseption Enviromental Unsertainty) terhadap kinerja manajerial. Tingginya tingkat 

desentralisasi dan karakteristik  broad scope dan agregation  SAM yang lebih dibuat-

buat atau tidak jujur akan berdampak negative terhadap kinerja manjerial yang 

mempunyai tingkat PEU rendah. Tingginya tingkat desentralisasi dan karakteristik 

aggregation dan broad scope SAM yang lebih dibuat-buat atau tidak jujur akan 

berdampak positif terhadap kinerja manajerial yang mempunyai tingkat PEU tinggi. 

Hasil penelitian Gul dan Chia dalam Nazaruddin (1998) menunjukan bahwa 

karakteristik informasi akuntansi manajemen tergantung pada variabel kontekstual 

organisasi yaitu desentralisasi. Dampak interaksi karakteristik sistem akuntansi 

manajemen dengan desentralisasi berhubungan positif pada kinerja manajerial artinya 

apabila dalam kondisi tingkat desentralisasi yang tinggi para manajer didukung dengan 

tingkat ketersediaan sistem akuntansi manajemen yang semakin tinggi pula. 

Mulyaningtyas (2008) meneliti tentang pengaruh siatem akuntansi manajemen 

dan desentralisasi terhadap kinerja manajerial pada perusahaan industry menengah 

skala besar di Semarang. Hasil penelitian berdasarkan analisis regresi antara sistem 
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akuntansi manajemen dan kinerja manajerial meneunjukkan hasil yang positif dimana 

semakin baik system akuntansi manajemen pada perusahaan semakin baik pula kinerja 

manajer pada perusahaan tersebut. Berdasarkan analisis regresi antara desentralisasi 

dan kinerja manajerial juga menunjukkan hasil yang positif dimana semakin tinggi 

tingkat desentralisasi maka semakin baik kinerja manajerialnya. 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh tambahan bukti empiris atas studi 

terdahulu yang menguji pengaruh desentralisasi dan karakteristik sistem akuntansi 

manajemen terhadap kinerja manajerial. Bayuaji (2009) melakukan studi pada manajer 

perusahaan tekstil di Surakarta, Juniarti dan Eveline (2003) melakukan studi dengan 

sampel pada manajer perusahaan manufaktur di Jawa Timur, sedangkan penelitian ini 

melakukan studi pada industri pengolahan es balok di Kota Semarang.  Setiap 

organisasi perusahaan, membutuhkan informasi untuk mendukung keberhasilan sistem 

pengendalian organisasi serta membantu dalam perencanaan dan pengambilan 

keputusan. Informasi bernilai potensial karena informasi memberikan kontribusi 

langsung terhadap berbagai alternatif tindakan yang bisa dijadikan pertimbangan di 

dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Informasi juga 

meningkatkan kemampuan manajer untuk memahami keadaan lingkungan eksternal 

dan informasi berfungsi pula dalam mengidentifikasikan aktivitas yang relevan.  

Mengingat pentingnya desentralisasi dan informasi sistem akuntansi 

manajemen dalam meningkatkan kinerja manajerial perusahaan maka penelitian ini 

mengambil judul tentang : ”Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Akuntansi 

Manajemen terhadap Kinerja Manajerial”(studi kasus pada industri es balok di 

Kota Semarang). 
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1.2 Perumusan Masalah: 

Berdasarkan uraian latar blakang tersebut di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah desentralisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

manajerial pada industri pengolahan es balok di Kota Semarang? 

2. Apakah sistem akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja manajerial pada industri pengolahan es balok di Kota Semarang? 

3. Apakah desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja manajerial pada industri pengolahan es balok di 

Kota Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial. 

2. Untuk menganalisis pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja 

manajerial. 

3. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi dan sistem akuntansi 

manajemen terhadap kinerja manajerial. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Kegunaan secara teoritik 

a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan wahana latihan penegembangan 

kemampuan dalam bidang penelitian yang diperoleh di bangku kuliah. 
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b. Bagi civitas akademia, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

bagi khasanah kepustakaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang. 

 

2. Kegunaan secara praktis 

Membantu pihak-pihak yang berkepentingan, khususya bagi perusahaan di 

wilayah Semarang untuk meningkatkan kinerja manajerial yang berkenaan 

dengan desentralisasi serta karakteristik sistem akuntansi manajemen.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Landasan Teori  

2.1.1. Teori Kontijensi  

Penggunaan teori kontijensi untuk analisis sitem akuntansi manajemem telah 

lama menarik minat para peneliti. Pendekatan kontijensi pada akuntansi manajemen 

didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi manajemen secara universal 

selalu tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan, tetapi 

pada sistem akuntansi manajemen tersebut tergantung juga pada faktor-faktor 

situasional yang ada dalam organisasi. Para peneliti telah banyak menerapkan 

pendekatan kontijensi guna menganalisa serta mendesain sistem kontrol, khususnya 

pada bidang sistem akuntansi manajemen.Beberapa peneliti dalam bidang akuntansi 

manajemen melakukan pengujian untuk melihat variabel-variabel kontekstual seperti 

ketidakpastian lingkungan, task uncertainty, kompleksitas teknologi, strategi, strategi 

uncertainty dengan disain sistem informasi manajemen. 

Pendekatan secara kontijensi banyak menarik minat para peneliti karena 

mereka ingin meneliti apakah tingkat keadaan sistem akuntansi manajemen itu selalu 

akan berpengaruh sama (terhadap kinerja) pada setiap kondisi atau tidak. Basarkan 

pada pendekatan kontijensi maka ada penentu lainnya yang akan saling berinteraksi, 

selaras dengan kondisi tertentu yang dihadapi. Berawal dari pendekatan kontijensi 

tersebut maka perbedaan tingkat desentralisasi juga memungkinkan terjadinya 

perbedaan pada kebutuhan informasi akuntansi manajemen. 

Menurut Garrison dan Norren (2000) apabila organisasi tumbuh dengan 

partisipasi banyak orang, maka menjadi tidak mungkin seorang manajer puncak 
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membuat keputusan-keputusan tentang segala hal. Sampai pada derajat tertentu, 

manajer-manajer harus mendelegasikan keputusan-keputusan kepada tingkat manajer 

yang lebih rendah dengan cara melakukan desentralisasi dan otorisasi. 

Kondisi seperti sekarang ini yang sangat sulit untuk diramalkan sangat 

diperlukan adanya desentralisasi dengan derajat yang tinggi. Informasi dan struktur 

organisasi (desentralisasi) akan mempengaruhi kemampuan organisasi dalam 

mengolah dan mengumpulkan informasi serta aliran informasi. Organisasi yang 

menganut sistem sentralisasi sebuah informasi mungkin hanya akan mengalir dan 

terpusat pada manajemen tingkat atas saja, namun pada organisasi yang menganut 

sistem desentralisasi informasi tersebut juga akan mengalir pada tingkatan manajemen 

yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Nazarudin (1998) bahwa didalam 

lingkup organisasi desentralisasi, mara manajer membutuhkan informasi yang lebih 

tepat waktu (timeliness) untuk merespon setiap kejadian dengan cepat, informasi 

broadscope (seperti : informasi non finansial, berorientasi pada masa yang akan 

datang) untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dari para manajer sehingga 

mereka dapat menunjukkan kompetensinya. Informasi agregasi juga dibutuhkan agar 

para manajer dapat menghemat waktudalam menganalisa informasi-informasi yang 

tersedia untuk menentukan kebijakan dan menjadikan mereka juga akan lebih 

bertanggung jawab. Informasi-informasi yang bersifat terintegrasi akan membantu 

manajer melihat secara terintegrasi setiap keputusan yang akan diambil dan 

mengarahkan para manajer untuk mencapai tujuan organisasi. 
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2.1.2. Kinerja Manajerial 

2.1.2.1.Pengertian Manajer 

Secara umum “manajer” berarti sikap setiap orang yang mempunyai tanggung 

jawab atas bawahan dan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya. Berbagai tipe 

manajer dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. 

Peran manajer yang terpenting yaitu mengelola dan menyelenggarakan 

berbagai aktivitas pekerjaan dalam organiasai untuk mencapai tujuan dari perusahaan. 

Salah satu parameter atau indikator yang sering digunakan suatu organisasi untuk 

melakukan penilaian terhadap kinerja manajer adalah pendekatan keuangan. 

Pendekatan keuangan ini informasinya bisa diperoleh dari laporan keuangan atau 

sumber laporan keuangan lainnya. 

 

2.1.2.2.Pengertian Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial adalah hasil secara periodik operasional suatu manajer 

berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapakan sebelumnya. Selain 

itu kinerja manajerial merupakan keluaran (output) yang menggunakan masukan 

(input) selama periode tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Juniarti 

dan Evelin (2003) menyatakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seorang kelompok  orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggungjawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kinerja 

manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan 

manajerial antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, pengaturan staf, 

negosiasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. 

Seseorang yang memegang posisi manajerial diharapkan mampu menghasilkan 

suatu kinerja manajerial, berbeda dengan kinerja karyawan umumnya bersifat konkrit, 
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sedangkan kinerja manajerial bersifat abstrak dan kompleks  Mulyadi dalam 

Mutamainah  (2009:97). Manajer menghasilkan kinerja dengan mengerahkan bakat 

dan kemampuan serta usaha beberapa orang lain yang berada didalam wewenangnya. 

Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan keefektifan 

organisasi. Untuk mengetahui kualitas dari kinerja manajerial, dibutuhkan suatu alat 

untuk menilai kinerja. 

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu 

oerganisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya Mulyadi (2001:55). Organisasi pada 

dasarnya dijalankan oleh manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan 

penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan di 

dalam organisasi. 

 

2.1.2.3. Ukuran Kinerja Manajerial 

Menurut Juniarti dan Evelyn (2003) ada beberapa ukuran yang dapat digunakan 

untuk mengevaluasi kinerja manajemen berdasarkan perspektif non keuangan, hal 

tersebut adalah : 

a. Kemampuan manajer untuk membuat perencanaan 

Perencanaan yang baik dapat meningkatkan fokus dan fleksibilitas manajer 

dalam menangani pekerjaanya. Masalah fokus dan fleksibilitas adalah dua hal yang 

penting bagi manajer untuk menghadapi lingkungan persaingan yang tinggi dan 

dinamis. Kemampuan manajer dalam membuat perencanaan dapat menjadi salah 

satu indikator untuk mengukur kinerja manajer. 
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b. Kemampuan untuk mencapai target 

Kinerja manajer dapat diukur dari kemampuan mereka untuk mencapai apa 

yang telah direncanakan. Target harus cukup spesifik, melibatkan partisipan, 

realistik, menantang dan memiliki rentang waktu yang jelas. 

c. Kiprah manajer diluar perusahaan 

Intensitas manajer dalam mewakili perusahaan untuk berhubungan dengan 

pihak luar perusahaan menunjukkan kepercayaan perusahaan terhadap manajer 

tersebut. Kepercayaan tersebut tidak serta merta muncul begitu saja, tetapi muncul 

atas kinerja yang baik dari manajer itu sendiri. Peranan manajer dalam mewakili 

perusahaan dapat menjadi salah satu indikator tingkat kinerja manajer tersebut. 

 

2.1.2.4 Tahap Penilaian Kinerja 

Menurut Mulyadi (2001:420) tahap penilaian kinerja terdiri dari tiga tahap, 

tahapan-tahapan tersebut adalah : 

a. Perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

b. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang 

ditetapkan dalam standar. 

c. Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk 

mencegah perilaku yang tidak diinginkan. 

Sedangkan menurut Supriyono (2000) penilian atas sebuah kinerja dapat 

dilaksanakan dalam tiga tahapan yang terperinci.  

a. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggungjawab. 

b. Penetapan kinerja yang dipakai untuk mengukur kinerja. 
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c. Pengukuran kinerja sesungguhnya. 

 

2.1.2.5. Manfaat Penilaian Kinerja Manajerial 

Menurut Mulyadi (2001:416) manfaat penilaian kinerja yaitu: 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimal. 

b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. 

c. Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

menilai kinerja mereka. 

e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan 

 

2.1.2.6. Fungsi-Fungsi yang Dilaksanakan Manajer 

Peran manajer yang terpenting yaitu mengelola dan menyelenggarakan berbagai 

aktivitas pekerjaan dalam oeganiasai untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Salah 

satu parameter atau indikator yang sering digunakan suatu organisasi untuk melakukan 

penilaian terhadap kinerja manajer adalah pendekatan keuangan. Pendekatan keuangan 

ini informasinya biasa diperoleh dari laporan keuangan atau sumber laporan keuangan 

lainnya. 

Perilaku manajer diartikan dengan seberapa jauh manajer mampu melaksanakan 

fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: Handoko (2001: 23). 
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1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan sangat dibutuhkan untuk menetapakan tujuan-tujuan yang 

hendak diwujudkan oleh suatu organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk 

pencapaian tujuan-tujuan itu. 

Perencanaan adalah: 

a. Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi. 

b. Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem, 

anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

c. Penyusunan kebijakan yang didasarkan pada kebijakan, tindakan dan jadwal 

kerja. 

d. Penentuan perencanaan dalam penyusunan organisasi 

Semua fungsi lainnya sangat tergantung pada fungsi ini, dimana fungsi 

lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang 

tepat, cermat dan kontinyu. Tetapi sebaliknya perencanaan yang baik tergantung 

pelaksanaan yang efektif dari fungsi-fungsi lain. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-

rencana atau program-program untuk mencapainya, maka mereka perlu merancang 

dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai 

program tersebut secara sukses. 

Pengorganisasian adalah: 

a. Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan–kegiatan yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan organisasi. 
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b. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang 

akan membawa hal-hal tersebut kearah tujuan. 

c. Penugasan tanggung jawab dan promosi kepada setiap karyawan sesuai hasil 

kerja yang telah mereka laksanakan. 

Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan 

dibagi dan dikoordinasikan. Manajer perlu mempunyai kemampuan untuk 

mengembangkan tipe organisasi yang sesuai dengan tujuan rencana dan 

program yang telah ditetapkan. Perbedaan tujuan akan membutuhkan jenis 

organisasi yang berbeda pula.  

3. Pengarahan 

Sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun persoanalianya, 

langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan 

yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan secara sederhana adalah untuk membuat 

para karyawan melakukan apa yang didinginkan dan apa yang harus mereka 

lakukan. 

Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-

kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi dan disiplin. 

4. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk 

menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan.Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup 4 (empat) unsur yaitu: 

a. Penetapan standar pelaksanaan 

b. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan. 
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c. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar tyang 

telah ditetapkan. 

d. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang 

dari standar. 

Menurut Handoko (2001:29) manajer memiliki beberapa tugas yang sangat 

penting dan harus dapat dikuasai dengan sebaik mungkin oleh para manajer. Berikut 

ini akan diuraikan secara terinci apa tugas-tugas penting yang dilaksanakan manajer:   

a. Manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. 

Istilah “orang lain” tidak hanya mencakup para bawahan dan atasan, 

tetapi juga manajer-manajer lainnya dalam organisasi. Disamping itu, “orang 

lain” juga termasuk individu-individu dari luar organisasi seperti langganan, 

penyedia (supplier),  konsumen atau langganan, pengurus serikat karyawan , 

pejabat dan karyawan kantor-kantor pemerintah dan sebagainya. 

b. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling 

bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. 

Setiap manajer akan menghadapi sejumlah tujuan, masalah dan 

kebutuhan organisasional yang semuanya ini bersaing untuk memperebutkan 

sumber daya-sumber daya organisasi. Karena berbagai sumber daya tersebut 

selalu terbatas, manajer harus menjaga keseimbangan diantara berbagai tujuan 

dan kebutuhan organisasional. 

c. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan. 

Para manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu 

secara sukses. Mereka biasanya dievaluasi atas dasar seberapa baik mereka 

mangatur tugas-tugas yang harus diselesaikan. Lebih lanjut, manajer  juga 
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bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan para bawahannya sukses atau 

kegagalan bawahan adalah cerminan langsung sukses atau kegagalan manajer. 

d. Manajer harus berfikir secara analitis dan konseptual. 

Untuk menjadi pemikir yang analitis, manajer harus mampu merinci dan 

memisah-misahkan suatu masalah menjadi komponen-komponen masalah, 

menganalisis komponen-komponen tersebut dan kemudian mencari 

penyelesaiannya yang layak dengan akurat. 

e. Manajer adalah seorang mediator 

Organisasi  terdiri dari orang-orang dan kadang-kadang mereka saling tidak 

bersetuju atau saling bertentangan. Bila hal itu terjadi dalam suatu unit kerja 

maka dapat menurunkan semangat kerja dan produktivitas, kejadian itu akan 

menuntut peranan menajer sebagai mediator atau penengah. 

f. Manajer adalah seorang politisi. 

 Setiap manajer yang efektif harus dapat mengembangkan hubungan-

hubungan baik untuk mendapat dukungan atas kegiatan-kegiatan, usulan-usulan 

atau keputusan-keputusanya. 

g. Manajer adalah seorang diplomat. 

Manajer mungkin harus berperan sebagai wakil resmi kelompok kerjanya 

pada pertemuan-pertemuan organisasional. 

h.  Manajer mangambil keputusan–keputusan sulit. 

Organisasi selalu menghadapi banyak masalah, oleh karena itu manajer 

adalah orang yang diharapkan dapat menemukan pemecahan berbagai masalah 

sulit dan mengambil berbagai keputusan yang akurat. 
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 Memotivasi manajer secara efektif, tanggung jawab yang dibebankan kepada 

manajer harus memenuhi kriteria berikut ini Mulyadi (2001:421) 

a. Tanggung jawab harus konsisten dengan wewenang yang dimiliki oleh manajer. 

b. Batas tanggung jawab harus teliti dan adil. Ruang lingkup tanggung jawab 

seorang manajer yang akan diukur kinerjanya harus ditetapkan secara teliti, untuk 

menghindari terjadinya tanggung jawab yang tumpang tindih (overlapping). Batas 

tanggung jawab seorang manajer harus ditetapkan secara adil dan diterima oleh 

manajer sebagai suatu pembagian tanggung jawab yang adil. 

c. Untuk mengembangkan pengendalian operasioanal, daerah pertanggungjawaban 

yang dibebankan kepada seorang manajer harus dapat diukur efisiensi dan 

efektivitasnya dalam pemenuhan tugas khusus tertentu. 

d. Kriteria evaluasi kinerja yang dipilih harus sesuai dengan ruang lingkup tanggung 

jawab yang dibebankan kepada manajer. 

 

2.1.2.7.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Berjalannnya kinerja sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, baik dari dalam maupun dari luar 

adalah sebagai berikut : 

a. Faktor Individu, yaitu faktor yang meliputui sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat 

fisik, keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman 

kerja, latar belakang budayanya, dan variabel-variabel lainnya. 

b. Faktor Situasional, yaitu faktor yang meliputi sosial dan organisasi, meliputi 

kebijakan organisasi seperti sistem yang diterapkan (sentralisasi/desentralisasi), 

jenis pelatihan dan pengawasan, informasi perusahaan yang diperoleh dan 
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pemanfaatan informasi sistem akuntansi manajemen, sistem upah dan 

lingkungan sosial. 

c. Faktor Fisik dan Pekerjaan, yaiti faktor yang meliputi metode kerja, jenis 

pekerjaan, desain dan kondisi alat-alat kerja, penataan ruang kerja dan 

lingkungan kerja. 

2.1.3. Desentralisasi 

2.1.3.1 Pengertian Desentralisasi 

Perusahaan yang memiliki pusat pertanggung jawaban biasanya memiliki salah 

satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola kegiatan mereka 

yang kompleks dan beragam yaitu sentralisasi atau desentralisasi. Pengambilan 

keputusan sentralisasi (centralized decesion making) berbagai keputusan dibuat pada 

jenjang manajer puncak dan manajer pada jenjang yang lebih rendah bertanggung 

jawab pada pengimplementasian. Sedangkan pada pengambilan keputusan 

desentralisasi (decentralisation decesion making) memperbolehkan manajer pada 

jenjang yang lebih rendah membuat dan mengimplementasikan keputusan yang 

berkaitan dengan wilayah pertanggung jawaban mereka. Usaha untuk meningkatkan 

efisiensi secara keseluruhan banyak perusahaan memilih cara desentralisasi. 

Garrison & Narren (2000) memberikan pengertian bahwa organisasi yang 

terdesentralisasi yaitu organisasi yang pembuatan keputusannya tidak diserahkan 

kepada beberapa eksekutif puncak tetapi diserahkan diseluruh organisasi, dengan 

manajer di berbagai tingkatan membuat keputusan keputusan penting yang 

berhubungan dengan lingkup tanggung jawab mereka. Desentralisasi hanyalah 

masalah tingkatan karena seluruh organisasi didesentralisasikan pada lingkup tertentu 

sejauh diperlukan. 
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Menurut Hansen & Mowen (2000) mengemukakan bahwa desentralisasi 

(decentralization) adalah praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan 

kepada jenjang yang lebih rendah. Esensi dari desentralisasi adalah kebebasan 

pengambilan keputusan. Suatu organisasi yang desentralisasi, manajer pada jenjang 

yang lebih rendah membuat dan mengimplementasikan keputusan , sedangkan dalam 

organisasi yang tersentralisasi, manajer pada jenjang yang lebih rendah hanya 

bertanggung jawab terhadap implementasi keputusan. 

Sedangkan menurut Handoko (2001:229) desentralisasi adalah konsep yang 

lebih luas dan berhubungan dengan seberapa jauh manajemen puncak mendelegasikan 

wewenang ke bawah ke divisi-divisi, cabang-cabang, atau satuan-satuan organisasi 

tingkat lebih bawah lainnya. Desentralisasi juga merupakan pendelegasian wewenang 

dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang 

berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi dan dapat memperbaiki serta 

meningkatkan efektifitas dan produktifitas suatu organisasi. 

Setiap organisasi mempunyai struktur yang berbeda yang memberikan dasar bagi 

fungsi organisasi tersebut. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenag dan 

tanggung jawab kepada manajer. Tingkat pendelegasian itu sendiri menunjukkan 

sejauh mana manajer yang lebih tinggi mengizinkan manajer yang lebih rendah untuk 

membuat kebijakan secara independen. Pendelegasian yang diberikan kepada manjer 

yang lebih rendah (subordinate) dalam otoritas pembuatan keputusan (decision 

making) akan diikuti pula dengan tanggung jawab atas aktivitas yang mereka lakukan, 

rasa tanggung jawab yang lebih besar otomatis akan muncul karena kebijakan yang 

dijalankan tersebut adalah inisiatif sendiri. Otoritas disini memberikan pengertian 
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sebagai hak untuk menentukan penugasan, sedangkan tanggung jawab adalah 

kewajiban untuk mencapai tugas yang telah ditetapkan. 

Desentralisasi sangat diperlukan akibat adanya kondisi administratif perusahaan 

atau organisasi yang semakin kompleks, begitu pula dengan tugas dan tanggung jawab 

sehingga perlu pendistribusian otoritas kepada manajemen yang lebih rendah. 

Pendelegasian wewenag kepada manajemen yang lebih rendah maka beban yang 

ditanggung manajemen yang lebih tinggi menjadi terkurangi atau menjadi lebih 

ringan. Desentralisasi sangat diperlukan sebagai respon terhadap lingkungan yang 

tidak dapat diramalkan. Hal tersebut didukung pula oleh berberapa penelitian  

Nasarudin (1998) yang memberikan bukti empiris bahwa  tingkat desentralisasi yang 

tinggi merupakan sebuah bentuk yang tepat untuk menghadapi peningkatan 

ketidakpastian. 

Struktur organisasi memiliki peran penting dalam mempengaruhi kinerja pada 

tingkat organisasi maupun sub-unit. Pengaruh itu terjadi karena dengan adanya 

desentralisasi, penetapan kebijakan dilakukan oleh manajer yang lebih memahami 

kondisi unit yang dipimpinnya sehingga diharapkan kualitas atas kebijakan-kebijakan 

yang telah diambil lebih berkwalitas. 

 

2.1.3.2. Alasan-alasan Desentralisasi 

Beberapa alasan suatu organisasi melakaukan desentralisasi, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. Kemudahan terhadap pengumpulan dan pemanfaatan informasi lokal. 

Kualitas keputusan sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang 

tersedia. Ketika suatu organisasi tumbuh dalam ukuran dan beroperasi pada 

wilayah dan pasar yang berbeda, manajemen pusat mungkin tidak memahami 
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kondisi-kondisi yang terjadi di wilayah tersebut atau kurang memahami kondisi 

lokal. Namun manajer yang berada pada jenjang yang lebih rendah, yang 

berhubungan dekat atau berhubungan langsung dengan kondisi-kondisi 

pengoperasian mempunyai akses yang lebih untuk informasi tesebut, sehingga 

manajer yang berada pada jenjang yang lebih rendah sering unggul dalam 

pembuatan keputusan-keputusan yang lebih baik. 

b. Fokus Manajemen Pusat 

 Adanya mendesentralisasikan keputusan-keputusan organisasi manjemen 

pusat bebas berperan dalam perumusan perencanaan dan pengambilan keputusan 

strategis. Kelangsungan operasi jangka panjang dari organisasi harus lebih 

penting bagi manajemen pusat daripada operasi sehari hari, karena pada 

umumnya keputusan-keputusan yang diambil pada tingkat manajemen yang 

lebih rendah tidak untuk jangka panjang dan bukan merupakan suatu keputusan 

strategis suatu organisai. 

c. Melatih dan Memotivasi Para Manajer Segmen. 

Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan 

posisi manajer yang lebih tinggi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi 

kondisi-kondisi yang terduga atau tidak terduga. Seperti : manajer yang telah 

pensiun, pengembangan sayap organisasi, keluar dari organisasi, sakit atau 

meninggal dunia. Dalam hal ini memungkinkan manajer puncak mengevaluasi 

kapabilitas para manajernya. Pertanggung jawaban yang lebih besar mampu 

menghasilkan kepuasan kerja yang lebih tinggi dan memotivasi manajer lokal 

untuk berupaya lebih baik, hal tersebut secara otomatis akan memunculkan 

inovasi dan kreativitas yang lebih baik. 
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d. Meningkatkan Daya Saing. 

Perusahaan yang tersentralisasi, margin laba secara keseluruhan mampu 

menutupi ketidakefisienan berbagai devisi. Perusahaan-perusahaan besar 

sekarang menyadari bahwa mereka tidak akan mampu bertahan apabila tetap 

mengoperasikan sutau divisi yang tidak berdaya saing. 

 

2.1.3.3. Unit-unit Desentralisasi 

Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut 

divisi. Menurut Hansen & Mowen (2000), ada beberapa caraa perbedaan divisi-

divisi,yaitu : 

a. Berdasarkan jenis barang atau jasa yang dioproduksi. 

Divisi-divisi tersebut diorganisasikan berdasarkan lini produksinya. 

Pengaturan desentralisasi, biasanya terdapat divisi yang saling ketergantungan. 

Jika tidak, suatu produk hanya akan menyerupai kumpulan dari entitas yang 

terpisah secara total. 

b. Berdasarkan kondisi geografis. 

Kehadiran divisi-divisi yang membentang di satu atau lebih 

wilayahmenciptakan kebutuhan akan evaluasi kinerja yang mampu 

mempertimbangkan perbedaan lingkungan divisional. 

c. Berdasarkan jenis pertanggung jawaban. 

  Divisi-divisi tersebut diorganisasikan menurut pertanggung jawabannya. 

Seperti : pusat biaya, pusat pendapatan, pusat label dan pusat investasi. Adanya 

pusat investasi mencerminkan tingkat tertinggi desentralisasi karena para 

manajernya memiliki kebebasan untuk membuat beragam keputusan penting. 
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2.1.3.4. Keunggulan Desentralisasi 

Desentralisasi memiliki beberapa keunggulan. Menurut Garrison & Norren 

(2000) keunggulan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Manajemen puncak dibebaskan atau diringankan  dari pemecahan berbagai 

persoalan hari ke hari yang lebih banyak dan dapat lebih berkonsentrasi pada 

strategi, dan pada kegiatan-kegiatan organisasi. 

b.  Desentralisasi dapat memberikan peluang manajer-manajer yang lebih rendah 

untuk memperoleh pengalaman-pengalaman pokok dalam pengambilan 

keputusan. Tanpa pengalaman yang seperti itu mereka akan mengalami 

kesulitan-kesulitan jika akan dipromosikan kejenjang yang lebih tinggi. 

c. Menambahkan tanggung jawab dan wewenang pembuatan keputusan yang 

sering kali dapat mengakibatkan bertambahnya kepuasan atas hasil kerja yang 

telah dilakukan. Hal tersebut membuat pekerjaan lebih menarik dan 

memberikan insentif yang lebih besar agar orang-orang tersebut terpacu untuk 

mengeluarkan usaha-usaha terbaik mereka. 

d. Manajer-manajer yang berada pada tingkat yang lebih rendah secara umum 

memiliki informasi yang lebih rinci dan diperbaharui mengenai kondisi-kondisi 

dalam bidang tanggung jawab mereka sendiri daripada manajer puncak. Sebab 

keputusan-keputusan yang telah diambil oleh manajer pada tingkat yang lebih 

rendah seringkali didasarkan pada informasi yang lebih baik, sehingga dapat 

lebih tepat sasaran. 

e. Sulit untuk mengevaluasi prestasi seorang manajer jika manajer tidak banyak 

diberikan kebebasan, karena kemampuan yang dimilikinya tidak dapat terlihat. 
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2.1.3.5. Kelemahan Desentralisasi 

Desentralisasi juga memiliki beberapa kelemahan, empat kelemahan utama 

desentralisasi adalah sebagai berikut : 

a. Memungkinkan manajemen-manajemen pada tingkatan yang lebih rendah untuk 

membuat keputusan-keputusan tanpa sepenuhnya memahami, sedangkan 

manajer-manajer tngkat puncak biasanya memiliki informasi yang lebih 

terperinci tentang operasi-operasi daripada manajer-manajer pada tingkatan 

yang lebih rendah., manajer puncak biasanya memiliki lebih banyak informasi 

tentang organisasi sebagai satu keseluruhan dan mungkin memiliki suatu 

pemahaman yang lebih baik dari strategi perusahaan. Situasi tersebut dapat 

dihindari sampai pada suatu lingkup dengan penggunaan sistem informasi 

manajemen moderen yang dapat memberikan informasi yang sama kepada 

setiap manajer yang sampai pada CEO (Chief Executive Officer) dan manjer 

puncak lainnya. 

b. Organisasi yang betul-betul terdesentralisasi, memungkinkan suatu kekurangan 

koordinasi diantara manajer yang memiliki otonomi. Permasalahan tersebut 

dapat dihindari dengan cara mendefinisikan strategi perusahaan secara jelas dan 

mengkonsumsikannya secara efektif ke seluruh organisasi. 

c. Manajer pada tingkatan yang lebih rendah mungkin memiliki tujuan yang 

berbeda dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

d. Manajemen yang sangat tersentralisasi, mungkin lebih sulit untuk secara efektif 

menyebarkan gagasan-gagasan yang inovatif. Seseorang dalam bagian 

organisasi mungkin memiliki suatu gagasan yang luar biasa yang akan 

menguntungkan bagian-bagian lain dari organisasi, tetapi tanpa adanya arahan 
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dari pusat, gagasan tersebut mungkin tidak dibagi bersama dan digunakan oleh 

bagian-bagian lain dari organisasi. 

 

2.1.3.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Derajat Desentralisasi 

Menurut Handoko (2001 :229) Desentralisasi mempunyai nilai hanya bila 

dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan efisien. Penentuan derajat 

desentralisasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

a.  Karakteristik manjemen  

Banyak manajer puncak yang sangat otokratik dan menginginkan 

pengawasan pusat yang kuat. Hal ini akan memepengaruhi kesediaan 

manajemen untuk mendelegasikan wewenangya. 

b. Ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi 

Organisasi tidak mungkin efisien bila semua wewenang pembuatan 

keputusan ada pada satu atau beberapa manajer puncak saja. Suatu organisasi 

yang tumbuh semakin besar dan kompleks, ada kecenderungan untuk 

meningkatkan desentralisasi. Begitu juga, tingkat pertumbuhan yang semakin 

cepat akan memaksa manjemen meningkatkan delegasi wewenangnya. 

c. Strategi dan lingkungan organisasi 

 Strategi organisasi akan memepengaruhi tipe pasar, lingkungan 

teknologi, dan persaingan yang harus dihadapinya. Faktor-faktor ini yang 

selanjutnya memepengaruhi derajat desentralisasi.   

d. Penyebaran geografis organisasi 

 Umumnya, semakin menyebar satuan-satuan organisasi secara 

geografis, organisasu akan cenderung melakukan desentralisasi, karena 

pembuatan keputusan akan lebih sesuai kondisi lokal masing-masing. 
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e. Tersedianya peralatan pengawasan yang efektif 

 Organisasi yang kekurangan peralatan-peralatan efektif untuk 

melakukan pengawasan satuan-satuan tingkat bawah akan cenderung 

melakukan sentralisasi bila manajemen tidak dapat dengan mudah memonitor 

pelaksanaan kerja bawahannya. 

f. Kualitas manajer 

 Desentralisasi memerlukan lebih banyak manajer-manajer yang 

berkualiatas, karena mereka harus membuat keputusan sendiri. 

g. Keanakaragaman produk dan jasa 

 Makin beraneka ragam produk atau jasa yang ditawarkan, 

organisasi cenderung melakukan desentralisasi, dan sebaliknya semakin tidak 

beraneka ragam maka lebih cenderung melakukan sentralisasi. 

h. Karakteristik-karakteristik organisasi lainnya, seperti biaya dan resiko yang 

berhubungan dengan pembuatan keputusan, sejarah pertumbuhan organisasi, 

kemampuan manajemen bawah, dan sebagainya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisai dalam suatu 

organisasi, mungkin berbeda hal ini mungkin dikarenakan berbedanya divisi atau 

departemen organisasi atau perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Jadi 

pendekatan yang paling logic yang dapat digunakan organisasi adalah mengamati 

segala kemungkinan yang terjadi. 
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2.1.3.7. Pengaruh Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial 

Desentralisasi merupakan kebijakan tiap-tiap perusahaan yang sifatnya 

independen, artinya bahwa setiap perusahaan dapat memberikan kebebasan kepada 

divisi atau bagian-bagian dalam perusahaan untuk mengatur dan melaksanakan 

kegiatan yang akan dilaksanakan. Ditetapkannya otorisasi kepada masing-masing  

divisi tersebut sering kali dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada para 

karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Kondisi tersebut timbul karena dengan 

ditetapkannya sistem desentralisasi kegiatan-kegiatan seperti pengawasan dan 

penilaian dapat lebih mudah untuk dilakukan. Otoritas atau wewenang disini 

memberikan pengertian sebagai hak untuk menentukan penugasan, sedangkan 

tanggung jawab adalah kewajiban untuk mencapai penugasan yang telah ditetapkan. 

Semakin tinggi tingkat desentralisasi maka semakin tinggi wewenag menajer dalam 

mengambil keputusan secara otonom. 

 

2.1.4.    Sistem Akuntansi Manajemen 

2.1.4.1. Definisi Sistem Akuntansi Manajemen 

Sistem akuntansi manajemen adalah suatu mekanisme kontrol organisasi, serta 

merupakan alat yang cukup efektif didalam menyediakan informasi yang bermanfaat 

guna memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi dari aktifitas yang bisa 

dilakukan. Salah satu produk yang dihasilkan oleh sistem akuntansi manajemen adalah 

informasi akuntan manajemen seperti pengeluaran yang terjadi dalam departemen 

operasional, perhitungan biaya produksi, jasa, aktivitas. Informasi akuntansi 

manajemen merupakan sumber daya informasi yang utama bagi perusahaan. Informasi 

akuntansi manajemen menghasilkan informasi yang sangat berguna untuk membantu 
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para pekerja, manajer, dan eksekutif untuk membuat sebuah keputusan-keputusan 

yang lebih baik. Secara sederhana informasi akuntansi manajemen lebih didominasi 

oleh informasi finansial, tetapi dalam perkembangannya sekarang ini informasi non 

finansial juga sangat menentukan. 

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Chia dalam Mutamainah 

(2009:18)  mengemukakakan bahwa sistem akuntansi manjemen adalah suatu 

mekanisme pengawasan organisasi yang dapat memudahkan pengawasan dengan cara 

membuat laporan dan menciptakan tindakan-tindakan yang nyata terhadap penilaian 

kinerja dari setiap komponen dalam sebuah organisasi serta merupakan alat yang 

efektif dalam penyediaan informasi yang berguna dalam memprediksi akibat yang 

mungkin terjadi dari berbagai alternatif yang dapat dilakukan. 

 

2.1.4.2. Tujuan Sistem Akuntansi Manajemen 

Menurut Hansen dan Mowen (2000) tujuan dari system akuntansi manajemen 

adalah sebagi berikut: 

a. Untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan biaya jasa, 

produk dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. 

b. Untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, 

dan pengevaluasian. 

c. Untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. 

 

2.1.4.3. Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen 

Menurut Chenhall dan Morris (1986) ditemukan bukti empiris mengenai 

karakteristik informasi yang bermanfaat menurut presepsi para manajerial yaitu terdiri 
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dari informasi Broad Scope, Timelines, Aggregation, dan informasi yang memiliki 

sifat integrasi.  

Menurut Nazarudin (1998) kriteria umum mengenai karakteristik informasi 

yang baik dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Broad Scope 

Informasi Broad Scope sistem akuntansi manajemen adalah informasi yang 

memperhatikan dimensi fokus, time horizon dan kualifikasi. Informasi broad scope 

memberikan informasi tentang faktor-faktor eksternal maupun internal perusahaan, 

informasi ekonomi maupun non ekonomi, estimasi kejadian yang mungkin terjadi 

di masa yang akan datang, informasi yang berhubungan dengan aspek-aspek 

lingkungan. Organisasi yang menganut sistem desentralisasi manajer membutuhkan 

informasi broad scope sebagai salah satu implikasi dan meningkatnya otoritas, 

tanggung jawab mereka sebagai sistem kontrol. Organisasi yang menganut sistem 

sentralisasi para manajer hanya menjalankan tugas dari atasan atau supervisor 

(mereka hanya sebagai pelaksana), sehingga dalam organisasi ini informasi broad 

scope tidk terlalu dibutuhkan jika dibandingkan dengan organisasi yang menganut 

sistem desentralisasi. Desentralisasi akan mendorong manajer untuk 

mengembangkan kompetensinya di dalam perusahaan yang akan mendorong 

mereka kearah peningkatan kinerja, untuk itu mereka memerlukan informasi broad 

scope untuk mendukung kemampuan daya saing mereka. Informasi Broad Scope 

juga dapat memenuhi kebutuhan manajer terhadap informasi tertentu, karena setiap 

manajer membutuhkan informasi yang berbeda  antar manajer yang satu dengan 

majer yang lainnya sesuai dengan fungsi masing-masing. 
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Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan pada organisasi 

desentralisasi para manajer divisi maupun sub unit mempunyai perbedaan 

kebutuhan, oleh sebab itu informasi broad scope diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Pemenuhan terhadap kebutuhan para manajer akan mampu 

menbantu para manajer menghasilkan kebijakan yang lebih efektif sehingga 

hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh 

untuk arah yang lebih baik. Sebuah organisasi yang mempunyai tingkat 

desentarlisasi yang tinggi perlu didukung dengan informasi broad scope agar 

berdampak semakin positif terhadap kinerja manajerial. 

b. Timelines 

Informasi timelines merupakan informasi yang tepat waktu. Ketepatan 

waktu menunjukan rentang waktu antara permohonan informasi dengan penyajian 

informasi yang diinginkan serta frekuensi penyampaian informasi. Informasi yang 

tepat waktu akan mempengaruhi kemampuan manajer dalam merespon setiap 

kejadian atau permasalahan. Apabila informasi ini disampaikan tidak dengan tepat 

waktu akan berakibat informasi tersebut kehilangan nilai dalam mempengaruhi 

kualitas keputusan. Informasi yang disampaikan dengan tepat waktu juga akan 

memabantu para manajer untuk menghadapi ketidakpastian yang terjadi didalam 

lingkungan kerja mereka. 

Adanya desentralisasi tersebut sebagai respon dari adanya ketidakpastian 

lingkungan dan semakin kompleksnya kondisi administrativ dalam organisasi. 

Adanya desentralisasi dalam sebuah organisasi perlu didukung oleh ketersediaan 

informasi yang tepat waktu. Informasi yang tepat waktu dibutuhkan oleh para 

manajer agar dapat merespon setiap permasalahan yang ada serta mengantisipasi 
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ketidakpastian lingkungan. Hal ini sejalan dengan pernyataan beberapa peneliti 

yang menyatakan bahwa tingkat desentralisasi yang tinggi perlu didukung dengan 

informasi yang tepat waktu. Maka dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat desentralisasi yang tinggi maka informasi yang tepat waktu 

akan berpengaruh semakin positif terhadap kinerja manajerial, karena manajer 

mampu merespon setiap kejadian dengan tepat. 

c. Aggregation 

Informasi agregasi merupakan informasi yang memperhatikan penerapan 

bentuk kebijakan formal atau merupakan informasi yang didasari oleh hasil akhir 

analitikal yang didasarkan pada area fungsional (seperti : pemasaran,produksi, dll) 

atau berdasarkan pada waktu (seperti : bulanan,kuartalan, dll). Informasi agregasi 

diperlukan oleh organisasi yang menganut  sistem  desentralisasi karena dapat 

mencegah terjadinya overload informasi. Informasi yang teragregasi dengan tepat 

dapat memberikan masukan penting dalam proses pengambilan keputusan, karena 

waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi menjadi lebih sedikit dibandingkan 

dengan informasi yang tidak teragregasi karena tidak terorganisir atau informasi 

dalam bentuk mentah. 

Bagi organisasi desentralisasi, para manajer membutuhkan informasi yang 

berkaitan dengan area atau unit yang menjadi tanggung jawab mereka. Kebutuhan 

yang dapat mencerminkan akan informasi yang berkaitan dengan area pertanggung 

jawaban mereka diperoleh dari informasi yang telah teragregasi. Tersedianya 

informasi yang jelas mengenai area tanggung jawab fungsional para manajer, dapat 

mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. 
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Adanya informasi agregasi menyebabkan manajer akan lebih cepat 

merespon setiap masalah yang timbul dalam area pertanggungjawabannya dan akan 

lebih meningkatkan tanggung jawab dari manajer tersebut. Informasi agregasi juga 

sangat bermanfaat bila digunakan untuk mengevaluasi kinerja. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan 

memberikan tingkat kewenangan yang tinggi maka informasi yang teragregasi 

sangat diperlukan, karena informasi agregasi memberikan informasi mengenai area 

pertanggungjawaban mereka sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya 

konflik dan dapat menghindarkan para manajer dari informasi yang overload.  

Selain hal tersebut informasi yang disampaikan pada karakteristik informasi 

agregasi ini disampaikan dalam bentuk yang lebih ringkas tetapi tetap mencakup 

hal-hal penting sehingga tidak mengurangi nilai informasi itu sendiri. Informasi 

yang teragregasi akan berfungsi sebagai masukan yang berguna dalam proses 

pengambilan keputusan karena lebih sedikit waktu yang diperlukan untuk 

mengevaluasinya, sehingga meningkatkan efisiensi kerja manajemen. 

d.  Integration 

Informasi terintegrasi ini dapat mencerminkan bahwa terdapat koordinasi 

antara segmen sub-unit yang satu dengan yang lainnya. Informasi integrasi ini 

mencakup aspek seperti ketentuan target atau aktivitas yang dihitung dari proses 

interaksi antar sub-unit dalam organisasi. Kompleksitas dan saling ketergantungan 

atau keterkaitan sub-unit yang satu dengan sub-unit yang lainnya akan tercermin 

dalam informasi integrasi ini. Semakin banyak segmen dalam sub-unit dalam 

organisasi, maka informasi yang bersifat integrasi akan semakin dibutuhakan.  
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Informasi integrasi ini akan berperan dalam mengkoordinasikan kebijakan 

dalam organisasi yang memiliki tingkat desentralisasi tinggi, agar tercapai 

keselarasan dalam mencapai tujuan utama organisasi. Informasi terintegrasi ini 

juga sangat membantu para manajer ketika para manajer tersebut dihadapkan 

untuk melakukan dicision making yang mungkin juga berpengaruh terhadap sub 

unit lainnya. Informasi integrasi ini juga menunjukkan sifat transparansi informasi 

dari masing masing manajer, karena informasi mengenai dampak suatu kebijakan 

terhadap unit yang lainnya dicerminkan dalam informasi integrasi. Adanya 

informasi akan mengakibatkan para manajer untuk mempertimbangkan unsur 

integritas dalam melakukan evaluasi kerja.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik informasi 

integrasi mencerminkan kompleksitas dan saling keterkaitan antara bagian satu 

dengan bagian yang lain. Informasi terintegrasi berperan sebagai koordinator 

dalam mengendalikan pengambilan keputusan yang beraneka ragam. Manfaat 

informasi yang terintegrasi dirasakan penting saat manajer dihadapkan pada situasi 

dimana mengambil keputusan yang akan berdampak pada unit lain. 

 

2.1.4.4. Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial 

Pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial merupakan 

topik yang sangat menarik dalam penelitian bidang akuntansi khususnya akuntansi 

manajemen. Karakteristik sistem akuntansi manajemen menghasilkan informasi yang 

sangat berguna untuk membantu para manajer organisasi dalam pengambilan 

keputusan yang pada akhirnya dapat untuk lebih meningkatkan kinerja manajerialnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mia dan Chanel dalam Mulyaningtyas (2008:26) 

mengemukakan bahwa jika para manajer menggunakan informasi yang disediakan 
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oleh sistem akuntansi manajemen maka para manajer tersebut dapat melaksanakan hal 

yang lebih baik  dalam melaksanakan pekerjaan dan perbaikan dalam kinerjanya. 

Faktor-faktor potensial yang dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk 

menghubungkan antara system akuntansi manajerial dengan kinerja manajerial adalah 

didasarkan pada kepercayaan bahwa para manajer memahami sifat pekerjaanya , 

dalam Mulyaningtyas (2008:26). Dengan kata lain dengan memahami sifat 

pekerjaanya, maka mereka dapat mempertimbangkan bagaimana caranya 

menggunakan informasi agar lebih bermanfaat bagi mereka dan melaksanakan 

pekerjaan dengan efektif . Diharapkan bahwa dengan menggunakan informasi yang 

disediakan, manajer dapat menyelesaikan pekerjaan secara efektif yang pada akirnya 

dapat meningkatkan kinerja manajerial. 

Penggunakan sistem akuntansi manajemen perusahaan akan mendapat 

informasi-informasi yang sangat penting . Sistem akuntansi manajemen juga dapat 

memuat informasi-informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk program 

promosi, untuk penjualan, untuk pajak, kategori pelanggan dan tingkat pelanggan. Hal 

tersebut juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk lebih  meningkatkan 

pelayanan dan kualitas perusahaan itu sendiri. Selanjutnya para manajer yang dapat 

menggunakan sistem akuntansi manajemen dengan baik, sangat memungkinkan para 

manajer tersebut untuk melihat dan memastikan apakah perusahaan mereka dapat 

bersaing dengan perusahaan-perusahaan pesaing mereka, dalam penawaran produk 

dan pelayanan untuk konsumen berupa harga yang kompetitif, pelayanan dan fasilitas 

yang mereka punya untuk konsumen. 

Sistem akuntansi manajemen mengarah kepada mekanisme yang mendukung 

struktur organisasi, Watson dalam Mulyaningtyas (2008:27). Dalam tingkat 
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desentralisasi yang semakin tinggi para manajer memiliki peran yang lebih besar 

dalam pengambilan keputusan dan pengimplementasiannya, serta menjadikan mereka 

lebih bertanggung jawab atas berjalannya unit kerja yang dipimpinnya. Konsekuensi 

dari keadaan tersebut para manajer membutuhkan sistem akuntansi manajemen yang 

memberikan informasi yang tepat,berkualitas dan relevan untuk mendukung kinerja 

manajerialnya. 

2.1.4.5. Desentralisasi, Sistem Akuntansi Manajemen dan Kinerja Manajerial 

Sistem akuntansi manajemen mengarah ke mekanisme yang akan mendukung 

struktur organisasi. Dalam kondisi desentralisasi para manajer memiliki peran yang 

lebih besar dalam pembuatan keputusan dan pengimpletasiannya, serta menjadikan 

mereka lebih bertanggung jawab terhadap aktivitas kerja yang dipimpinnya. Adanya 

desentralisasi ini akan menyebabkan para manajer yang dikenai limpahan wewenang 

membutuhkan informasi yang berkualitas serta relevan guna mendukung kualitas 

keputusan. Konsekuensinya, para manajer tersebut membutuhkan Sistem Akuntansi 

Manajemen yang andal agar dapat menyediakan kebutuhan informasi yang tepat 

waktu dan relevan dalam pembuatan kebijakan dan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Maka adanya perbedaan tingkat desentralisasi akan menimbulkan 

perbedaan kebutuhan terhadap informasi. 

Informasi merupakan komponen dari desentralisasi. Desentralisasi juga akan 

mempengaruhi proses informasi tersebut dikumpulkan, diolah, dan dikomunikasikan 

dengan organisasi. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya kesesuaian antara 

desentralisasi dan informasi sistem akuntansi manajemen agar dapat meningkatkan 

kinerja manajerial. Kesesuaian yang dimaksud adalah apabila organisasi memiliki 

tingkat desentralisasi yang semakin tinggi maka karakteristik informasi sistem 
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akuntansi manajemen yang semakin andal akan berdampak semakin positif terhadap 

kinerja manajerial.   

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yang ada kaitannya dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Untuk melihat hasil penelitian terdahulu, dapat dilihat pada tabel 

2.1. 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Chenhall dan 

Morris 

(1986) 

The Impact of 

Structure,Environment, 

and Interdependence 

on The Perceveid 

Usefulness of 

Management 

Accounting System 

Karakteristik Informasi sistem 

akuntansi manajemen yang 

bermanfaat menurut persepsi para 

manajer meliputi broad 

scope,aggregation, time lines, dan 

integration. 

2 Nazzarudin, 

Itje (1998) 

Pengaruh Desentralisasi 

Dan Karakteristik 

Indormasi Manajemen 

Terhadap Kinerja 

Manajerial. 

Dengan desemtralisasi, para 

manajer membutuhkan SAM  yang 

cukup sehingga manajer dapat 

menghemat waktu dalam 

menganalisis informasi dan 

mengarahkan organisasi sesuai 

tujuan.  

3 Sutapa 

(2003) 

Pengaruh Sistem 

Akuntansi Manajemen, 

Desentralisasi dan 

Ketidakpastian 

Lingkungan terhadap 

Kinerja Manajerial. 

Menyimpulkan  terdapat pengaruh 

antara tingkat desentralisasi 

,karakteristik agregation dan broad 

scope SAM dan tingkat Perseption 

Enviromental Unsertainty terhadap 

kinerja manajerial. 
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No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

4 Yubiharto 

(2003) 

Pengaruh 

Ketidakpastian 

Lingkungan dan 

Strategi bisnis 

Terhadap Kinerja 

Manajerial dengan 

Karakteristik SAM 

sebagai Variabel 

Intervening. 

Terdapat pengaruh positif antara 

karakteristik broad scope, 

ketidakpastian lingkungan terhadap 

kinerja manajerial pada perusahaan 

yang mengunakan strategi 

prospector. 

6 Pratiwi, Umi 

(2006) 

Pengaruh Strategi 

bisnis, Ketidakpastian 

Lingkungan dan 

Desentralisasi Terhadap 

Hubungan Broad Scope 

Sistem akuntansi 

Manajemen dengan 

Kinerja Manajerial. 

Hasil survey atas 288 direktur Bank 

Perkreditan Rakyat menyimpulkan 

bahwa Broad scope berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial ketika 

ketidakpastian lingkungan tinggi 

dan tingkat desentralisasi tinggi. 

7 Mulyaningty

as (2008) 

Pengarun desentralisasi 

dan sistem akuntansi 

manjemen terhadap 

kinerja manajerial 

Desentralisai dan system akuntansi 

manajemen berpengaruh secara 

signifikan dan positif  terhadap 

kinerja manajerial 

8 Mutamainah 

(2009) 

Pengaruh 

Ketidakpastian Tugas, 

Desentralisai Terhadap 

Kinerja Manajerial 

dengan Sistem 

Akuntansi Manajemen 

Sebagai Variabel 

Intervening. 

Menyimpulkan bahwa 

ketidakpastian tugas tidak 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial yang dimediasi oleh 

Sistem Akuntansi Manajemen, 

Desentralisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial yang 

dimediasi Sistem Akuntansi 

Manajemen. 
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2.3  Kerangka Pemikiran 

Sistem informasi akuntansi manajemen yang memiliki karakter Broad Scope, 

Timelines, Aggregation, Integration yang mampu mampu meningkatkan kinerja 

manajer. Manajer yang memiliki informasi dengan karakteristik tersebut umumnya 

mampu untuk membuat perencanaan yang lebih baik dan mampu untuk mencapai 

target yang telah ditetapkan.  

Menurut Nazaruddin (1998) yang menguji pengaruh desentralisasi, dan 

karakteristik informasi yang berupa Broad Scope, Timelines, Aggregation, Integration 

terhadap kinerja manajerial menunjukkan karakteristik informasi tersebut mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Namun besar 

kecilnya pengaruh tersebut tergantung pada drajat desentralisasi. Pada organisasi yang 

memiliki drajat desentralisasi yang tinggi maka kebutuhan akan karakteristik informasi 

akuntansi manajemen akan semakin berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugas yang telah diberikan kepada setiap  

manajer dengan baik tentunya akan membutuhkan informasi dari berbagai sumber 

yang sifatnya luas.Karakteristik Broad Scope dibutuhkan oleh setiap manajer karena 

dengan karakter informasi ini manajer mendapat informasi yang mempunyai cakupan 

luas dan lengkap yang meliputi aspek ekonomi (pangsa pasar, produk domestik bruto, 

total penjualan, dll) dan aspek non ekonomi (perubahan demografis, sosial dan 

tekhnologi) 

Peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja manajemen untuk menganalisis 

dan mengevaluasi sebuah informasi dapat dilakukan dengan memberikan informasi 

yang lebih ringkas, tetapi tetap mencakup hal hal yang penting sehingga tidak 
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mengurangi nilai dari informasi itu sendiri oleh sebab itu manajer membutuhkan 

informasi yang telah teragregasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya. 

Setiap informasi yang diperoleh setiap manajer hendaknya memiliki karakter 

informasi yang dapat mencerminkan kompleksitas dan saling keterkaitan antara bagian 

satu dengan bagian yang lain. Informasi dengan karakter yang terintegrasi sangat 

bermanfaat saat manajer dihadapkan pada situasi dimana para manajer akan 

mengambil keputusan yang berdampak pada bagian atau unit yang lain. Informasi 

terintegrasi ini juga dapat berfungsi sebagai koordinator dalam pengambilan keputusan 

yang beraneka ragam. 

Ketika ketidak pastian lingkungan meningkat, manajer akan 

mempertimbangkan inforamasi eksternal non finansial dan dukungan informasi sistem 

akuntansi manjemen akan menjadi penting dan berguna dalam pengambilan 

keputusan. Para pengambil keputusan yang merasakan tingkat ketidakpastian 

lingkungan yang lebih besar akan cenderung mencari informasi eksternal, informasi 

non keuangan dan inforamasi pendukung untuk menambah tipe informasi lainnya. Hal 

ini dapat dijelaskan bahwa di dalam kondisi tingkat desentralisasi yang tinggi sistem 

akuntansi manjemen mungkin akan membantu manajer untuk mengumpulkan 

informasi yang lebih berguna yang dapat meningkatkan keakuratan keputusan yang 

mereka buat 

Desentralisasi merupakan pemberian dan pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab kepada para manajer. Tingkat pendelegasian itu sendiri menunjukkan 

sampai seberapa jauh manjemen yang lebih tinggi mengijinkan manajemen yang lebih 

rendah untuk membuat kebijakan secara independen. Imdependensi yang dimiliki oleh 

manajer tersebut juga akan berdampak kepada manajer tersebut dapat dengan leluasa 
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dalam berfikir dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi. Desentralisasi itu 

sendiri diperlukan dalam sebuah organisasi karena adanya kondisi administrativ yang 

semakin kompleks, begitu juga dengan tugas dan tanggung jawab sehingga perlu 

pendelegasian otoritas pada manajemen yang lebih rendah. Struktur organisasi 

memiliki peranan yang begitu penting dalam mempengaruhi kinerja pada tingkat 

organisasi maupun tingkat sub unit. Pengaruh tersebut terjadi karena dengan adanya 

desentralisasi penetapan penetapan kebijakan dilakukan oleh manajer yang lebih 

memahami kondisi unit yang dipimpinnya sehingga kualitas kebijakan diharapkan 

akan menjadi lebih baik. 

Dengan adanya desentralisasi ini manajer yang dikenai limpahan wewenang 

membutuhkan informasi yang brkwalitas secara relevan guna mendukung kualitas 

keputusan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah mereka membutuhkan Sistem 

Akuntansi Manajemen yang andal agar dapat menyediakan kebutuhan informasi yang 

tepat waktu, relevan dalam pembuatan keputusan. Agar desentralisasi dapat berjalan 

secara optimal perlu adanya kesesuaian antara desentralisasi dengan informasi sistem 

akuntansi manajemen agar dapat meningkatkan kinerja manajerial. Kesesuaian yang 

dimaksud adalah apabila tingkat desentralisasi yang semakin tinggi maka sistem 

akuntansi manajemen yang semakin handal akan berdampak semakin positif terhadap 

kinerja manajerial. 

Kerangka pemikiran sebagimana diuraikan diatas dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul Arikunto (2006). Berdasarkan uraian tersebut, 

terdapat tiga hipotesis dalam penelitian ini, yaitu : 

(H) 1 :  Ada pengaruh positif dan signifikan antara desentralisasi terhadap 

kinerja manajerial. 

(H) 2  : Ada pengaruh yang positif  dan signifikan antara sistem akuntansi 

manajemen terhadap kinerja manajerial. 

(H) 3  : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara desentralisasi dan 

sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. 

 

 

 

 

 

 

 

Desentralisasi (X1) 

            

 

Sistem Akuntansi Manajemen 

(X2) 

 

       

        Kinerja Manajerial (Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit yang akan diteliti yang 

merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi informasi serta 

diharapkan mampu menjawab permasalahan dalam penelitian. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh manajer pada industri  pengolahan es balok di Kota 

Semarang. 

2. Sampel 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian populasi maka semua 

populasi dijadikan sebagai sampel. Sampel  dalam penelitian ini adalah manajer 

pada industri pengolahan es balok yang berada di Kota Semarang yang 

berjumlah  8  perusahaan. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 32 

responden. 

No Responden Alasan 

1 Direktur Utama /   

pemilik 

Memiliki tanggung jawab secara 

keseluruhan terhadap kinerja perusahaan 

2 Manajer Umum Memiliki tanggung jawab manajerial 

terhadap perusahaan secara keseluruhan. 

3 Manajer Operasional Memiliki tanggung jawab terhadap 

operasional perusahaan. 

4 Manajer Pemasaran Memiliki tanggung pemasaran produk yang 

telah dihasilkan perusahaan 
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3.2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah obyek atau apa yang menjadi titik pusat perhatian 

peneliti  Arikunto (2006;99). 

1. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat atau variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja 

manajerial. Kinerja manajerial yaitu kinerja individu anggota organisasi dalam 

kegiatan-kegiatan manajerial antara lain perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan.  

Variabel dependen tersebut diukur dengan menggunakan indikator empat 

dimensi kinerja personal. Keempat dimensi tersebut adalah sebagai gerikut : 

a. Perencanaan 

b. Pengorganisasian 

c. Pengarahan 

d. Pengawasan 

2. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas atau independen dari penelitian ini ada dua, yaitu : 

A. Desentralisasi (X1) 

Desentralisasi merupakn bentuk limpahan wewenag dalam pengambilan 

keputusan dari manajer puncak kepada manajer yang lebih rendah. 

Variabel independen yang pertama (desentralisasi) diukur dengan 

menggunakan instrument untuk mengetahui seberapa jauh pengambilan 

keputusan didelegasikan manajer yaitu dengan indikator sebagai berikut : 

a.   Pengembangan produk atau jasa baru 
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b. Perkembangan yang objektif dalam pengambilan keputusan 

c.    Kebijakan dalam pengembangan investasi 

d. Perencanaan dalam pengalokasian anggaran 

e. Perencanaan harga jual 

B. Sistem Akuntansi Manajemen (X2) 

Sistem akuntansi manajemen, merupakan instrument yang digunakan 

untuk mengukur tingkat keandalan informasi akuntansi manajemen. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat keandalan informasi 

akuntansi manajemen dibagi menjadi empat. Keempat indikator tersebut 

adalah sebagi berikut : 

a. Informasi Broad Scope 

b. Informasi Timelines 

c. Informasi Aggregation 

d.  Informasi Integration 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

Untuk dapat menganalisis suatu masalah dalam penelitian ini data yang 

digunakan adalah : 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber  asli, tidak melalui media perantara. Data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data tentang derajat desentralisasi yang diterapkan 

oleh perusahaan dan sistem akuntansi manajemen yang dimiliki oleh perusahaan 

guna meningkatkan kinerja para manajer yang diperoleh dari jawaban atas 

kuesioner yang diajukan atau disebarkan kepada responden. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari surat kabar, media elektronik dan literatur mengenai permasalahan 

kinerja manajerial yang menyebabkan beberapa industri pengolahan es balok 

mengalami kebangkrutan. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian adalah: 

1. Metode angket atau kuesioner 

Salah satu cara pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

metode pengiriman kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan 

daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan 

respon sesuai dengan permintaan pengguna. Tujuan penyebaran angket adalah 

mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa 

merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan 

kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan Arikunto (2006:155). 

Kuesioner atau angket tersebut dikirimkan kepada responden melalui 

bagian administrasi atau bagian umum perusahaan.  Kuesioner ditujukan kepada   

orang yang terdiri dari berbagai posisi atau jabatan pada perusahaan-perusahaan 

pengolahan es balok di Kota Semarang. 

Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket 

tertutup (close form questioner), yaitu kuisioner yang disusun dengan 

menyediakan jawaban sehingga responden  hanya memberi tanda jawaban yang 
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dipilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pada penelitian ini responden 

diberikan lima pilihan jawaban yaitu : 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju          

2. Metode Wawancara 

Menurut Arikunto (2006:132) metode wawancara adalah dialog yang 

dilaksanakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. 

Dialog dengan narasumber sangat perlu untuk dilakukan agar mendapat 

informasi secara langsung dan dapat diandalkan kebenarannya. 

 Metode wawancara  dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang permasalan yang sering timbul sehingga terganggunya kinerja 

manajemen. Metode wawancara ini dilakukan dengan dialog langsung dengan 

beberapa manajer perusahaan. 

 

3.5 Metode Analisis 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini metode analisis 

data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Metode Analisis Deskriptif 

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui dan menganalisis data 

mengenai variabel desentralisasi, sistem akuntansi manajemen dan kinerja manajerial. 
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Untuk mengetahui secara tepat presentase skor jawaban digunakan rumus sebagai 

berikut :     

                       X100% 

       Keterangan: 

       n = nilai yang diperoleh 

      N = jumlah seluruh nilai 

      % = prosentase 

Arikunto (2006:240) 

Untuk mengetahui distribusi masing-masing variabel dimana pengumpulannya 

dengan menggunakan angket, setiap indikator dari data yang dikumpulkan terlebih 

dahulu diklasifikasikan dan kemudian  diberi skor. Adapun penskoran indikator 

desentralisasi, sistem akuntansi manajemen dan kinerja manajerial  penskorannya 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk jawaban pernyataan Sangat Setuju (SS)        =  5 

b. Untuk jawaban pernyataan Setuju (S)         =  4 

c. Untuk jawaban pernyataan Netral (netral)                   =  3 

d. Untuk jawaban pernyataan Tidak Setuju (TS)        =  2 

e. Untuk jawaban pernyataan Sangat Tidak Setuju  (STS)            =  1  

Dalam menentukan kategori deskripsi persentase yang diperoleh, dibuat tabel 

kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut :  

1) Menetapkan persentase maksimal, yaitu : 

 (5/5) x 100% = 100% 

2) Menetapkan persentase minimal, yaitu : 

(1/5) x 100% = 20% 
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3) Menetapkan rentang presentase  

Rentang % diperoleh dengan cara mengurangi % tertinggi dengan % terendah 

sehingga diperoleh : 

100% - 20% = 80% 

4) Menetapkan interval kelas persentase  

Interval % diperoleh dengan cara membagi rentang % dengan jenjang kriteria 

sehingga diperoleh : 

80% : 5 = 20 %  

5) Menetapkan jenjang kriteria 

Untuk variabel kinerja manajerial jenjang kriteria yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

Interval Persentase Kriteria 

84% < DP < 100% Sangat Baik 

68% < DP < 84% Baik 

52% < DP < 68% Kurang Baik 

36% < DP < 52% Tidak Baik 

20% < DP < 36% Sangat Tidak Baik 

 

Untuk variabel desentralisasi, jenjang kriteria yang digunakan sebagai 

berikut: 

Interval Persentase Kriteria 

84% < DP < 100% Sangat tinggi 

68% < DP < 84% Tinggi 

52% < DP < 68% Sedang 

36% < DP < 52% Tidak tinggi 

20% < DP < 36% Sangat Tidak tinggi 
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Untuk variabel sistem akuntansi manajemen jenjang kriteria yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

Interval Persentase Kriteria 

84% < DP < 100% Sangat Baik 

68% < DP < 84% Baik 

52% < DP < 68% Kurang Baik 

36% < DP < 52% Tidak Baik 

20% < DP < 36% Sangat Tidak Baik 

 

3.5.2 Metode Analisis Inferensial 

Analisis Inferensial adalah metode analisis statistik yang member cara 

obyektif guna mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kuantitatif serta 

menarik kesimpulan tentang ciri ciri populasi tertentu dari hasil analisa serangkaian 

sampel yang dipilih dari populasi yang bersangkutan. Metodenya member tekanan 

pada cara mengumpulkan, mengklasifikasi dan mengevaluasi fakta yang terbatas 

sebagai dasar guna menarik kesimpulan. 

1.   Uji Regresi Berganda 

 Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam 

analisis regresi selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, 

juga menunjukkan arah hubungan antar variabel dependen dengan variabel 

independen. Variabel dependen diasumsikan random berarti mempunyai distribusi 

probabilistik. Variabel independen diasumsikan memiliki nilai tetap  Ghozali  (2005: 

82). Berdasarkan analisis regresi ini kemudian dilanjutkan dengan metode analisis 

jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier 

berganda. Analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan 

kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. 
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Hubungan langsung terjadi jika desentralisasi mempengaruhi kinerja tanpa ada sistem 

akuntansi manajemen (SAM).  

Persamaan model regresi berganda Ghozali  (2005: 182) 

 

Y = a + β1. X1 + β2 . X2 + e 

 

 Dimana: 

Y = kinerja manajerial 

a  = konstanta regresi 

β1,β2 = koefisien regresi 

X1  = variabel desentralisasi 

X2      =variabel karakteristik informasi system akuntansi    

manajemen  (Informasi Broad Scope, Informasi Timelines, 

Informasi Aggregation,  Informasi Integration) 

X1,X2 = interaksi antara variabel X1 dan X2  

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan 

berdistribusi normal dan dalam model tidak mengandung multikolonieritas serta 

heteroskedastisitas. 

1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui normal tidaknya masing-

masing variabel penelitian. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan 

uji kolmogorof-smirnof  Ghozali (2005:114) dengan bantuan komputer program 
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SPSS. Data pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas dimana jika 

probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data dalam penelitian berdistribusi normal. 

2.   Uji multikolinieritas  

Pengujian ini untuk mengetahui adanya linier yang sempurna atau pasti 

diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. Syarat 

berlakunya model regresi ganda adalah antar variabel bebasnya tidak memiliki 

hubungan sempurna atau mengandung multikolonieritas. 

Deteksi terhadap adanya multikolinieritas adalah dengan melihat besaran 

Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance melalui SPSS dan koefesien 

korelasi antar variabel bebas. Jika VIF  > 10 maka variabel tersebut mempunyai 

persoalan multikolinieritas dengan variabel lainnya. Sedangkan apabila model 

regresi diperoleh VIF < 5 dan tolerance diatas 0,1 maka dalam model tersebut 

tidak terjadi Multikolinieritas Ghozali  (2005:92) 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak mengandung 

heteroskedastisitas Ghozali (2005:105) 

Gejala heteroskedastisitas dapat diketahui dengan dilakukan pengamatan 

scatter plot melaluli SPSS antara prediksi variabel terikat dengan residualnya, 

dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residualnya (Y 

prediksi-Y sesungguhnya). Model yang bebas dari heteroskedastisitas memiliki 

grafik Scatter plot dengan pola titik yang menyebar diatas dan dibawah sumbu Y.
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3.5.4  Uji Hipotesis 

1.   Uji t (uji hipotesis secara parsial) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel. 

Pengujian dilakukan sebagai berikut: 

a. Menentukan hipotesis 

Ho : β = 0,  (tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel independen 

terhadap variabel dependen) 

Ha : β  ≠  0,  (ada pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap 

variabel dependen) 

Bila jumlah degree of freedom adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan 

sebesar 5% maka Ho dapat ditolak bila nilai t > 2 (dalam nilai absolut). Dengan 

kata lain kita menerima hipotesis alternatif (Ha), yang menyatakan bahwa satu 

variabel independen (desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen). 

1) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis melalui tabel. 

Jika t hitung  ≥  t tabel dan – t hitung ≤  t tabel  maka Ho ditolak, maka kita 

menerima hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen (desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen) secara individual 

mempengaruhi variabel dependen (kinerja manajerial). 

Jika t hitung < t tabel dan –t hitung  >  t  tabel  maka Ho diterima, maka kita 

menolak hipotesis alternatif (Ha) yang artinya tidak ada pengaruh antara 

variabel independen (desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen) secara 

individual mempengaruhi variabel dependen (kinerja manajerial). 
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2.  Uji F (uji hipotesis secara simultan) 

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Pengujian dilakukan sebagai berikut: 

a. Menentukan hipotesis 

Ho = βi = 0        (tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan variabel 

desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja 

manajerial secara bersama-sama) 

Ha = βi > 0  (ada pengaruh yang positif dan signifikan variabel desentralisasi 

dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial 

secara bersama-sama) 

b. Simpulan 

Bila nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak pada derajat kepercayaan 5%. 

Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa 

semua variabel independen (desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen) 

secara serentak dan signifikan memnpengaruhi variabel dependen (kinerja 

manajerial)). 

Bila nilai F hitung < F tabel, maka Ho diterima pada derajat kepercayaan 

5%. Dengan kata lain kita menolak hipotesis alternatif (Ha) yang artinya tidak ada 

pengaruh secara simultan antara variabel independen (desentralisasi dan sistem 

akuntansi manajemen) secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen (kinerja manajerial). 
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3.5.5  Uji Koefisien Determinasi  

Uji Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar varian 

dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.  yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah  yang mempertimbangkan jumlah variabel independen 

dalam suatu model atau disebut Adjust  Atau  yang telah disesuaikan. Apabila  

mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen secara bersama-sama 

dapat dijelaskan oleh variabel independen. 

Selain melakukan uji t, perlu juga mencari besarnya koefisien determinasi 

parsialnya r
2
 untuk masing-masing variabel bebas. Uji  r

2
 digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar sumbangan pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1   Gambaran Umum Responden 

Gambaran Umum responden disini akan diuraikan karakteristik responden 

yang dilihat dari jenis kelamin, umur, pendidikan, masa kerja. Untuk dapat 

mengetahui karakteristik responden dapat dilihat dari uraian dibawah ini. 

 

4.1.1  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin adalah faktor genetik yang dimiliki manusia sejak lahir. Pada 

umumnya jenis kelamin dapat mempengaruhi seseorang dalam pengambilan 

keputusan. Untuk dapat mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat pada Tabel 4.1 

 
Tabel 4.1 

 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

   Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 
Pria 

27 84% 

2 
Wanita 

5 16% 

 

 

32 100% 

Sumber : Data primer diolah 2011 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden berjenis kelamin pria 

sebesar  27 orang  (84%), dan responden dengan jenis kelamin wanita sebesar 5 orang 
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(16%). Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pimpinan atau manajer industri 

pengolahan es balok di Semarang berjenis kelamin pria sebanyak 27 orang (84%). 

 

4.1.2  Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

 
Tabel 4.2 

 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

 

   Umur Frekuensi Persentase 

1 21 < 30 4 13% 

2 31 < 40 8 25% 

3 41 < 50 14 44% 

4       < 50 6 19% 

    Jumlah 
32 100% 

Sumber : Data primer diolah 2011 

Berdasarkan Tabel 4.2  dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki 

umur 21 ≤ 30 sebanyak 4 orang (13%), 31 ≤ 40 sebanyak 8 orang (25%), 41≤ 50 

sebanyak 14 orang (44%), 50 ≤ sebanyak 6 orang (19%). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar pimpinan atau manajer industri pengolahan es balok di 

Semarang berumur antara 41 sampai 50 tahun sebanyak 14 orang (44%). 

 

4.1.3  Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Latar belakang pendidikan seseorang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak 

ukur untuk mengukur tingkat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat 

pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi tingkat intelektualitas yang 

dimilikinya. Untuk dapat mengetahui karakteristik berdasarkan pendidikan responden 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 
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                              Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

   Pendidikan Frekuensi Persentase 

SMA/SMK 9 28% 

D3 5 16% 

S1 15 47% 

S2 3 9% 

 

32 100% 

Sumber : Data primer diolah 2011 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki 

latar belakang pendidikan SMA/SMK sebanyak 9 orang (28%), D3 sebanyak 5 orang 

(16%), SI sebanyak 15 orang (47%), S2 sebanyak 3 orang (9%). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar pimpinan atau manajer industri pengolahan es 

balok di Semarang berlatar belakang pendidikan  S1 sebanyak 15 orang (47%). 

 

4.1.4  Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa kerja menggambarkan tingkat senioritas seseorang, semakin tinggi masa 

kerja yang dimiliki, semakin tinggi pula tingkat senioritas orang tersebut. Untuk dapat 

mengetahui karakteristik berdasarkan pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 

4.4 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja Frekuensi Persentase 

 1  <  10 16 50% 

11 < 20 12 38% 

21 <  4 13% 

 
32 100% 

Sumber : Data primer diolah 2011 
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Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki masa kerja 

1  ≤  10 sebanyak 16 orang (50%), 11 ≤ 20 sebanyak 12 orang (34%), 21 ≤ sebanyak 4 

orang (13%). Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pimpinan atau manajer 

industri pengolahan es balok di Semarang memiliki masa kerja sebanyak 1  ≤  10 

sebanyak 16 orang (50%). 

 

4.2  Analisis Data  

4.2.1  Analisis Deskriptif 

1.  Analisis Deskriptif Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial dalam kajian penelitian ini dapat dilihat dari empat 

indikator yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. 

Secara umum gambaran kinerja manajerial dapat dilihat pada tabel 4.5:   

Tabel 4.5 

Deskripsi Kinerja Manajerial 

 

No Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 84% < DP < 100% Sangat Baik 1 3,12% 

2 68% < DP < 84% Baik 14 43,75% 

3 52% < DP < 68% Kurang Baik 17 53,13% 

4 36% < DP < 52% Tidak Baik 0 0% 

5 20% < DP < 36% 

Sangat Tidak 

Baik 0 0% 

Jumlah 32 100.0% 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 
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Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 32 responden yang 

diteliti, jawaban 1 responden (3,12 %) menunjukan kinerja manajerial yang 

sangat baik, jawaban 14 responden (43,75%) menunjukkan kinerja yang baik, 

dan jawaban 17 responden (53,13 %) menunjukkan kinerja kurang baik. Lebih 

jelasnya gambaran tentang kinerja manajerial disajikan dalam gambar berikut 

ini:  

 

 

 

 

 

 

           Gambar 4.1 Grafik Variabel Kinerja Manajerial 

2.    Analisis Deskriptif Desentralisasi 

Desentralisasi pada kajian penelitian ini dapat dilihat dari lima  

indikator yaitu kebijakan pengembangan produk, pertimbangan objektif 

dalam pengambilan keputusan, kebijakan dalam pengembangan investasi, 

perencanaan dan pengalokasiaan anggaran, dan perencanaan harga jual. 

Berdasarkan Tabel 4.6, terdapat 1 (3,12%) jawaban responden yang 

menunjukan bahwa tingkat desentralisasi sangat tinggi, 16 (50%) jawaban 

responden menunjukan tingkat desentralisasi tinggi, dan 15 (46,88%) 

jawaban responden menunjukan tingkat desentralisasi sedang. Lebih jelasnya 

gambaran tentang sistem desentralisasi disajikan dalam Tabel 4.6 dan grafik 

4.2, berikut ini: 
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Tabel 4.6 

Deskriptif Desentralisasi 

 

No. Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 84% < DP < 100% Sangat Tinggi 1 3,12% 

No. Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

2 68% < DP < 84% Tinggi 16 50% 

3 52% < DP < 68% Sedang 15 46,88% 

4 36% < DP < 52% Rendah 0 0% 

5 20% < DP < 36% 

Sangat 

Rendah 0 0% 

Jumlah 32 100.0% 

Sumber : Data Primer diolah, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 4.2 Grafik variabel Desentralisasi  

3.  Analisis Deskriptif Sistem Akuntansi Manajemen 

Sistem akuntansi manajemen pada kajian penelitian dapat dilihat dari 

indikator karakteristik cakupan luas, karakteristik ketepatan waktu, 

pengumpulan, dan integrasi. 
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Tabel 4.7 

Deskriptif Sistem Akuntansi Manajemen 

 

No. Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 

84% < DP < 

100% Sangat Baik 1 3,12% 

2 68% < DP < 84% Baik 17 53,13% 

3 52% < DP < 68% Kurang Baik 14 43,75% 

4 36% < DP < 52% Tidak Baik 0 0% 

5 20% < DP < 36% 

Sangat Tidak 

Baik 0 0% 

Jumlah 32 100.0% 
Sumber : Data Primer diolah, 2011 

 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 32 responden yang 

diteliti, sebanyak 1 (3,12%) jawaban responden menunjukkan sistem 

akuntansi manajemen yang sangat baik, sebanyak 17 (53,13%) jawaban 

responden menunjukkan sistem akuntansi manajemen yang baik dan sebanyak 

14 (43,75%) jawaban responden menunjukkan sistem akuntansi manajemen 

yang kurang baik. Lebih jelasnya gambaran tentang sistem akuntansi 

manajemen disajikan dalam grafik berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Grafik Sistem Akuntansi Manajemen 
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4.2.2 Analisis Inferensial 

1. Uji Regresi Berganda 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda dengan dua prediktor yaitu desentralisasi (X1), sistem akuntansi 

manajemen (X2), dan kinerja manajerial (Y). Model regresi ini dapat digunakan 

untuk mengetahui bentuk pengaruh desentralisasi dan sistem akuntansi 

manajemen terhadap kinerja manajerial baik secara simultan dan parsial. 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS for windows release 16,00 diperoleh Tabel 

analisis regresi sebagai berikut:  

Tabel 4.8 

Analisis Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 10.974 10.022  1.095 .283   

Desentralisasi .678 .237 .433 2.862 .008 .918 1.089 

SAM .329 .145 .344 2.271 .031 .918 1.089 

a. Dependent Variable: Kinerja       

Sumber: data penelitian yang diolah tahun 2011 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 diperoleh nilai konstanta sebesar 10,974. 

Berdasarkan hasil pengujian diatas juga diperoleh koefisien untuk desentralisasi 

sebesar 0,678 dengan t hitung = 2,862 dengan signifikansi = 0,008 < 0,05. Hal ini 

berati bahwa H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh 

desentralisasi terhadap kinerja manajerial. Koefisien untuk variabel Sistem 

informasi akuntansi manajemen sebesar 0,329 dengan t hitung = 2,271 dan 
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signifikansi = 0,031 < 0.05. Hal ini berarti bahwa H2 diterima, sehingga dapat 

disimpulkan ada pengaruh antara sistem informasi akuntansi manajemen 

terhadap kinerja manajerial. 

Persamaan regresi yang terbentuk dari Tabel 4.11 adalah sebagai 

berikut:  

Y = 10,974 + 0,678 X1 + 0,329 X2 

 Model regresi tersebut mengandung arti: 

1. Jika desentralisasi dan sistem informasi akuntansi manajemen sama dengan 

nol (0), maka kinerja manajerial akan menjadi sebesar 10,974.    

2. Jika terjadi kenaikan satu poin desentralisasi akan diikuti kenaikan kinerja 

manajerial sebesar 0,678 apabila sistem akuntansi manajemen dianggap 

tetap.     

3. Jika terjadi kenaikan satu poin sistem informasi akuntansi manajemen akan 

diikuti kenaikan kinerja manajerial sebesar 0,329 apabila desentralisasi 

dianggap tetap.  

 

4.2.3  Uji Asumsi Klasik 

Model analisis regresi yang baik harus memenuhi asumsi klasik, karena 

persamaan regresi akan dijadikan alat prediksi atau analisis. Pengujian asumsi klasik 

sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal tidaknya masing-

masing variabel penelitian. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi 



74 

 

 

 

dengan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik atau 

dengan melihat histogram dan residualnya. 

Grafik normal P-P plot dapat dicari untuk mengetahui normalitas data 

penelitian semua variabel jika titik-titik yang dihasilkan mendekati garis diagonal 

dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Berikut adalah gambar grafik 

normal P-P plot. 

 

Gambar 4.4 Grafik P-Plot Normalitas  

Berdasarkan gambar 4.4 menggambarkan data membentuk suatu garis 

lurus diagonal. Maka data tersebut berdistribusi normal. 

Selain melihat grafik di atas normalitas data juga bisa dilihat berdasarkan 

uji one sample kolmogorov- smirnov, dengan melihat nilai signifikansi dari 

masing- masing variabel. Jika nilai signifikansi kedua variabel tersebut lebih 

besar dari 0,05, maka data tersebut normal. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel berikut: 
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Tabel 4.9 

Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Desentralisasi SAM Kinerja 

N 32 32 32 

Normal Parameters
a
 Mean 34.6250 58.6250 53.7500 

Std. Deviation 4.19485 6.85683 6.56973 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .153 .083 .123 

Positive .153 .083 .123 

Negative -.133 -.074 -.119 

Kolmogorov-Smirnov Z .865 .467 .695 

Asymp. Sig. (2-tailed) .442 .981 .719 

a. Test distribution is Normal.    

     

        Sumber: data penelitian yang diolah tahun 2011 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel 

desentralisasi  adalah 0,442 variabel sistem informasi akuntansi manajemen 

0,981, dan variabel kinerja manajerial 0,719. Melihat bahwa nilai signifikansi 

kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa data kedua 

variabel tersebut normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya linier yang 

sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan 

model regresi. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai toleransi dan variance 

inflation factor (VIF). Antar variabel independen tidak terjadi multikolinieritas jika 

nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF dibawah atau lebih kecil dari 10. 
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Tabel 4.10 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 10.974 10.022  1.095 .283   

Desentralisasi .678 .237 .433 2.862 .008 .918 1.089 

SAM .329 .145 .344 2.271 .031 .918 1.089 

a. Dependent Variable: Kinerja       

Sumber: Data penelitian yang diolah tahun 2011 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas diperoleh nilai Variance Inflaction Faktor 

(VIF) untuk variabel desentralisasi sebesar 1,089 atau lebih kecil dari 10, nilai 

tolerance sebesar 0,918 atau lebih besar dari 0,1. Variabel sistem informasi akuntansi 

manajemen mempunyai nilai VIF sebesar 1,089 atau lebih kecil dari 10 dan toleransi 

sebesar 0,918 atau lebih besar dari 0,1. Dengan demikian kedua variabel bebas 

tersebut tidak terjadi multikolinieritas.   

 

3. Uji Heterokesdastistas 

Uji heterokesdastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksaman varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model 

regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokesdastisitas, untuk mengetahui 

gejala heterokesdastitas dilakukan dengan mengamati grafik scatter plot melalui 

program SPSS. Model yang bebas dari heterokesdastisitas memiliki grafik scatter plot 

dengan pola titik-titik yang menyebar. Hasilnya dapat dilihat pada gambar  4.5 : 
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Gambar 4.5 Grafik Scatterplot 

Berdasarkan gambar uji heterokedastisitas di atas menunjukkan bahwa 

grafik Scatterplot dengan pola titik-titik  yang  menyebar di sekitar nol. Jadi tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Hal tersebut juga dapat dibuktikan dan terlihat dengan melakukan  uji 

heterokesdastisitas dengan menggunakan model glesier. Model regresi yang baik 

adalah yang tidak terjadi heterokesdastisitas, untuk mengetahui gejala 

heterokesdastitas dilakukan dengan mengamati tabel glesier melalui program SPSS. 

Model yang bebas dari heterokesdastisitas memiliki nilai signifikansi dari kedua 

variabel bebas yaitu desentralisasi dan SAM lebih besar dari 0,05. Hasilnya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.11 

Uji Heterokesdastistas 

Glesier 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.276 4.639 
 

.706 .486 

Desentralisasi .220 .110 .357 2.002 .055 

SAM -.111 .067 -.295 -1.657 .108 

a. Dependent Variable: abs_res     

Sumber: Data penelitian yang diolah tahun 2011 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 uji heterokedastisitas di atas menunjukkan hasil 

signifikansi desentralisasi sebesar 0,055 dan nilai signifikansi SAM sebesar  0,108 

atau lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

4.2.4  Uji Hipotesis 

 

1. Uji F atau Uji Simultan 

Pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan untuk menguji 

keberartian pengaruh secara bersama-sama atau simultan dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat, yaitu pengaruh desentralisasi, sistem informasi akuntansi 

manajemen terhadap kinerja manajerial. Hasil uji simultan dapat dilihat pada Tabel 

dibawah ini: 
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    Tabel 4.12 

    Uji F atau Uji Simultan 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 522.794 2 261.397 9.299 .001
a
 

Residual 815.206 29 28.111   

Total 1338.000 31    

a. Predictors: (Constant), SAM, Desentralisasi   

b. Dependent Variable: Kinerja     

Sumber: data penelitian yang diolah tahun 2011 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji simultan pada Tabel 4.12 diperoleh 

Fhitung sebesar  9,299  dengan probabilitas 0,001 < 0,05 sedangkan Ftabel untuk dk 

pembilang 1 dan dk penyebut 29 serta taraf kepercayaan 5% adalah 4,18. Karena 

Fhitung > Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa persamaan garis tersebut linear dan 

signifikan, sehingga H3 diterima jadi terdapat pengaruh antara desentralisasi dan 

sistem informasi akuntansi manajemen, terhadap kinerja manajerial. 

2. Uji t atau Uji Parsial 

Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk menguji keberartian 

pengaruh dari masing- masing variabel independen yaitu desentralisasi (X1) dan 

sistem akuntansi manajemen (X2) terhadap variabel dependen yaitu kinerja 

manajerial (Y).  

1) Desentralisasi (X1) terhadap kinerja manajerial (Y) 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai thitung 

desentralisasi sebesar 2,862 dengan nilai signifikansi 0,008 serta t tabel 

2,042. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 serta t hitung lebih besar 

dari t tabel, maka model regresi ini dapat digunakan untuk meningkatkan 
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kinerja manajerial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desentralisasi (X1) 

berpengaruh secara parsial terhadap kinerja manajerial (Y). Hal ini berarti 

H1 diterima, artinya ada pengaruh desentralisasi terhadap kinerja 

manajerial. 

2) Sistem akuntansi manajemen (X2) terhadap Kinerja manajerial (Y) 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai thitung sistem 

informasi akuntansi manajemen sebesar 2,271 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,031 serta t tabel 2,042. Oleh karena nilai signifikansi tersebut 

lebih kecil dari 0,05 serta t hitung labih besar dari t tabel, maka H2 diterima 

yang berarti bahwa ada pengaruh antara sistem informasi akuntansi 

manajemen (X2) terhadap terhadap kinerja manajerial. 

4.2.5  Koefisien Determinasi ( R
2
) 

Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 dengan bantuan program SPSS 16, dalam 

analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau R
2
 sebesar 0,391. 

Hal ini berarti 39,1 % variasi perubahan kinerja manajerial dijelaskan oleh variasi 

perubahan faktor-faktor desentralisasi dan sistem informasi akuntansi manajemen. 

Sementara sisanya sebesar 60,9 % diterangkan oleh faktor lain diluar kedua variabel di 

atas yang tidak ikut terobservasi.     

Tabel 4.13 

Koefisien Determinasi Simultan (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .625
a
 .391 .349 5.30194 

a. Predictors: (Constant), SAM, Desentralisasi 

Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2011 
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4.3 Pembahasan  

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

antara desentralisasi dan sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja 

manajerial baik secara simultan maupun parsial yang dibuktikan dari hasil uji F yang 

diperoleh besar signifikansi 0,001 kurang dari 0,05 dan secara parsial yang dibuktikan 

dengan uji t yang diperoleh besar signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan 

persamaan regresi yang diperoleh dimana koefisien regresi bertanda positif, maka 

dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif desentralisasi dan sistem informasi 

akuntansi manajemen terhadap kinerja dengan besarnya pengaruh secara simultan 

sebesar 39,1 %, sedangkan 60,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dikaji 

dalam penelitian ini.   

Implikasi hasil penelitian yang telah dianalisis secara statistik mengenai 

pengaruh desentralisasi dan sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja 

manajerial akuntansi responden akan dibahas berikut ini: 

 

4.3.1 Pengaruh Desentralisasi Terhadap Kinerja manajerial  

Berdasarkan kriteria yang ada pada analisis deskriptif presentase maka dari dari 

terhadap 32 responden, terdapat 1 (3,12%) jawaban responden yang menunjukan 

bahwa tingkat desentralisasi sangat tinggi, 16 (53,13%) jawaban responden 

menunjukan tingkat desentralisasi tinggi, dan 15 (40,63%) jawaban responden 

menunjukan tingkat desentralisas sedang  

Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh nilai t hitung desentralisasi sebesar 2,862 

dengan nilai signifikansi 0,008.  Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05, maka 

model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi kinerja manajerial. Sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa desentralisasi (X1) berpengaruh secara parsial terhadap 

kinerja manajerial (Y). Hal ini berarti H1 diterima, artinya ada pengaruh desentralisasi 

terhadap kinerja. 

Dapat diartikan juga bahwa semakin baik desentralisasi akan berpengaruh 

terhadap optimalnya kinerja manajerial yang dicapai begitupun sebaliknya semakin 

tidak baik desentralisasi akan berpengaruh semakin rendahnya kinerja yang dicapai.  

 

4.3.2  Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial 

Berdasarkan kriteria yang ada pada analisis deskriptif presentase maka variabel 

sistem akuntansi manajemen menunjukkan bahwa dari 32 responden yang diteliti, 

sebanyak 1 (3,12%) jawaban responden menunjukkan sistem akuntansi manajemen 

yang sangat baik, sebanyak 17 (53,13%) jawaban responden menunjukkan sistem 

akuntansi manajemen yang baik dan sebanyak 14 (43,75%) jawaban responden 

menunjukkan sistem akuntansi manajemen yang kurang baik.  

     Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh nilai thitung sistem informasi 

akuntansi manajemen sebesar 2,271 dengan nilai signifikansi sebesar 0,031. Oleh 

karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 maka H2 diterima yang berarti 

bahwa ada pengaruh antara sistem informasi akuntansi manajemen (X2) terhadap 

terhadap kinerja manajerial (Y). 

  Dapat diartikan juga bahwa semakin tinggi sistem akuntansi manajemen 

akan berpengaruh terhadap kenaikan kinerja manajerial yang dicapai begitupun 

sebaliknya semakin rendah kegiatan Sistem akuntansi manajemen akan berpengaruh 

semakin rendahnya kinerja manajerial yang dicapai.   
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4.3.3 Pengaruh Desentralisasi dan Sistem informasi Akuntansi Manajemen 

Terhadap Kinerja Manajerial 

Berdasarkan pada hasil analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 

menunjukkan bahwa secara simultan, desentralisasi dan sistem informasi akuntansi 

manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial yang ditunjukkan dengan nilai F 

hitung sebesar 9,299  dengan signifikansi sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai F yang diperoleh signifikan karena harga signifikansi kurang dari 0,05, hal ini 

berarti H3 diterima artinya ada pengaruh antara secara bersama- sama antara 

desentralisasi dan system informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. 

Besarnya pengaruh antara desentralisasi dan Sistem informasi akuntansi 

manajemen terhadap kinerja manajerial secara simultan dapat diketahui dari nilai R
2
.
 

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai R
2
 sebesar 0,391 atau 39,1 %, jadi 

desentralisasi dan sistem informasi akuntansi manajemen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadp kinerja manajerial sebesar 39,1%, dan sisanya sebesar sebesar 

60,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi dan sistem 

informasi akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Oleh karena 

itu perusahaan harus meningkatkan sistem desentralisasi dan sistem informasi 

akuntansi agar kinerja manajerial mereka maksimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.      Simpulan 

Berdasarkan hasil kesimpulan dan analisis data pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpilkan bahwa : 

1. Berdasarkan analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa : Jawaban 

responden yang menyatakan tingkat desentralisasi tinggi sebanyak 16 

responden (50%),kategori sedang sebanyak 15 responden (46,88%), dan 

kategori sangat tinggi 1 responden (3,12%). Pada sistem akuntansi manajemen 

menunjukkan jawaban responden  sebanyak 17 responden (53,13%) dalam 

kategoti baik, 14 responden (43,75%) kurang baik dan 1 responden 

(3,12%)sangat baik. Kinerja manajerial menunjukkan 17 responden 

(53,13%)kurang baik, 14 responden (43,75%)dalam kategori baik dan 1 

(3,12%) dalam kategori sangat baik.   

2. Ada pengaruh yang signifikan antara desentralisasi terhadap kinerja 

manajerial, yang berarti semakin meningkat desentralisasi akan diikuti dengan 

kenaikan kinerja manajerial. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t diperoleh 

thitung 2,862 dengan signifikansi 0.008 < 0.05. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara sistem informasi akuntansi manajemen 

terhadap kinerja manajerial, yang berarti semakin meningkat sistem informasi 

akuntansi manajemen akan diikuti dengan kenaikan kinerja manajerial. Hal 

ini ditunjukkan dari hasil uji t diperoleh thitung 2,271 dengan signifikansi 

0.031 < 0.05.   
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4. Ada pengaruh yang signifikan antara desentralisasi dan sistem informasi 

akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial Hal ini ditunjukkan dari 

hasil uji F diperoleh Fhitung 9,299 dengan signifikansi 0.001 < 0.05 

5.2  Saran 

1.  Disarankan kepada perusahaan untuk benar-benar melaksanakan desentralisasi 

khususnya dalam hal pengambilan kebijakan operasional, hal ini akan semakin 

mendorong manajer dan teamnya untuk lebih kreatif menentukan gagasan-

gagasan baru untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi dan terciptanya 

kinerja manajerial yang lebih tinggi. Kepercayaan yang diberikan kepada 

manajer divisi justru sangat memungkinkan untuk memperoleh informasi 

akuntansi manajemen lebih akurat, Broad Scope, Timelines, Aggregation, 

Integration karena mereka yang paling mengerti solusi atas persoalan-

persoalan yang harus dipecahkan dalam bidangnya masing-masing. 

2. Adanya hubungan interaksi antar variabel akan membantu para manajer, 

supervisior untuk mengidentifikasi interaksi yang mungkin dapat menjadi 

suatu sinergi terhadap keberhasilan tercapainya tujuan organisasi. 
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Semarang,    Agustus 2011 

Perihal: Permohonan Pengisian Kuesioner 

 

Yth. Bapak/Ibu, Manajer Umum 

sebagai Responden Penelitian 

di Kota Semarang 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penelitian ilmiah untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana 

(S1) Universitas Negeri Semarang, maka saya yang mengirim kuesioner ini: 

Nama   : Bhakti Setyolaksono 

NIM  : 7250406582 

Status  : Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang 

membutuhkan beberapa informasi untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. 

Informasi yang saya peroleh dari respon yang Bapak/Ibu berikan akan sangat 

membantu saya untuk mendapatkan bukti empiris mengenai penelitian yang berjudul 

“PENGARUH DESENTRALISASI dan SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN 

TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI KASUS PADA INDUSTRI ES 

BALOK di KOTA SEMARANG)”. 

Hasil dari penelitian ini akan digunakan untuk kepentingan akademik dan bukan 

untuk dipublikasikan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon partisipasi 

bapak/ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini. 

Atas kerjasama, dukungan, dan perhatian Bapak/ Ibu saya mengucapkan terima 

kasih. 

 

 

Hormat saya 

 

 

Bhakti Setyolaksono 

 

Mengetahui 

 

Pembimbing I                    Pembimbing II 

 

Drs. Fachrurrozie, M.Si             Bestari Dwi Handayani, SE., M.Si. 

NIP. 196206231989011001            NIP. 197905022006042001 
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DAFTAR KUESIONER 

 

 

DATA RESPONDEN 

 

Harap merespon item berikut dengan member tanda chec (√) pada 

kotak yang sesuai atau lengkapi pada tempat yang tersedia 

 

1. Jenis Kelamin    :    Pria   Wanita 

 

2. Umur    :   ____  tahun   

 

3. Kualifikasi Akademik (boleh memilih lebih dari satu): 

  SMA/SMK 

D3 

S1 

S2 

4. Jabatan    : 

   Owner/Pemilik                             Manajer Umum 

                       Manajer Operasional                 Manajer Personalia 

 

5. Lamanya bekerja sebagai pimpinan/manajer :  ____  tahun  ____ bulan 
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Lampiran 5 

Tabulasi Desentralisasi 

No. 

Resp 

Desentralisasi (X1) 
Total % 

S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9 S-10 

R-01 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 42 84% 

R-02 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 34 68% 

R-03 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 32 64% 

R-04 4 4 3 3 5 3 4 5 3 4 38 76% 

R-05 3 2 4 3 4 2 3 3 4 4 32 64% 

R-06 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 34 68% 

R-07 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 34 68% 

R-08 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 39 78% 

R-09 3 3 3 4 5 4 3 5 3 3 36 72% 

R-10 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 35 70% 

R-11 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 62% 

R-12 5 3 5 4 4 4 4 4 3 3 39 78% 

R-13 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 32 64% 

R-14 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 34 68% 

R-15 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 40 80% 

R-16 4 5 5 4 5 3 3 4 5 3 41 82% 

R-17 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 39 78% 

R-18 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 32 64% 

R-19 2 1 4 5 2 5 2 2 4 2 29 58% 

R-20 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 32 64% 

R-21 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 33 66% 

R-22 5 5 4 3 3 3 5 3 4 5 40 80% 

R-23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60% 

R-24 3 3 2 4 2 4 4 2 4 3 31 62% 

R-25 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 34 68% 

R-26 4 2 2 3 2 3 4 2 2 4 28 56% 

R-27 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 36 72% 

R-28 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3 26 52% 

R-29 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 32 64% 

R-30 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 39 78% 

R-31 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 30 60% 

R-32 5 5 4 3 3 3 5 3 4 5 40 80% 
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Lampiran 6 

Tabulasi Sistem Akuntansi Manajemen 

    

S A M (X2) 

  No. 

Res 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R-01 4 4 5 4 4 4 5 4 5 

R-02 5 4 3 3 3 4 5 4 4 

R-03 4 3 3 3 3 3 4 4 4 

R-04 4 3 2 3 3 4 4 3 4 

R-05 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

R-06 2 2 2 3 2 2 3 4 3 

R-07 4 4 3 4 4 4 3 4 3 

R-08 4 4 3 4 4 4 3 4 3 

R-09 4 3 3 3 3 4 3 4 3 

R-10 4 3 3 3 3 4 5 3 4 

R-11 3 5 3 4 3 3 4 4 4 

R-12 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

R-13 4 3 2 3 2 4 3 4 3 

R-14 3 4 3 4 3 3 3 3 3 

R-15 3 3 2 3 2 3 3 4 3 

R-16 4 4 3 3 2 4 5 4 5 

R-17 3 3 3 5 2 3 5 3 5 

R-18 4 4 2 3 2 4 3 3 3 

R-19 3 3 3 3 3 3 2 5 2 

R-20 4 4 4 3 2 3 2 4 2 

R-21 4 4 4 4 4 3 4 3 4 

R-22 4 3 4 3 3 4 3 3 3 

R-23 5 4 3 3 3 5 3 3 3 

R-24 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

R-25 5 3 3 5 4 5 3 4 3 

R-26 5 4 3 3 2 5 4 5 4 

R-27 4 3 4 3 2 4 3 4 3 

R-28 3 3 3 3 3 4 2 4 3 

R-29 4 2 3 3 2 4 2 4 2 

R-30 5 3 5 5 4 4 4 4 4 

R-31 4 4 3 3 3 4 5 4 5 

R-32 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
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S A M 

   No. 

Res 
10 11 12 13 14 15 16 17 Total % 

R-01 5 5 4 5 4 4 4 5 75 88% 

R-02 4 3 4 4 3 4 4 4 65 76% 

R-03 4 3 3 4 4 3 4 4 60 71% 

R-04 4 2 4 4 3 4 4 4 59 69% 

R-05 3 3 3 3 3 3 3 3 52 61% 

R-06 3 4 4 3 2 3 3 3 48 56% 

R-07 3 3 3 3 3 4 4 4 60 71% 

R-08 3 3 4 3 4 3 3 3 59 69% 

R-09 3 3 4 3 3 3 3 3 55 65% 

R-10 4 3 4 5 4 4 3 3 62 73% 

R-11 4 3 4 4 3 4 4 4 63 74% 

R-12 3 3 4 3 2 3 3 3 50 59% 

R-13 3 2 3 3 2 3 3 3 50 59% 

R-14 3 3 5 3 3 3 3 3 55 65% 

R-15 3 4 4 4 4 5 5 5 60 71% 

R-16 5 3 4 5 3 4 4 3 65 76% 

R-17 5 3 4 5 3 4 4 5 65 76% 

R-18 3 2 4 3 2 3 3 3 51 60% 

R-19 2 3 3 4 3 4 5 5 56 66% 

R-20 2 4 4 3 5 5 4 2 57 67% 

R-21 4 3 3 4 4 5 4 4 65 76% 

R-22 3 4 4 3 3 3 3 3 56 66% 

R-23 3 3 4 3 3 3 3 3 57 67% 

R-24 4 3 4 4 4 4 4 4 65 76% 

R-25 3 3 4 3 4 3 3 3 61 72% 

R-26 4 3 3 4 2 4 4 4 63 74% 

R-27 3 4 3 3 2 3 3 3 54 64% 

R-28 2 3 3 2 3 2 3 2 48 56% 

R-29 2 3 4 2 2 2 2 2 45 53% 

R-30 3 4 4 4 4 4 4 3 68 80% 

R-31 5 3 4 5 4 3 5 5 69 81% 

R-32 4 4 4 4 3 3 3 4 58 68% 
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Lampiran 7 

Tabulasi Kinerja Manajerial 

   

Kinerja Manajerial(Y) 

    No. 

Res 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R-01 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

R-02 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

R-03 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

R-04 4 4 4 5 5 4 4 3 4 

R-05 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

R-06 5 5 3 4 4 4 4 4 3 

R-07 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

R-08 3 2 3 3 3 3 3 4 4 

R-09 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

R-10 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

R-11 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

R-12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

R-13 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

R-14 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

R-15 2 2 4 4 4 4 4 3 4 

R-16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

R-17 3 4 3 3 3 3 3 5 3 

R-18 3 2 2 2 2 2 2 3 3 

R-19 3 2 3 3 3 3 3 3 2 

R-20 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

R-21 3 3 3 3 3 3 3 5 3 

R-22 4 4 4 4 4 4 4 3 5 

R-23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

R-24 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

R-25 3 3 3 3 3 3 3 5 3 

R-26 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

R-27 4 3 3 4 4 4 3 3 4 

R-28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

R-29 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

R-30 5 3 4 4 3 4 5 5 4 

R-31 3 3 3 3 3 3 3 5 4 

R-32 4 5 4 3 5 5 4 4 4 
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Kinerja Manajerial(Y) 

  No. 

Res 
11 12 13 14 15 16 17 Total % 

R-01 4 4 4 4 4 5 4 72 90% 

R-02 5 3 3 4 3 4 3 52 65% 

R-03 5 3 5 3 3 3 3 53 66% 

R-04 4 4 3 2 4 3 4 61 76% 

R-05 3 4 3 3 4 5 4 55 69% 

R-06 2 3 2 4 3 4 3 57 71% 

R-07 5 3 5 3 3 4 3 54 68% 

R-08 4 4 4 3 4 3 4 54 68% 

R-09 4 3 3 4 3 3 3 54 68% 

R-10 4 3 3 3 3 4 3 51 64% 

R-11 3 3 3 4 3 4 3 51 64% 

R-12 3 3 2 3 3 3 3 47 59% 

R-13 4 3 2 3 3 2 3 40 50% 

R-14 3 3 3 3 3 3 3 49 61% 

R-15 3 4 2 3 4 5 5 57 71% 

R-16 4 5 4 3 3 3 3 52 65% 

R-17 3 3 2 3 3 4 3 51 64% 

R-18 4 3 2 4 3 4 3 44 55% 

R-19 3 2 3 3 2 3 2 43 54% 

R-20 3 3 2 5 3 4 3 57 71% 

R-21 3 3 2 4 3 4 3 51 64% 

R-22 4 5 3 4 5 3 5 65 81% 

R-23 5 3 3 5 3 4 3 53 66% 

R-24 4 3 3 4 3 4 3 52 65% 

R-25 5 3 4 5 3 5 3 57 71% 

R-26 5 2 3 5 2 5 2 50 63% 

R-27 4 5 2 4 4 4 5 60 75% 

R-28 4 3 3 4 3 5 3 52 65% 

R-29 4 2 2 3 2 4 2 45 56% 

R-30 5 3 4 4 4 4 4 65 81% 

R-31 4 3 4 4 3 4 4 56 70% 

R-32 3 3 5 3 3 3 3 61 76% 
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Lampiran 8 

Uji Asumsi Klasik 

Regression 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 SAM, 

Desentralisasi
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Kinerja  

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .625
a
 .391 .349 5.30194 1.296 

a. Predictors: (Constant), SAM, Desentralisasi  

b. Dependent Variable: Kinerja   

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 522.794 2 261.397 9.299 .001
a
 

Residual 815.206 29 28.111   

Total 1338.000 31    

a. Predictors: (Constant), SAM, Desentralisasi   

b. Dependent Variable: Kinerja     
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 10.974 10.022  1.095 .283   

Desentralisasi .678 .237 .433 2.862 .008 .918 1.089 

SAM .329 .145 .344 2.271 .031 .918 1.089 

a. Dependent Variable: Kinerja       

 

 

 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model 

Dimen

sion Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) Desentralisasi SAM 

1 1 2.984 1.000 .00 .00 .00 

2 .010 17.551 .00 .72 .57 

3 .006 22.644 1.00 .28 .43 

a. Dependent Variable: Kinerja    
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Regression 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.276 4.639  .706 .486 

Desentralisasi .220 .110 .357 2.002 .055 

SAM -.111 .067 -.295 -1.657 .108 

a. Dependent Variable: abs_res     
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Lampiran 9 

Uji Normalitas 

 

NPar Tests 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Desentralisasi SAM Kinerja 

N 32 32 32 

Normal Parameters
a
 Mean 34.6250 58.6250 53.7500 

Std. Deviation 4.19485 6.85683 6.56973 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .153 .083 .123 

Positive .153 .083 .123 

Negative -.133 -.074 -.119 

Kolmogorov-Smirnov Z .865 .467 .695 

Asymp. Sig. (2-tailed) .442 .981 .719 

a. Test distribution is Normal.    
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Lampiran 10 

Uji Hipotesis 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .625a .391 .349 5.30194 

a. Predictors: (Constant), SAM, Desentralisasi 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 522.794 2 261.397 9.299 .001
a
 

Residual 815.206 29 28.111   

Total 1338.000 31    

a. Predictors: (Constant), SAM, Desentralisasi   

b. Dependent Variable: Kinerja     

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.974 10.022  1.095 .283 

Desentralisasi .678 .237 .433 2.862 .008 

SAM .329 .145 .344 2.271 .031 

a. Dependent Variable: Kinerja     

 

 

 

 

 


