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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam perkembangan jaman yang sangat pesat ini, sebagian besar 

masyarakat merasakan, informasi adalah salah satu kebutuhan yang sangat 

penting. Demikian pula pada suatu organisasi diperlukan juga adanya 

sistem informasi, agar dapat mencapai tujuan dan mempertahankan 

keberadaan organisasi dalam masyarakat sehingga setiap organisasi 

memerlukan adanya sistem informasi yang baik. Sistem informasi dapat 

dikatakan baik jika informasi tersebut dapat disediakan pada waktu yang 

tepat, bermanfaat dan dapat diandalkan. Salah satu sistem informasi yang 

penting dalam sebuah organisasi adalah sistem informasi akuntansi (SIA). 

Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sistem yang 

mengumpulkan dan memproses transaksi – transaksi data dan 

menyampaikan informasi keuangan kepada pihak – pihak tertentu 

(Kabuhung, 2013). Sistem informasi akuntansi (SIA) dirancang untuk 

mengumpulkan, menyimpan data dan menyajikan data kepada pembuat 

keputusan sebagai informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Para 

pembuat keputusan mengevaluasi informasi ini kedalam berbagai 

pengaturan organisasi. Pengaturan keputusan yang terdiri dari sebagian 

besar jenis informasi akuntansi ini termasuk goodwill (Wines, Dagwell, & 

Windsor, 2007) akuntansi nilai wajar (Benston, 2006) dan evaluasi kinerja 
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melalui balanced scorecard (Humphreys & Trotman, 2011). Pengaturan 

keputusan ini berkaitan dengan informasi akuntansi lingkungan, dengan 

demikian perusahaan semakin mempertimbangkan keputusan yang 

bertujuan untuk meningkatkan tujuan strategis dalam pengelolaan 

lingkungan. Karena semakin meningkatnya informasi akuntansi 

lingkungan yang digunakan untuk sarana komunikasi dengan pemangku 

kepentingan perusahaan guna penilaian dalam membantu keputusan 

perusahaan untuk sadar lingkungan.  

Dalam Teori Evaluasi Umum atau General Evaluability Theory 

(GET) (Hsee & Zhang, 2010) terdapat tiga karakteristik yang dapat 

dipertimbangkan yaitu sifat atribut, pengetahuan tentang atribut dan model 

evaluasi atribut. Atribut yang dimaksud disini yaitu penilaian kinerja 

lingkungan. Kemampuan untuk mengevaluasi suatu atribut, mengacu pada 

kemudahan pembuat keputusan menilai informasi yang terdapat pada 

atribut tersebut dan menghasilkan pengambilan keputusan yang efektif. 

Hasil evaluasi akan rendah jika ketiga karakteristik atribut rendah (tidak 

alami evaluasi, pengetahuan yang terbatas dan model evaluasi yang 

terisolasi). Menurut (Alewine, Allport, & Shen, 2016) atribut dalam 

pengetahuan akuntansi lingkungan yaitu sifat dan karakteristik 

pengetahuan sering rendah dengan demikian model evaluasi 

mengumpulkan signifikansi tambahan dalam desain sistem informasi 

akuntansi (SIA) lingkungan ketika mempertimbangkan batasan bias 

keputusan yang mungkin terjadi. Menurut (Darojat, 2015) Model evaluasi 
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merupakan desain evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli evaluasi, 

yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya atau tahap 

evaluasinya. Model evaluasi adalah model evaluasi terhadap SIA 

perusahaan secara bersama (joint) atau secara terpisah (separate) pada satu 

waktu. Model evaluasi joint menganalisis simultan dari beberapa alternatif 

yang dipertimbangkan dalam suatu keputusan sedangkan model evaluasi 

separate menganalisis satu alternatif secara separate atau terpisah untuk 

suatu keputusan. 

Berdasarkan Teori GET, model evaluasi diharapkan memainkan 

peran penting dalam meminimalkan bias keputusan dalam sistem informasi 

akuntansi (SIA) lingkungan, namun faktor lain cenderung mempengaruhi 

penilaian kinerja lingkungan. Salah satu yang mempengaruhi yaitu 

framing. Framing adalah mengarahkan persepsi seseorang dengan 

menyediakan informasi baik atau buruk tentang perusahaan yang akan 

dinilai. Terjadi kondisi framing positif jika mengarahkan persepsi 

seseorang dengan menyediakan informasi yang baik (positif) tentang 

perusahaan yang akan dinilai dan terjadi kondisi framing negatif jika 

mengarahkan persepsi seseorang dengan menyediakan informasi yang 

buruk (negatif) tentang perusahaan yang akan dinilai. Framing  terjadi pada 

saat ukuran kinerja dapat disajikan secara positif (sukses) atau secara 

negatif (kegagalan) dengan mempertahankan nilai normatifnya (Levin, IP, 

Schneider, SL, Gaeth, 1998). Dalam konteks lingkungan membutuhkan 

framing dalam penilaian kinerja lingkungan, setiap sistem informasi 
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akuntansi (SIA) cenderung menyertakan karakteristik untuk membatasi 

bias keputusan berdasarkan deskripsi framing positif maupun negatif pada 

kinerja lingkungan. Deskripsi penilaian kinerja lingkungan dalam sistem 

informasi akuntansi (SIA) tidak mungkin memiliki muatan valensi yang 

sama seperti dalam penelitian psikologis yaitu kehidupan vs kematian tentu 

saja tidak mungkin. Selain itu, sistem informasi akuntansi (SIA) akan 

menyertakan benchmark sebagai titik referensi bagi para pembuat 

keputusan. 

Penelitian ini akan memperkenalkan framing pada kinerja 

lingkungan ke kerangka kerja GET sebagai hal yang penting untuk 

dipertimbangkan karena ketika menganalisis perbedaan keputusan kinerja 

lingkungan diseluruh model evaluasi, model evaluasi sering menjadi 

komponen yang diperlukan dalam penyajian informasi dan framing yang 

berbeda sering mengarah pada keputusan yang berbeda (Dunegan, 1993). 

Penelitian ini memiliki fokus pada dampak dari model evaluasi pada efek 

framing saat penilaian kinerja lingkungan. Penelitian terdahulu (Alewine 

et al., 2016) memiliki hasil penelitian yaitu penilaian kinerja lingkungan 

akan lebih baik ketika mendapat framing positif dan juga memiliki hasil 

penilaian kinerja lingkungan akan lebih baik ketika ada framing positif dan 

menggunakan model evaluasi separate.  

Berbagai karakteristik penyajian informasi telah diperiksa oleh 

peneliti sistem informasi akuntansi (SIA) (Kelton, Pennington, & Tuttle, 

2010). Hasil studi yang dilaporkan menyimpulkan pembuat keputusan dan 
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desainer sistem informasi akuntansi (SIA) lingkungan tentang bagaimana 

model evaluasi (evaluasi separate vs joint) dapat bermanfaat bagi pembuat 

keputusan. Secara khusus, penelitian ini memberikan wawasan tentang 

keuntungan dari perbandingan model evaluasi joint dan model evaluasi 

separate. Analisis tambahan juga menunjukkan penilaian yang lebih 

konsisten terjadi diseluruh model evaluasi ketika menggunakan framing 

positif dibandingkan dengan framing negatif. Temuan ini menunjukkan 

implikasi tambahan, karena framing positif dapat menyebabkan bias 

keputusan kognitif lebih dari framing negatif. Akhirnya, penelitian ini 

menjawab literatur sistem informasi akuntansi (SIA) untuk secara proaktif 

menangani masalah – masalah penelitian yang menggabungkan sistem 

informasi akuntansi (SIA) dan bidang akuntansi manajemen, dan untuk 

memperluas perspektif dalam menangani masalah – masalah seperti itu 

dengan memperkenalkan fondasi teoritis, seperti GET yang belum 

dipertimbangkan dalam sistem informasi akuntansi (SIA) (Granlund, 

2011).  

Dengan demikian peneliti mereplikasi murni jurnal dengan judul 

“How Measurement Framing and Accounting Information System 

Evaluation Mode Influence Enviromental Performance Judgements” 

berdasarkan (Alewine et al., 2016) yang sebelumnya diteliti di sebuah 

perguruan tinggi bisnis besar disebuah Universitas di  Amerika Serikat dan 

akan diteliti kembali di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik 

Soegijapranata Indonesia. Peneliti ingin meningkatkan validitas eksternal 
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pada penelitian ini apakah hasil sampel di Amerika dapat digeneralisasikan 

di Indonesia. Menurut (Jogiyanto, 2013) validitas eksternal menunjukkan 

hasil dari suatu penelitian adalah valid. Dapat dikatakan valid jika dapat 

digeneralisasi ke semua waktu, situasi, dan objek yang berbeda. Validitas 

eksternal banyak berhubungan dengan pemilihan sampel. Sampel yang 

memenuhi validitas eksternal yang tinggi adalah sampel yang tidak bias 

sehingga akan menghasilkan penelitian yang dapat digeneralisasikan 

hasilnya ke semua objek, situasi dan waktu yang berbeda. Berdasarkan 

uraian di atas maka penelitian ini berjudul: Faktor Framing dan Model 

Evaluasi pada Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Mempengaruhi 

Penilaian Kinerja Lingkungan. 

1.2. Perumusan masalah 

Perumusan masalah dalam penelitan ini yaitu:  

1.2.1. Apakah penilaian kinerja lingkungan akan lebih baik ketika 

mendapat framing positif? 

1.2.2. Apakah penilaian kinerja lingkungan akan lebih baik ketika ada 

framing positif dan menggunakan model evaluasi separate?  

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu 

1.3.1.1. Mengetahui apakah penilaian kinerja lingkungan akan lebih 

baik ketika mendapat framing positif. 
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1.3.1.2. Mengatahui apakah penilaian kinerja lingkungan akan lebih 

baik ketika ada framing positif dan menggunakan model evaluasi 

separate. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1.3.2.1. Manfaat Riset 

Untuk memberikan kontribusi terhadap penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan di Amerika Serikat sebelumnya dengan 

hasil faktor framing dan model evaluasi pada sistem informasi 

akuntansi (SIA) berpengaruh terhadap penilaian kinerja 

lingkungan. 

1.3.2.2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, 

pemahaman dan gambaran mengenai penilaian kinerja 

lingkungan dengan menggunakan framing dan model evaluasi.  

1.3.2.3. Manfaat Praktis 

1.3.2.3.1. Manfaat untuk Manajer Keuangan 

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

untuk manajer keuangan agar tahu bagaimana dapat dinilai 

baik oleh manajer investasi yang akan menanamkan 

investasi pada perusahaan dengan cara memberikan framing 

positif pada informasi perusahaan dan mengeluarkan 

laporan keuangan perusahaan pada waktu atau tanggal yang 

berbeda dari perusahaan lainnya. 
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1.3.2.3.2. Manfaat untuk Peneliti Berikutnya 

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

untuk peneliti berikutnya yaitu untuk menambahkan 

penelitian ini sebagai bukti empiris yang telah peneliti 

lakukan. 
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1.4. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sistem yang mengumpulkan 

dan memproses transaksi – transaksi data dan menyampaikan informasi 

keuangan kepada pihak-pihak tertentu (Kabuhung, 2013). 

Informasi akuntansi lingkungan penting bagi para pemangku 

kepentingan untuk sarana komunikasi serta perusahaan untuk 

mempertimbangkan keputusan untuk meningkatkan tujuan strategis 

dalam pengelolaan lingkungan agar perusahaan sadar akan lingkungan. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Alewine et al., 2016) dengan hasil 

penilaian kinerja lingkungan akan lebih baik ketika mendapat framing positif serta 

ketika menggunakan model evaluasi separate akan memperkuat hubungan 

framing positif pada penialaian kinerja lingkungan. Penelitian ini dilakukan 

kembali untuk meningkatkan validitas eksternal. 

Menurut (Hsee & Zhang, 2010)  

General Evaluability Theory (GET) 

menunjukkan atribut bervariasi 

dalam evaluabilitas terbagi 3 faktor: 

Pengetahuan  Model 

Evaluasi 
Sifat 

Model 

Evaluasi Joint 

Model Evaluasi 

Separate 

Menurut 

(Levin, IP, 

Schneider, 

SL, Gaeth, 

1998) 

Framing 

terjadi 

pada saat 

ukuran 

kinerja 

dapat 

disajikan 

secara 

positif atau 

negatif 

Framing 

Positif  

Manajer 

investasi 

melakukan 

penilaian 

kinerja 

lingkungan 

dengan cara 

berinvestasi 

pada 

perusahaan 

Framing 

Negatif 

Penilaian 

Kinerja 

Lingkungan 
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1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I: Pendahuluan 

Pendahuluan terdiri dari 5 bagian yaitu latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir serta 

sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II: Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

Bab II ini akan menguraikan teori, konsep yang dipakai pada 

penelitian ini serta penjelasan hipotesis dalam penelitian.  

BAB III: Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi mengenai obyek dan lokasi eksperimen, 

partisipan, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, desain eksperimen dan alat analisis data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 

BAB IV: Hasil dan Analisis Data 

Bab ini berisi hasil dan analisis data yang akan menguraikan 

berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V: Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisikan 

kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. 

 


