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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Menurut Urquidi dan Ripoll (2013) dalam Reza Ghasemi (2015) 

perubahan lingkungan yang cepat dan meningkatnya tekanan persaingan telah 

mengubah lingkungan organisasi eksternal, yang secara berurutan mempengaruhi 

internal misalnya proses seperti sistem akuntansi manajemen. Karena perubahan 

ini, manajer perusahaan dituntut untuk bekerja di lingkungan yang lebih sulit. 

Dalam kondisi ini, hendaknya perusahaanberkewajiban untuk mendefinisikan 

kembali dasar-dasar bisnis mereka, dan akibatnya untuk mencari solusi yang 

memungkinkan mereka bertahan dan berkembang. Untuk mengelola hal tersebut 

agar tetap bertahan dalam persaingan maka para manajer perlu menerapkan sistem 

informasi lingkup yang luas itu dengan cara memberikan informasi bisnis yang 

memadai dan penting. 

 Akuntansi manajemen adalah sejenis sistem yang dapat mendukung 

manajer untuk mengakses dan menggunakan informasi akuntansi manajemen 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan Baines & Lang, 2003; Williams & Seaman, 2001 dalam 

Abernethy & Bouwens, 2005 dalam Reza Ghasemi (2015) 

 Sementara penelitian SAM sebelumnya telah menyelidiki hubungan 

antara lingkunganFaktor, karakteristik organisasi, SAM, dan kinerja (misalnya 

Emsley et al., 2006; Hammad, etAl., 2010; Cinquini dan Tenucci, 2010; Abdel-
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Kadera dan Luther, 2008; Cadez dan Guilding 2012;Verbeeten, 2010) dalam Reza 

Ghasemi (2015), hanya ada sedikit bukti empiris tentang apakah 

kinerjanyaDipengaruhi oleh persaingan, strategi organisasi dan sistem akuntansi 

manajemen.  

 Perusahaan harus merumuskan strategi secara efisien dengan 

menganalisis kondisi lingkungan perusahaan (Singh et al., 2010) dalam Reza 

Ghasemi (2015). Menurut Baines dan Langfield-Smith (2003) dalam Reza 

Ghasemi (2015) dengan adanya perubahan kondisi lingkungan, persaingan akan 

meningkat di pasar, sebagian besar berkaitan denganKualitas dan harga produk. 

Perusahaan akan menghadapi tantangan ini dengan menata ulang proses kerja 

dengan merumuskan strategi baru yang sangat berorientasi pelanggan.Organisasi 

harus mengubah strategi mereka untuk mengakomodasi perubahan 

lingkungan.Namun, pendekatan kelembagaan terhadap perubahan organisasi 

mengusulkan agar organisasimenggunakan strategi pembelajaran dan kemampuan 

untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dipengaruhi olehstruktur 

organisasi. Sisaye (2003) dalam Reza Ghasemi (2015) mengusulkan agar 

pengaturan struktural suatu organisasidapat berhasil berubah jika perusahaan 

menggunakan perubahan strategi adaptif tambahan atau radikal. Semua elemen 

organisasi seperti struktur, strategi, sistem, orang dan budaya, harus diubah 

padasaat yang sama untuk mencapai keselarasan dan efektivitas tertinggi dalam 

organisasi (Huy, 2001) dalam Reza Ghasemi (2015) 

 Motivasi dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap 

pemahaman tentang antesedan di mana SAM dapat diterapkan untuk 
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mempengaruhi kinerja. Penelitian ini memberikan wawasan lebih jauh tentang 

pemahaman kita tentang peran mediasi informasi SAM antara persaingan dan 

strategi kinerja organisasi.  

 Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul 

Pengaruh Strategi, Persaingan dan Sistem Akuntansi Manajemen terhadap 

Kinerja Organisasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Kota Semarang)  

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah persaingan berpengaruh terhadap strategi? 

2. Apakah strategi berpengaruh terhadap kinerja organisasi melalui sistem 

akuntansi manajemen? 

3. Apakah persaingan berpengaruh terhadap kinerja organisasi melalui 

Sistem Akuntansi Manajemen? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui persaingan berpengaruh terhadap strategi 

2. Untuk mengetahui Strategi berpengaruh terhadap kinerja organisasi 

melalui sistem akuntansi manajemen 
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3. Untuk mengetahui persaingan berpengaruh terhadap kinerja organisasi 

melalui Sistem Akuntasnsi Manajemen 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan 

validitas eksternal dari penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pengguna 

informasi SAM terhadap kinerja organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


