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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, dimana persaingan bisnis 

yang terus meningkat dan perubahan lingkungan yang cepat membuat sebuah 

perusahaan harus mampu menyeimbangkannya dengan cara peningkatan kinerja 

ataupun menerapkan strategi yang efektif guna unutk menghadapi persaingan 

bisnis yang semakin ketat. Salah satu bisnis yang memiliki prospek yang cukup 

tinggi untuk kedepannya adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi 

merupakan sebuah perusahaan yang berdiri dengan tujuan untuk memproteksi 

manusia dari berbagai resiko. Alasan mengapa orang harus memiliki polis 

asuransi adalah karena kebutuhan proteksi atau keamanan manusia terhadap 

penyakit ataupun resiko kehidupan akan semakin bertambah. Asuransi memiliki 

banyak sekali manfaat, seperti, membantu meminimalkan kerugian, memberikan 

ketenangan, dan sebagai investasi tabungan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) populasi di Jateng mencapai 

lebih dari 34,02 juta jiwa. Pada triwulan kedua 2016 pertumbuhan ekonomi Jateng 

mencapai 5,75% atau lebih tinggi dibanding nasional sebesar 5,18%, Director and 

Chief Operating Officer PT AJ Sequis Life, Yeoh Ah Thoo, menyebutkan layanan 

regional service center di Semarang (2/2/2017) dibuka karena daerah ini dianggap 

memiliki keragaman sektor usaha dan potensi pertumbuhan ekonomi. Ditambah 

dengan peningkatan jumlah perusahaan dari tahun ke tahun dan pertumbuhan 
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premi asuransi dari januari – juni 2017 semakin meningkat yang bisa dilihat dari 

tabel berikut:  

 

 

 

 

Data diatas menandai bahwa, persaingan di industri asuransi yang semakin 

meningkat dan peminat dari asuransi semakin bertambah serta keinginan 
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masyarakat dalam memproteksi diri mereka pun semakin meningkat. Maka dari 

itu penelitian ini memfokuskan penelitiannya di sektor jasa asuransi. 

 Dalam menghadapi peningkatan persaingan dan perubahan lingkungan 

yang dinamis mengharuskan perusahaan untuk mengubah  dan mengembangkan 

strategi dan sistem akuntansi manajemen, perubahan strategi dan sistem akuntansi 

manajemen membuat manajer perusahaan bekerja pada pekerjaan yang jauh lebih 

rumit. Mia dan Clarke (1999) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

persaingan akan menyebabkan peningkatan kinerja di perusahaan. Dalam rangka 

menghadapi peningkatan persaingan dan meningkatkan kinerja perusahaan maka, 

manajer diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi manajemen yang sejalan 

dengan strategi yang diharapkan dapat membekali manajer dengan informasi yang 

berguna untuk mencapai tujuan perusahaan (Bouwens & Abernethy, 2000; Shao-

Hsi Chung, 2012).  

Sistem akuntansi manajemen adalah sistem yang menyatukan antara 

bagian manajemen yang terdiri dari penyajian dan penafsiran informasi data 

perusahaan yang bersifat operasional maupun finansial yang diperuntukan pihak 

internal perusahaan untuk menentukan strategi, perencanaan dan pengendalian 

(manajer, eksekutif dan para pekerja). Dalam hal ini, manajer dituntut untuk 

menerapkan sistem akuntansi manajemen yang sesuai dengan kondisi lingkungan 

perusahaan. Manajer yang mempunyai kinerja yang bagus akan mampu menerima 

dan menganalisis data-data penting yang mereka terima untuk menjaga 

kelansungan usahanya tetap terjaga. Mudahnya informasi yang didapatkan, akan 

membantu manajer perusahaan dalam mengubah dan mengembangkan strategi 
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yang lebih efisien. Dimana hal ini akan berdampak pada penigkatan 

kinerja mereka. Peningkatan persaingan di dunia usaha membuat manajemen 

mengharuskan mengevaluasi kinerja mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Hal ini membuat manajer harus mampu mengembangkan strategi yg efektif untuk 

menghadapi persaingan usaha. 

Sistem akuntansi manajemen bemanfaat untuk membantu manajer dalam 

mengatasi masalah-masalah yang terjadi di perusahaan dan untuk memprediksi 

berbagai proses aktivitas yang dilakukan sehingga mampu membantu manajer 

dalam pengambilan keputusan, dengan begitu manajer dapat merasakan kepuasan 

dalam penggunaan sistem akutansi manajemen terhadap kebutuhan informasi 

(Mia dan Chenhall, 1994). Penggunaan sistem akuntansi manajemen dalam 

perusahaan juga berguna untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi 

perusahaan dan untuk memprediksi berbagai proses aktivitas yang dilakukan 

sehingga mampu membantu manajer dalam pengambilan keputusan, dengan 

begitu manajer dapat merasakan kepuasan dalam penggunaan sistem akutansi 

manajemen terhadap kebutuhan informasi (Mia dan Chenhall, 1994). 

Ketersediaan dari masing-masing karakteristik sistem akutansi manajemen 

tidak selalu sama pada setiap perusahaan tetapi ada faktor-faktor tertentu yang 

dapat mempengaruhi tingkat kebutuhan sistem akuntansi manajemen. Salah satu 

faktor tersebut antara lain ketidakpastian lingkungan (Mia dan Clarke 1999). 

Maka dari itu, agar dapat mengelola situasi ini dengan baik manajer perlu 

menerapkan sistem informasi yang memiliki cakupan luas, tepat waktu, 

teragregasi dan terintegrasi. Dalam penelitian ini terkonsentrasi pada sistem 
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akuntansi manajemen broadscope, karena dampak dari ketidakpastian lingkungan 

menimbulkan dimana sistem akuntansi manajemen broadscope mencakup 

informasi yang bersifat internal maupun eksternal, non keuangan, dan keuangan 

yang diharapkan dapat digunakan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan 

dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Penelitian Ghasemi,dkk (2015)  pada dasarnya merupakan replikasi dari 

Mia dan Clarke (1999). Pada penelitian Mia dan Clarke membahas mengenai 

pengaruh persaingan dan sistem akuntansi manahemen terhadap kinerja 

organisasi. Sedangkan penelitian Ghasemi, dkk juga membahas pengaruh 

persaingan dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja tetapi menambahkan 

satu variabel lain, yaitu strategi.  

Penelitian Ghasemi,dkk (2015), menggunakan structural equation 

modeling (SEM) dengan PLS untuk analisa data menggunakan two-stage process 

measurement model. Dalam penelitian Ghasemi,dkk menggunakan perusahaan 

manufaktur untuk melihat bagaimana pengaruh hubungan persaingan, strategi dan 

penggunaan informasi sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja organisasi di 

dalam perusahaan. Kesimpulan dari penelitian Ghasemi,dkk (2015) menunjukan 

bahwa pada tingkat persaingan yang tinggi mengharuskan manajer menggunakan 

informasi yang cakupannya luas untuk menerapkan strategi yang sesuai dengan 

lingkungan bisnis guna meningkatkan kinerja perusahaan.  

Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian Ghasemi,dkk (2015) yaitu, 

sampel yang digunakan terlalu kecil dari populasi perusahaan manufaktur, belum 

ada penelitian di sektor jasa. Dari keterbatasan tersebut, pada penelitian ini, 



6 
 

 
 

peneliti akan mencoba mencari tahu bagaimana  keterkaitan antara 

variabel-variabel tersebut dalam perusahaan jasa. Berdasarkan latarbelakang di 

atas  Maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Persaingan, Strategi dan Sistem 

Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja di Organisasi Perusahaan Jasa 

Asuransi di Kota Semarang”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ada beberapa 

masalah yang ingin diteliti : 

1. Apakah tingkat persaingan berpengaruh  terhadap perubahan strategi? 

2. Apakah SAM broadscope memediasi efek perubahan strategi terhadap 

kinerja? 

3. Apakah perubahan strategi memediasi efek tingkat persaingan terhadap 

kinerja? 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui apakah tingkat persaingan berpengaruh terhadap 

perubahan strategi organisasi 

2. Untuk mengetahui apakah SAM broadscope memediasi efek perubahan 

strategi terhadap kinerja 

3. Untuk mengetahui apakah perubahan strategi memediasi efek tingkat 

persaingan terhadap kinerja 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi praktek bagi 

perusahaan jasa asuransi dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan bisnis 

dengan menggunakan sistem akuntansi manajemen guna membuat perencanaan 

yang lebih baik, serta membantu manajer dalam pengambilan keputusan guna 

meningkatkan kinerja perusahaan. 



8 
 

 
 

1.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian Reza Ghasemi dkk ((2015) 

merupakan replikasi dari penelitian 

Mia dan Clarke (1999) dengan 

menambahkan satu variabel yaitu 

strategi. 

Penelitian yang dilakukan Reza Ghasemi dkk ((2015) menguji 

bagaimana pengaruh persaingan pasar dan strategi terhadap kinerja 

di organisasi melalui penggunaan informasi SAM dan 

menggunakan structural equation modeling (SEM) dengan 

PLS untuk analisa data menggunakan two-stage process 

measurement model. 

Terdapat beberapa keterbatasan pada 

penelitian Ghasemi,dkk (2015) yaitu, 

sampel yang digunakan terlalu kecil dari 

populasi perusahaan manufaktur, belum 

ada penelitian di sektor jasa. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang 

semakin cepat, dimana persaingan bisnis 

yang terus meningkat, membuat sebuah 

perusahaan harus mampu  mencari cara 

untuk mengembangkan strategi dan 

meningkatkan kinerja mereka.   

Kesimpulan dari penelitiannya adalah pada tingkat persaingan yang tinggi 

mengharuskan manajer menggunakan informasi yang cakupannya luas 

dalam  menerapkan strategi perusahaan agar dapat mempertahankan pangsa 

pasar dan meningkatkan kinerja organisasi. 

Dari keterbatasan tersebut, pada 

penelitian ini, peneliti akan mencoba 

mencari tahu bagaimana  keterkaitan 

antara variabel-variabel tersebut dalam 

perusahaan jasa. 

menerapkan sistem informasi yang 

cakupannya dapat membekali informasi 

bisnis yang penting guna untuk membuat 

strategi yang sesuai dengan tujuan 

perusahaan (Bouwens dan abernethy, 2000; 

Chung dll, 2012). 

persaingan 

staregi 

SAM kinerja 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Berikut ini merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini 

BAB  I   PENDAHULUAN 

Pendahuluan pada penelitian ini, meliputi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Dalam penelitian ini, landasan teori berisi tinjauan pustaka, 

pengembangan hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, konsep dan 

penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan 

dalam penelitian ini serta penelitian terdahulu. 

BAB III  METODE PENELITIAN   

Dalam penelitian ini, metode penelitian berisi populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel serta metode analisa data.  

BAB IV  HASIL DAN ANALISIS   

Dalam penelitian ini, hasil dan analisis berisi analisa yang diperlukan 

untuk menjawab permasalahan yang diajukan.  

BAB V PENUTUP  

Dalam penelitian ini, bagian akhir berisi kesimpulan dan saran dari 

analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 


