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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Identitas Responden 

Deskripsi responden ini merupakan suatu proses mendeskripsikan para 

responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan. Pada penelitian didapat 

sebanyak 58 responden dimana hasil ini diketahui dari jumlah hasil penyebaran 

kuesioner. 

Tabel 4.1 

Penyebaran Kuesioner 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang disebar 58 

Kuesioner yang kembali 58 

Kuesioner rusak/tidak lengkap - 

Jumlah responden 58 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018  

Pada perhitungan sampel telah ditetapkan sebanyak 58 sampel penelitian 

untuk itu dalam penelitian ini dilakukan penyebaran sebanyak 58 kuesioner. Dari 

hasil penyebaran kuesioner yang didapat menunjukkan bahwa terdapat kuesioner 

yang kembali sebanyak 58 kuesioner, kuesioner rusak dan tidak lengkap 0, dan 

kuesioner yang diolah adalah 58 responden. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan gambaran identitas responden 

dilihat dari jenis kelamin, umur responden, pendidikan yang dapat diuraikan 

sebagai berikut: 
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TABEL 4.2 

Identifikasi Responden  

No. Keterangan Jumlah Persesntase 

1. Jenis Kelamin  

Laki-laki 38 65,5 

Perempuan 20 34,5 

2. Umur Responden 

21-30 12 20,7 

31-40 28 48,3 

>40 18 31,0 

3. Pendidikan  

Sarjana (S1) 53 91,4 

S2 5 8,6 

Sumber :Data primer yang diperoleh, 2018  

Berdasarkan Tabel 4.2, dari jenis kelamin terlihat bahwa responden pada 

lebih didominasi oleh yang berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 38 orang (65,5%) 

dibandingkan Perempuan yang hanya sebanyak 20 orang (34,5%). Responden 

berusia 21,30 tahun yaitu sebanyak 12 orang (20,7%), kemudian responden yang 

berusia 31-40 tahun yaitu  28 orang (48,3%). Karyawan yang menjadi responden 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden sangat 

variatif. Hal ini berarti bahwa pendidikan sangat mempengaruhi kinerja karyawan. 

S1 memiliki peran penting sebagai pengemban tugas. Merekalah ujung tombak 

perusahaan dalam meraih kesuksesan. Memiliki pegawai yang tanggap dan 

dinamis terhadap kondisi dunia kerja merupakan ekspektasi perusahaan kepada 

tiap karyawannya. 
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4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. 

Suatu alat ukur dikatakan valid apabila dapat menjawab secara cermat tentang 

variabel yang diukur (Ghozali, 2013). Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut. Misalkan mengukur minat beli yang terdiri dari lima 

pertanyaan ,maka pertanyaan tersebut harus bisa secara tepat mengungkapkan 

seberapa besar tingkat minat beli . Jadi validitas ingin mengukur apakah 

pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa 

yang hendak kita ukur.  

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini (content validity) 

menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang akan diukur 

(Ghozali, 2013) Uji Validitas digunakan untuk mengukur keabsahan pertanyaan 

didalam kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah 

sampel. Besar (df) = 17-2 maka didapat angka 49, dan alpha = 0,05 didapat r tabel 

0,263 , analisanya menggunakan program SPSS dan outputnya bernama corrected 

item total ketentuanya apabila nilai r hitung lebih besar dibanding r tabel maka 

indikator/kuesioner valid.   
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Berdasarkan tabel 4.4 dibawah ini menunjukkan bahwa pada pegujian 

validitas untuk masing-masing variabel Sistem Akuntansi Manajemen , 

persaingan , strategi terhadap kinerja organisasi. Adapun hasil dari pengujian 

validitas ditetapkan antara lain: 

 

Tabel 4.5 

Uji Validitas 

Variabel Indikator  
R 

tabel 

R 

Hitung 

Ket 

Kinerja organisasi   

(Y) 

Y2.1 

Y2.2 

Y2.3 

Y2.4 

Y2.5 

Y2.6 

Y2.7 

Y2.8 

Y2.9 

Y2.10 

Y2.11 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,263 

0,263 

0,263 

0,263 

0,263 

0,263 

0,263 

0,263 

0,263 

0,263 

0,263 

0,547 

0,905 

0,605 

0,746 

0,659 

0,575 

0,837 

0,752 

0,819 

0,882 

0,709 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid  

Sistem Akuntansi 

Manajemen  (M) 

M1.1 

M1.2 

M1.3 

M1.4 

M1.5 

M1.6 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,263 

0,263 

0,263 

0,263 

0,263 

0,263 

0,660 

0,438 

0,903 

0,865 

0,895 

0,916 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Persaingan   (X1) X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

X1.6 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,263 

0,263 

0,263 

0,263 

0,263 

0,263 

0,253 

0,581 

0,525 

0,364 

0,399 

0614 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Strategi (X2) X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,263 

0,263 

0,263 

0,263 

0,263 

0,584 

0,725 

0,468 

0,467 

0,668 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018  
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 Dapat dilihat dari tabel 4.5 diatas dapat ketahui bahwa nilai r hitung lebih 

besar dari 0,263, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan dalam 

kuesioner dinyatakan valid. 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Dalam pengujian ini, peneliti 

mengukur reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan 

signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,70. Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2013). 

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat tingkat konsistensi jawaban didalam 

kuesioner. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai cronbach’s alpha 

variabel dengan standar alpha sebesar 0,70, yaitu apabila nilai cronbach’s alpha 

0,70 maka indikator/kuesioner yang dinyatakan reliabel. Berikut hasil pengujian 

reliabilitas yang dilakukan terhadap variabel Sistem Akuntansi Manajemen, 

Strategi, dan Persepsi resiko  terhadap Kinerja organisasi. 

Tabel 4.6 

 Uji Relibilitas Indikator Variabel 

No Variabel 
cronbach’s 

alpha 

Standar 

alpha 
Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kinerja organisasi   

SAM 

Persaingan   

Strategi    

0,936 

0,922 

0,764 

0,770 

0,70 

0,70 

0,70 

0,70 

Reliabel  

Reliabel  

Reliabel  

Reliabel  

Sumber : Data primer yang diolah, 2018  
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel yaitu 

Sistem Akuntansi Manajemen, persaingan, strategi dan terhadap Kinerja 

organisasi  memiliki cronbach’s alpha > 0,70. Dengan demikian, hasil uji 

reliabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliabel. 

4.2 Statistik Deskriptif  

4.2.1 Rata-Rata Indikator Pervariabel  

  Analisis ini bertujuan untuk meninjau jawaban dari responden terhadap 

masing-masing pertanyaan yang menjadi instrumen penelitian ini. Dalam hal ini 

dikemukakan mengenai deskripsi jawaban responden terhadap variabel-variabel 

yang diteliti, sehingga akan dapat diketahui  intensitas kondisi masing-masing 

variabel. Intensitas kondisi dari masing-masing variabel dapat dibedakan  

menjadi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Untuk 

mengetahui frekuensi intensitas kondisi masing-masing variabel dapat diketahui 

dengan perkalian antara skor tertinggi dalam setiap  variabel dengan jumlah item 

pertanyaan yang ada setiap variabel yang kemudian dibagi dalam 5 kategori 

(Sugiono, 2000). 

   m - n 

RS   = 

     k 

   5 - 1 

RS   =    = 0,80  

     5 

Kategori jawaban responden dapat dijelaskan sebaga berikut :  

Keterangan : 

RS   = rentang skala 

m     = skor maksimal 

n      = skor minimal 

k     =  jumlah kategori 
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1,00 – 1,80 =  Sangat rendah atau sangat tidak baik yang menunjukkan 

kondisi variabel yang masih sangat rendah atau sangat 

kecil  

1,81 – 2,60 =  Rendah atau tidak baik yang menunjukkan kondisi variabel 

yang masih rendah atau kecil  

2,61 – 3,40 =  Sedang atau cukup yang menunjukkan kondisi variabel 

yang sedang atau cukup  

3,41 – 4,20 =  Tinggi atau baik yang menunjukkan kondisi variabel yang 

tinggi atau naik  

4,21 – 5,00 =  Sangat tinggi atau sangat baik yang menunjukkan kondisi 

variabel yang sangat tinggi atau sangat baik  

Berdasarkan kategori tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk 

menentukan jumlah responden yang memiliki kategori-kategori tersebut.  

Adapun rata-rata indikator pervariabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.4 

Analisis Deskriptif 

Variabel  Minimum Maximum Rata-

Rata 

Std. 

Deviation 

Hasil 

Kinerja Organisasi 36 55 3,91 6,715 Tinggi 

SAM 13 29 4,03 3,839 Tinggi 

Strategi 27 37 4,12 2,877 Tinggi 

Persaingan 16 23 3,94 2,103 Tinggi 

Sumber : data primer yang diolah 

Adapun penjelasan dari tabel 4.4 diatas adalah sebagai beirkut : 

1. Kinerja organisasi 

Variabel kinerja organisasi memiliki rata-rata sebesar 3,91. Hal ini dapat 

diartikan bahwa persepsi responden mengenai pencapaian sasaran produktivitas, 

pencapaian target biaya perusahaan, pencapaian sasaran terkait kualitas 

perusahaan, pencapaian target mengenai pengiriman layanan perusahaan, 

pencapaian target terkait dengan total asset perusahaan, pencapaian target terkait 
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pangsa pasar perusahaan, pencapaian target terkait keuntungan perusahaan, 

pencapaian target terkait pengembalian investasi perusahaan, pencapaian target 

terkait produk baru pengantar perusahaan, pencapaian target terkait 

pengembangan personalia perusahaan dan pencapaian target terkait bisnis secara 

keseluruhan kinerja dan praktek perusahaan. 

2. Sistem akuntansi Manajemen 

Variabel sistem akuntansi manajemen memiliki rata-rata sebesar 4,03.  

Variabel ini diukur dengan menggunakan perusahaan selalu mengantisipasi 

kemungkinan perubahan peraturan pemerintah, perusahaan selalu mengantisipasi 

kemungkinan mengalami kerugian diwaktu yang akan datang, perusahaan selalu 

mencari informasi non ekonomi seperti pelanggan preferensi, sikap karyawan, 

hubungan kerja, sikap pemerintah dan badan pelanggan, ancaman persaingan, 

perusahaan selalu mencari informasi tentang faktor luas di luar organisasi, seperti 

kondisi ekonomi, kependudukan pertumbuhan, kemajuan teknologi, dll. Informasi 

non finansial yang berkaitan dengan Informasi produktivitas seperti jam komputer 

gangguan, ketidakhadiran karyawan, pelanggan layanan selama ini memadai dan 

informasi non finansial yang berhubungan dengan pasar informasi seperti ukuran 

pasar, pangsa pertumbuhan selama ini memadai. Informasi akuntansi manajemen 

sangat diperlukan oleh pihak manajemen dalam upaya untuk mengambil 

keputusan yang merupakan bagian penting dalam perusahaan. Sumber informasi 

yang akurat dan dapat dipercaya bagi pihak pengambil keputusan merupakan hal 

terpenting untuk dapat menentukan dan membuat keputusan-keputusan strategis 

terhadap langkah apa yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam mencapai 
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tujuan. 

3. Strategi 

Variabel strategi memiliki rata-rata sebesar 4,12. Hal ini dapat diartikan 

bahwa perusahaan selalu memperkenalkan produknya jika membuat desain baru, 

perusahaan selalu menyesuaikan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan, Perusahaan memiliki distribusi yang luas dibandingkan dengan 

pesaing, perusahaan selalu memberikan layanan purna jual dan dukungan yang 

efektif, perusahaan selalu menciptakan produk dengan cepat, perusahaan selalu 

tepat waktu dalam pengiriman barang, perusahaan selalu menyediakan produk 

berkualitas tinggi, perusahaan selalu menyediakan produk berkualitas tinggi. 

Dengan memiliki strategi yang baik maka perencanaan strategi atau 

pemimpin perusahaan akan berpikir dan memandang perusahaan secara 

keseluruhan, sehingga akan cepat dan mudah bagi pemimpin untuk 

mengidentifikasi masalah-masalah strategi yang muncul. 

4. Persaingan 

Variabel persaingan memiliki rata-rata sebesar 3,94. Hal ini dapat 

diartikan bahwa persaingan merupakan salah satu cara untuk memilih 

produsenprodusen yang baik. Bagi masyarakat selaku konsumen, hal demikian 

dianggap menguntungkan karena produsen yang terbaik akan memenangkan 

persaingannya dengan cara memproduksi barang dan jasa yang lebih baik dan 

dengan harga yang rendah. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian karena 

kemungkinan besar untuk mempertahankan kehidupan bersama, perusahan besar 

harus melakukan kerjasama. 
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Dengan demikian, dimensi yang divalidasi dan dapat diandalkan ini 

mencakup persaingan. Variabel ini diukur dengan menggunakan bahan baku, 

bagian dan peralatan, untuk tenaga teknis seperti insinyur, akuntan, pemrogram, 

periklanan, penjualan, distribusi, dll, kualitas dan variasi produk, dan harga. Hal 

ini dapat diartikan bahwa kinerja organisasi sebagai suatu tingkat pencapaian 

target yang telah direncanakan oleh suatu perusahaan yang dinilai dari kinerja 

perusahaan yang diukur menurut persepsi masing-masing manajer departemen 

dalam perusahaan. Alasan diukur menurut persepsi masing-masing manajer 

departemen karena manajer-manajer departemen dianggap mampu untuk menilai 

kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

 

 

4.3 Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Persaingan berpengaruh terhadap strategi 

4.2.1.1 Uji Asumsi Klasik 

3. Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel 

dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Model yang baik 

adalah yang memiliki ditribusi data yang normal atau mendekati normal 

(Ghozali, 2013). Adapun uji kolmogorof Smirnov Test dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Uji Kolmogorof Smirnov Test 
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Data menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, hal ini 

dapat dilihat dari nilai kolmogorof Smirnov Test sebesar 1,237 dengan 

signifikan sebesar 0,094. Karena lebih besar dari 0,05 dapat 

disimpulkan data berdistribusi Normal. 

 

 

4. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi apakah kesalahan 

pengganggu dari model yang diamati tidak memiliki varians yang 

konstan dari satu observasi-ke observasi lainnya. Untuk mengetahui ada 

tidaknya gejala heteroskedetisitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan grafik heteroskesdasitas untuk memprediksi nilai variabel 

dependen dengan variabel independen. Adapun uji uji glejser dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Uji Glejser 

One-Sample  Kolmogorov-Smirnov Tes t

58

.0000000

2.72127065

.162

.107

-.162

1.237

.094

N

Mean

Std. Dev iation

Normal Parameters a,b

Absolute

Pos itive

Negative

Most Extreme

Dif ferences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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Dari data diketahui bahwa signifikansi seluruh variabel 

indepanden lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi 

hetroskedastisitas. 

4.2.1.2 Regresi Linier Sederhana 

Berikut hasil perhitungan regresi linier sederhana antara variabel 

persaingan terhadap strategi melalui proses perhitungan SPSS dapat 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.9 

Hasil Pengolahan Data Regresi linier Sederhana  

 

Sehingga dari persamaan rumus regresi linier berganda dapat diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Y  =24,186 + 0,444 X1  

Coefficients
a

-3.002 1.652 -1.816 .075

.269 .083 .396 .224 .060

(Constant)

Persaingan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: absresa. 

Coefficients
a

24.186 3.427 7.057 .000

.444 .173 .324 2.566 .013

(Constant)

Persaingan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: Strategia. 
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Hasil persamaan regresi berganda tersebut diatas memberikan 

pengertian bahwa :  

a. Nilai konstanta 24,186 mempunyai arti bahwa sebelum dipengaruhi 

oleh variabel-variabel bebas yaitu strategi bernilai positif. 

b. b1 (nilai koefisien regresi X1) 0,444 mempunyai arti bahwa jika 

persaingan (X1) meningkat sedangkan variabel lain adalah tetap 

(konstan) maka strategi juga akan meningkat. 

4.2.1.3 Pengujian Hipotesis 1 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansinya 

sebesar 0,013 < 0,05 sehingga dapat dikatarakan H1 diterima, artinya 

persaingan berpengaruh terhadap strategi. Hal ini dapat diartikan bahwa 

perusahaan selalu memperkenalkan produknya jika membuat desain baru, 

perusahaan selalu menyesuaikan produk dan layanan sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan, Perusahaan memiliki distribusi yang luas 

dibandingkan dengan pesaing, perusahaan selalu memberikan layanan 

purna jual dan dukungan yang efektif, perusahaan selalu menciptakan 

produk dengan cepat, perusahaan selalu tepat waktu dalam pengiriman 

barang, perusahaan selalu menyediakan produk berkualitas tinggi, 

perusahaan selalu menyediakan produk berkualitas tinggi. 

4.2.2 Strategi berpengaruh terhadap kinerja organisasi melalui sistem 

akuntansi manajemen 

Pengujian H2 menggunakan 3 persamaan regresi yaitu : 

Tabel 4.10 

Uji asumsi Klasik H2 
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Persam

aan 

Normal

itas 

Keteran

gan 

Heterokedas

tisita 

Keterangan Multikolini

eritas 

Keterangan 

KO = a 

+ bST 

0,478 Normal 0,523 Tidak terjadi 

heteroskedast

isitas 

 Tidak 

terjadi 

Multikolini

eritas 

SAM = 

a + 

bST 

0,305 Normal 0,77 Tidak terjadi 

heteroskedast

isitas 

 Tidak 

terjadi 

Multikolini

eritas 

KO = a 

+ b1 ST 

+ 

b2SAM 

 

0,182 Normal 0,322 

0,689 

Tidak terjadi 

heteroskedast

isitas 

0,829 

1,209 

Tidak 

terjadi 

Multikolini

eritas 

Sumber : Lampiran 4 

 

Data menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai signifikan 

lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan data berdistribusi normal dan dari data 

diketahui bahwa signifikansi seluruh variabel indepanden lebih besar dari 0,05 hal 

ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

 

 

4.2.3 Pengujian Hipotesis H2 

 Berikut hasil perhitungan regresi antara variabel persaingan terhadap 

strategi melalui proses perhitungan SPSS dapat diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Hasil regresi Persamaan I 

Hasil regresi persamaan I antara lain sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Hasil Pengolahan Data Regresi Persamaan I  
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2. Hasil regresi Persamaan II 

Hasil regresi persamaan II antara lain sebagai berikut : 

Tabel 4.12 

Hasil Pengolahan Data Regresi Persamaan II 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hasil regresi Persamaan III 

Hasil regresi persamaan III antara lain sebagai berikut : 

Tabel 4.13 

Hasil Pengolahan Data Regresi Persamaan III  

 

Coefficients
a

1.061 8.630 .123 .903

1.277 .261 .547 4.892 .000

(Constant)

Strategi

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja_organisasia. 

Coefficients
a

5.904 5.362 1.101 .276

.555 .162 .416 3.420 .001

(Constant)

Strategi

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: SAMa. 

Coefficients
a

-5.084 6.713 -.757 .452

1.041 .166 .595 6.289 .000 .827 1.209

.700 .221 .300 3.167 .003 .827 1.209

(Constant)

SA M

Strategi

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statis tics

Dependent Variable: Kinerja_organisasia. 
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa : 

1. Strategi berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi karena tingkat 

signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (Tabel 4.7)  

2. Strategi berpengaruh terhadap SAM karena tingkat signifikansinya sebesar 

0,001 lebih kecil dari 0,05 (Tabel 4.8)  

3. SAM berhubungan signifikan terhadap kinerja organisasi dengan tetap 

memasukkan strategi dipengujian hubungan SAM dengan kinerja 

oragnisasi  

( tingkat signifikansi sebesar 0,000) 

4. Berdasarkan hasil tersebut pengaruh strategi terhadap kinerja menurun dari 

(1,277 ke 0,700) setelah dimasukkan variabel SAM dan pengaruh tersebut 

tetap signifikan (P value 0,000 menjadi 0,003) artinya SAM adalah 

variabel mediasi parsial. Variabel ini diukur dengan menggunakan 

perusahaan selalu mengantisipasi kemungkinan perubahan peraturan 

pemerintah, perusahaan selalu mengantisipasi kemungkinan mengalami 

kerugian diwaktu yang akan datang, perusahaan selalu mencari informasi 

non ekonomi seperti pelanggan preferensi, sikap karyawan, hubungan 

kerja, sikap pemerintah dan badan pelanggan, ancaman persaingan, 

perusahaan selalu mencari informasi tentang faktor luas di luar organisasi, 

seperti kondisi ekonomi, kependudukan pertumbuhan, kemajuan 

teknologi, dll. Informasi non finansial yang berkaitan dengan Informasi 

produktivitas seperti jam komputer gangguan, ketidakhadiran karyawan, 

pelanggan layanan selama ini memadai dan informasi non finansial yang 
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berhubungan dengan pasar informasi seperti ukuran pasar, pangsa 

pertumbuhan selama ini memadai. Informasi akuntansi manajemen sangat 

diperlukan oleh pihak manajemen dalam upaya untuk mengambil 

keputusan yang merupakan bagian penting dalam perusahaan. Sumber 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya bagi pihak pengambil 

keputusan merupakan hal terpenting untuk dapat menentukan dan 

membuat keputusan-keputusan strategis terhadap langkah apa yang akan 

ditempuh oleh perusahaan dalam mencapai tujuan. 

4.2.4 Persaingan berpengaruh terhadap kinerja organisasi melalui sistem 

akuntansi manajemen 

Pengujian H3 menggunakan 3 persamaan regresi yaitu : 

Tabel 14 

Uji Asumsi Klasik H3 

Persamaan Normalita

s 

Keterang

an 

Heterok

edastisit

a 

Keterangan Multik

olinieri

tas 

Keterangan 

KO = a + bPS 0,405 Normal 0,156 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 Tidak terjadi 

Multikolinierita

s 

SAM = a + bPS 0,702 Normal 0,488 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 Tidak terjadi 

Multikolinierita

s 

KO = a + b1PS + 

b2SAM 

 

0,334 Normal 0,501 

0,382 

Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

0,490 

2,007 

Tidak terjadi 

Multikolinierita

s 

Sumber : Lampiran 5 

 

Data menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai signifikan 

lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan data berdistribusi normal dan dari data 

diketahui bahwa signifikansi seluruh variabel indepanden lebih besar dari 0,05 hal 

ini menunjukkan bahwa tidak terjadi hetroskedastisitas. 
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4.2.5 Pengujian Hipotesis H3 

Berikut hasil perhitungan regresi melalui proses perhitungan SPSS dapat 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Hasil regresi Persamaan I 

Hasil regresi persamaan I antara lain sebagai berikut : 

Tabel 4.15 

Hasil Pengolahan Data Regresi Persamaan I  

 

 
2. Hasil regresi Persamaan II 

Hasil regresi persamaan II antara lain sebagai berikut : 

Tabel 4.16 

Hasil Pengolahan Data Regresi Persamaan II 

 

 

 

3. Hasil regresi Persamaan III 

Hasil regresi persamaan III antara lain sebagai berikut : 

Coefficients
a

2.924 6.507 .449 .655

2.040 .328 .639 6.212 .000

(Constant)

Persaingan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja_organisasia. 

Coefficients
a

-1.314 3.414 -.385 .702

1.293 .172 .708 7.508 .000

(Constant)

Persaingan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: SA Ma. 
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Tabel 4.17 

Hasil Pengolahan Data Regresi Persamaan III  

 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa : 

1. Persaingan berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi karena tingkat 

signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (Tabel 4.11)  

2. Persaingan berpengaruh terhadap SAM karena tingkat signifikansinya 

sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 (Tabel 4.12)  

3. SAM berhubungan signifikan terhadap kinerja organisasi dengan tetap 

memasukkan persaingan dipengujian hubungan SAM dengan kinerja 

oragnisasi ( tingkat signifikansi sebesar 0,000) 

4. Berdasarkan hasil tersebut pengaruh persaingan terhadap kinerja 

meningkat dari (2,040 ke 0,826) setelah dimasukkan variabel SAM dan 

pengaruh tersebut tetap signifikan (P value 0,000 menjadi 0,048) artinya 

SAM adalah variabel mediasi parsial. Bagi masyarakat selaku konsumen, 

hal demikian dianggap menguntungkan karena produsen yang terbaik akan 

memenangkan persaingannya dengan cara memproduksi barang dan jasa 

yang lebih baik dan dengan harga yang rendah. Namun, kenyataannya 

tidak selalu demikian karena kemungkinan besar untuk mempertahankan 

kehidupan bersama, perusahan besar harus melakukan kerjasama. Dengan 

Coefficients
a

4.157 5.723 .726 .471

.826 .409 .259 2.022 .048 .498 2.007

.938 .224 .537 4.195 .000 .498 2.007

(Constant)

Persaingan

SA M

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statis tics

Dependent Variable: Kinerja_organisasia. 
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demikian, dimensi yang divalidasi dan dapat diandalkan ini mencakup 

persaingan. Variabel ini diukur dengan menggunakan bahan baku, bagian 

dan peralatan, untuk tenaga teknis seperti insinyur, akuntan, pemrogram, 

periklanan, penjualan, distribusi, dll, kualitas dan variasi produk, dan 

harga. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja organisasi sebagai suatu 

tingkat pencapaian target yang telah direncanakan oleh suatu perusahaan 

yang dinilai dari kinerja perusahaan yang diukur menurut persepsi masing-

masing manajer departemen dalam perusahaan. Alasan diukur menurut 

persepsi masing-masing manajer departemen karena manajer-manajer 

departemen dianggap mampu untuk menilai kinerja perusahaan secara 

keseluruhan. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh persaingan terhadap strategi   

 Perusahaan harus merumuskan strategi mereka secara efisien setelah 

mereka menganalisis lingkungan mereka Kondisi (Singh et al., 2010). Menurut 

Baines dan Langfield-Smith (2003) kondisi lingkungan berubah dan persaingan 

akan meningkat di pasar, sebagian besar berkaitan dengan kualitas dan harga 

produk. Perusahaan mungkin bereaksi terhadap tantangan ini dengan menata 

ulang proses kerja mereka 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 organisasi strategi pembelajaran 
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dan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan 

dipengaruhi oleh struktur organisasi. 

4.3.2 Pengaruh strategi terhadap kinerja organisasi melalui sistem 

akuntansi manajemen 

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

pengaturan struktural suatu organisasi dapat berhasil berubah jika mereka 

menggunakan perubahan strategi adaptif tambahan atau radikal. Semua elemen 

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

saat yang sama untuk mencapai keselarasan dan efektivitas tertinggi dalam 

organisasi (Huy, 2001) dalam Reza Ghasemi (2015). Sejumlah ilmuwan juga 

mempelajari hubungan antara persaingan dan strategi (Misalnya, Baines dan 

Langfield-Smith, 2003; Chenhall dan Langfield-Smith, 2003; Singh et al., 2010) 

dalam Reza Ghasemi (2015). Penelitian tersebut menyarankan agar strategi 

perusahaan dirumuskan sebagai respons terhadap persaingan lingkungan, 

kesesuaian antara strategi dan tingkat persaingan dapat memperbaiki kinerja 

organisasi. Fuschs et al. (2000) dalam Reza Ghasemi (2015) juga menyimpulkan 

bahwa perusahaan yang sukses sesuai strategi dan perubahan lingkungan.  

 Meningkatnya persaingan pasar menciptakan gejolak, stres, risiko dan 

ketidakpastian organisasi. Organisasi aktif memindai lingkungan dalam hal sosial, 

ekonomi dan perubahan teknologi untuk mengambil keuntungan dari mereka 

sesuai. Oleh karena itu sambil menghadapi kompetisi, penting bagi manajer untuk 

menggunakan informasi pasar untuk pengambilan keputusan (Mia Dan Patiar, 

2001) dalam Reza Ghasemi (2015). Hal ini menuntut agar organisasi menyusun 
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strategi yang sesuai dengan ancaman dan kesempatan di lingkungan yang 

kompetitif, dan dapat merancang dengan menggunakan manajemen yang tepat 

salah satunya adalah sistem akuntansi manajemen (Laitinen, 2008; Mia dan Patiar, 

2001; Santos et al.,2012) dalam Reza Ghasemi (2015). 

4.3.3 Pengaruh persaingan terhadap kinerja organisasi  

 Perspektif ini memperluas sejumlah studi akuntansi yang telah meneliti 

hubungan antara informasi SAM dan persaingan pasar (Chenhall dan Morris, 

1986;Gordon dan Narayanan, 1984; Gul, 1991; Hoque, 2011; Mat et al., 2010b; 

McManus, 2012; Mia danPatiar, 2001; Santos et al., 2012) dalam Reza Ghasemi 

(2015). Temuan penelitian ini mengusulkan agar organisasi dalam menghadapi 

lingkungan pasar yang sangat kompetitif cenderung untuk menggunakan relatif 

lebih lingkup informasi SAM (McManus, 2012) dalam Reza Ghasemi (2015). 

Oleh karena itu, persaingan dapat mempengaruhi pilihan desain SAM di 

perusahaan dan mungkin juga menyebabkan perusahaan perlu mengevaluasi 

kembali rancangan dan strategi organisasi saat ini untuk mengatasi ketidakpastian 

faktor lingkungan (Hoque, 2011; Laitinen, 2008; Mat et al., 2010;McManus, 

2012; Mia dan Patiar, 2001; Santos et al., 2012) dalam Reza Ghasemi (2015).  

 Untuk mengenali proses pilihan strategis, diperlukan jenis strategi yang 

berbeda. Miles and Snow (1978) dalam Reza Ghasemi (2015) membentuk 4 tipe 

strategi: prospector, defender, analyzer dan reaktor. Tipologi ini merupakan profil 

postur strategis yang berbeda yang ditekankan pada komponen integratif dari 

strategi yang berbeda dan didasarkan pada bagaimana perusahaan bereaksi 

terhadap perubahan lingkungan dan menyelaraskan perusahaan dengan 
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lingkungan yang berubah tersebut (Hammad, et al., 2010; Cinquini danTenucci, 

2010; Abdel-Kadera dan Luther, 2008; Verbeeten, 2010). Ada konsensus bahwa 

prioritas strategis harus didukung oleh manajemen yang sesuai salah satunya 

adalah Sistem akuntansi untuk memfasilitasi kinerja (Cadez and Guilding, 2012; 

Hammad, et al.,2010; Mat et al., 2010) dalam Reza Ghasemi (2015). Mat et al. 

(2010) dalam Reza Ghasemi (2015) menunjukkan bahwa rendahnya kinerja 

keuangan dapat menyebabkan tekanan ekonomi pada perusahaan untuk 

memodifikasi sistem akuntansi manajemennya untuk memperbaiki kinerja. 

Penelitian tersebut berpendapat bahwa jika perubahan SAM disertai 

ketergantungan yang lebih tinggi terhadap informasi akuntansi, hal itu dapat 

menyebabkan peningkatan kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


