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ABSTRAKSI 
 
 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat adanya pengaruh antara 
informasi sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial dengan 
desntralisasi sebagai variabel moderating. Kinerja manajerial yang didukung 
dengan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen akan optimal 
jika dilakukan bersama oleh semua middle manager dan top manager, maka 
manajer tersebut akan merasa bahwa mereka dilibatkan egonya dan tidak 
sekedar terlibat dalam pelaksanaan tugas yang mereka kerjakan. Selain itu, 
dengan adnya desentralisasi maka manajer akan memiliki kesempatan untuk 
merubah karakteristik tugas yang harus dilakukannya sehingga 
meningkatkan rasa memiliki terhadap pekerjaannya, maka kinerja manajerial 
yang berdesentralisasi akan tercapai.  

Sampel yang dipilih adalah Perusahaan Jasa Angkutan Countainer 
yang berada di kota Semarang, yang mengalami masalah yang berdampak 
pada kinerja manajerial-nya. Semua responden yang berjumlah 61 orang 
bersedia berpartisipasi dan semua kuesioner layak untuk dianalisis. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa informasi sistem akuntansi 
manajemen mempengaruhi kinerja manajerial secara positif. Demikian juga 
halnya desentralisasi sebagai variabel moderating yang berpengaruh secara 
positif terhadap kinerja manajerial pada Perusahaan Jasa Angkutan 
Countainer yang berada di kota Semarang. 

 
 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada umumnya setiap perusahaan memiliki tujuan memperoleh laba dan 

mempertahankan kelangsungan usaha. Dunia bisnis yang akhir-akhir ini semakin 

kompetitif menuntut perusahaan untuk menggunakan kemampuan yang ada 

seoptimal mungkin supaya unggul dalam persaingan yang ketat tersebut. Dalam 

hal ini, pihak manajemen merupakan pengelola sumber daya manusia dan sumber 

daya ekonomi serta menjadi inti dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya,. 

Oleh karena itu, manajemen harus mempunyai kemampuan untuk melihat dan 

menggunakan peluang / kesempatan yang ada, mengidentifikasi dan mengatasi 

masalah dan menyeleksi serta mengimplementasikan proses adaptasi dengan 

tepat.  

Manajemen juga berkewajiban mengelola organisasi agar tujuan yang 

diharapkan perusahaan dapat tercapai. Manajemen sebagai pengelola sumber 

daya-sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan bertanggungjawab terhadap 

tercapainya tujuan perusahaan. Akan tetapi tidaklah mudah untuk mencapai tujuan 

perusahaan karena manajer menghadapi perekonomian yang sangat kompleks dan 

tidak menentu, sehingga operasi perusahaan tidak sesuai dengan yang 

direncanakan.  

Akuntansi Manajemen merupakan cabang akuntansi yang memasok 

informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk menentukan bagaimana 



 

 

sumber daya diperoleh dan digunakan dalam setiap jenis bisnis, baik berskala 

kecil maupun besar. Di tengah dunia bisnis dewasa ini, manajemen lazim 

menemui data yang berlimpah namun sangat miskin informasi. Sistem Akuntansi 

internal dibentuk sebagai sumber data moneter dan keuangan serta 

mengkonversikan data ini menjadi informasi yang bermakna. Adanya informasi 

juga akan meningkatkan kemampuan manajer untuk memahami keadaan 

lingkungan sebenarnya dan informasi berfungsi pula di dalam mengidentifikasi 

aktivitas yang relevan.  

Sistem Akuntansi Manajemen merupakan suatu mekanisme pengendalian 

organisasi dan alat yang efektif untuk menyediakan informasi serta bermanfaat 

dalam memprediksi konsekuensi yang mungkin muncul dari berbagai pilihan 

aktivitas dan tindakan yang memungkinkan untuk dilakukan ( Chia, 1995 dalam 

Nazaruddin, 1998). Dengan demikian SAM merupakan sistem penghasil 

informasi yang digunakan dalam mekanisme pengendalian organisasi untuk 

dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan dan evaluasi. Semakin andal 

informasi akuntansi yang dihasilkan oleh suatu sistem, maka semakin baik pula 

keputusan yang diambil oleh anggota orgaisasi. 

Perencanaan Sistem Akuntansi Manajemen merupakan bagian dari sistem 

pengendalian organisasi perlu mendapatkan perhatian. Sehingga bisa memberikan 

konstribusi positif di dalam mendukung keberhasilan sistem pengendalian 

organisasi. Salah satu fungsi dari Sistem Akuntansi Manajemen adalah 

menyediakan sumber informasi penting untuk membantu manajer mengendalikan 



 

 

aktivitasnya, serta mengurangi ketidakpastian lingkungan dalam usaha mencapai 

tujuan organisasi dengan sukses ( Gordon dan Miller, 1976 ; Waterhouse dan 

Tiessen, 1978 ; Koplan, 1984 ; Anthony et al, 1989 ; Akitson, 1995 ; Nazaruddin, 

1998 ). 

Informasi akuntansi manajemen sebagai salah satu produk Sistem Akuntansi 

Manajemen berperan dalam membantu memprediksi konsekuensi yang mungkin 

terjadi atas berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan pada berbagai 

aktivitas seperti perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Dengan 

adanya informasi juga akan meningkatkan kemampuan manajer untuk memahami 

keadaan lingkungan  sebenarnya dan informasi berfungsi pula di dalam 

mengidentifikasi aktivitas yang relevan ( Feather, 1968 ; Mock, 1971, Barron dkk, 

1974 dalam Nazaruddin, 1998 ). 

Tingkat ketersediaan dari masing-masing karakteristik informasi sistem 

akuntansi itu mungkin tidak selalu sama untuk setiap organisasi tetapi ada faktor 

tertentu lainnya yang akan mempengaruhi tingkat kebutuhan terhadap informasi 

akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen sebagai sub sistem kontrol 

dalam organisasi akan selalu dihadapkan dengan sub sistem kontrol lainnya 

seperti desentralisasi karena kedua sub sistem kontrol tersebut secara signifikan 

selalu ada pada setiap organisasi ( Otley, 1980 dalam Rustiana, 2002 ).  

Sistem desentralisasi manajemen yang diterapkan perusahaan-perusahaan 

saat ini, membuat proses pengambilan keputusan tidak lagi menjadi monopoli 

manajer puncak. Para manajer tingkat bawah, kini mempunyai wewenang yang 



 

 

lebih untuk melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan batas 

kewenangannya. Untuk itu sistem informasi utama yang dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan pengambilan keputusan bagi para manajer. 

Informasi dalam organisasi desentralisasi lebih banyak dibutuhkan 

dibanding dalam organisasi sentralisasi. Hal ini terjadi karena dalam sistem 

sentraliasi manajer hanya menjalankan tugas atas perintah atasannya saja. 

Sebaliknya dalam sistem desentralisasi manajer memerlukan informasi lebih 

banyak untuk pembuatan keputusan mereka ( Waterhouse dan Tiesen, 1987 dan 

Galbraith, 1973 dalam Mardiyah dan Gudono, 2001 ).  

Adanya perbedaan tingkat desentralisasi akan menyebabkan tingkat 

kebutuhan akan informasi. Kondisi tersebut menimbulkan perlunya keselarasan 

antara tingkat desentralisasi dengan tingkat ketersediaan karakteristik sistem 

akuntansi manajemen. ( Waterhouse dkk,1978 ; Duncan, 1973 dalam Nazaruddin, 

1998 ) juga menegaskan bahwa struktur organisasi desentralisasi akan 

mempengaruhi kemampuan organisasi di dalam mengolah dan mengumpulkan 

informasi serta aliran kas.  

Hasil penelitian Chia, 1995 kemudian memberikan bukti empiris bahwa 

karakteristik informasi akuntansi manajemen tergantung pada variabel kontekstual 

yaitu desentralisasi, dua sub sistem kontrol itu akan berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial. Dampak interaksi antara karakteristik dari masing-masing 

informasi Sistem Akuntansi Manajemen dengan desentralisasi akan semakin 

positif terhadap kinerja manajerial, apabila dalam kondisi tingkat desentralisasi 



 

 

yang tinggi para manajer di dukung dengan tingkat ketersediaan informasi Sistem 

Akuntansi Manajemen yang semakin tinggi pula. 

Hubungan tersebut terjadi karena adanya desentralisasi, para manajer 

diberikan hak untuk mengambil keputusan oleh superior ( atasannya ) dan 

mengimplementasikan, tetapi disisi lain manajer bertangungjawab terhadap 

keputusan yang telah ditetapkan ( Waterhouse dan Tiessen, 1978 dalam 

Nazaruddin, 1998 ). Dengan demikian manajer memerlukan dukungan informasi 

sebagai masukan sebelum menentukan keputusan, sehingga kebijakannya 

diharapkan akan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada organisasi 

desentralisasi para manajer akan membutuhkan informasi yang lebih dibanding 

dengan organisasi sentralisasi sebab pada organisasi sentralisasi manajer hanya 

menjalankan tugas atas perintah atasannya saja. 

Adanya perbedaan tingkat desentralisasi manajemen akan menyebabkan 

perbedaan terhadap tingkat kebutuhan informasi. Kondisi tersebut menimbulkan 

perlunya mempertimbangkan suatu keselarasan antara tingkat desentralisasi 

manajemen dengan tingkat ketersediaan informasi Sistem Akuntansi Manajemen. 

Kesesuaiaan antara informasi dengan kebutuhan pembuat keputusan akan 

mendukung kualitas keputusan yang akan diambil dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

Kesesuaian antara desentralisasi dengan informasi akuntansi manajemen 

juga penting, karena keberhasilan sistem kontrol organisasi secara keseluruhan 

tidak hanya tergantung dengan tingkat kesesuaian antara subsistem kontrol satu 



 

 

dengan yang lainnya. Interaksi antara sub sistem akan meningkatkan kinerja 

manajerial, apabila satu dengan yang lain saling mendukung ( Gul dan Chia, 1994 

; Chia, 1995 ; Chong, 1996 dalam Nazaruddin, 1998 ). 

Penilaian kinerja merupakan penentuan secara periodik terhadap efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan 

sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja 

manajerial berarti penilaian atas perilaku manajer dalam melaksanakan peran 

yang mereka mainkan dalam organisasi secara efektif dan efisien. 

Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, sedangkan efisiensi 

adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Bagi manajer, yang paling penting 

adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan yang benar tetapi bagaimana 

menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan dan memusatkan sumber daya 

dan usaha pada pekerjaan tersebut. 

Manajer dikatakan efektif dan efisien apabila mereka mampu melakukan 

fungsi manajemen dengan baik dan benar yaitu dengan menentukan tujuan secara 

jelas; bertanggung jawab atas perencanaan yang dilakukan; strategi dan kebijakan 

yang ditetapkan dapat dikomunikasikan dengan jelas; berusaha memperoleh laba 

maksimal dengan menghasilkan produk atau jasa dengan volume, waktu, biaya 

dan harga tertentu; memilih pegawai yang ahli dan terampil dalam bidangnya 

serta mengarahkan, memimpin dan mengembangkan bawahannya. 

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Ietje Nazaruddin ( 1998 ) yang 

berjudul “ Pengaruh desentralisasi dan karakteristik sistem akuntansi manajemen 



 

 

terhadap kinerja manajerial ”. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan-

perusahaan manufaktur di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan sampel Jasa Angkutan Container di Kota Semarang. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, maka penelitian ini diberi judul “ Pengaruh 

Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja 

Manajerial Dengan Desentralisasi Sebagai Variabel Moderating ( Studi 

empiris pada Jasa Angkutan Container di Kota Semarang ) ”. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Tingkat ketersediaan dari masing-masing karakteristik informasi sistem 

akuntansi mungkin tidak selalu sama untuk setiap organisasi tetapi ada faktor 

tertentu lainnya yang akan mempengaruhi tingkat kebutuhan terhadap informasi 

akibat manajemen, salah satunya yaitu desentralisasi. Adanya perbedaan tingkat 

desentralisasi akan menyebabkan perbedaan terhadap tingkat kebutuhan informasi 

yang ada pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja manajerial. Berdasarkan latar 

belakang tersebut diatas, maka peneliti mengajukan perumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh informasi broadscope terhadap  kinerja manajerial 

dengan desentralisasi menjadi variabel moderating ? 

2. Apakah terdapat pengaruh informasi timeliness terhadap kinerja manajerial 

dengan desentralisasi menjadi variabel moderating ? 



 

 

3. Apakah terdapat pengaruh informasi aggregation terhadap kinerja manajerial 

dengan desentralisasi menjadi variabel moderating ? 

4. Apakah terdapat pengaruh informasi integration terhadap kinerja manajerial 

dengan desentralisasi menjadi variabel moderating ? 

  

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk : 

1. Menguji secara empiris pengaruh informasi broadscope terhadap 

kinerja manajerial dengan desentralisasi sebagai variabel moderating. 

2. Menguji secara empiris pengaruh informasi timeliness terhadap kinerja 

manajerial dengan desentralisasi sebagai variabel moderating. 

3. Menguji secara empiris pengaruh informasi aggregation terhadap 

kinerja manajerial dengan desentralisasi sebagai variabel moderating. 

4. Menguji secara empiris pengaruh informasi  integration terhadap 

kinerja manajerial dengan desentralisasi sebagai variabel moderating. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan, memberikan masukan kepada manajer sebagai 

bahan pertimbangan dalam melakukan kebijakan-kebijakan, 

terutama dalam masalah yang berkaitan dengan desain sistem 

akuntansi manajemen dan desentralisasi. 



 

 

2. Bagi praktisi, sebagai bahan masukan / bahan pembanding bagi 

peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian 

yang lebih luas. 

3. Bagi akademis, penelitian ini mampu memberikan bukti empiris 

untuk memperkuat penelitian sebelumnya berkenaan dengan 

pengaruh desentralisasi dan karakteristik sistem akuntansi 

manajemen terhadap kinerja manajerial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Akuntansi Manajemen 

2.1.1. Pengertian Akuntansi Manajemen  

Akuntansi Manajemen menurut Supriyono dan Mulyadi ( 1989 ) 

adalah proses dalam suatu organisasi bertujuan untuk menyediakan 

informasi bagi para manajer untuk perencanaan, pengkoordinasian dan 

pengendalian kegiatan proses identifikasi, pengukuran akumulasi, 

analisa, penyiapan, penafsiran dan kominikasi tentang informasi yang 

membantu masing-masing eksekutif untuk memenuhi tujuan organisasi. 

Akuntansi Manajemen menurut Henry Simamora ( 1999 ) adalah proses 

pengidentifikasian, pengukuran, penghimpunan, penganalisisan, 

penyusunan, penafsiran dan penyampaian informasi yang membantu 

para manajer dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Definisi Akuntansi Manajemen menutut Henry Simamora 

mengacu pada penyusunan informasi akuntansi bagi para manajer di 

dalam organisasi. Akuntansi Manajemen menyediakan kerangka acuan 

untuk mengevaluasi informasi dari segi tujuan-tujuan organisasi dan 

memberikan informasi kepada para manajer dan pihak-pihak lainnya di 

dalam organisasi. Informasi Akuntansi Manajemen adalah data operasi 



 

 

dan keuangan tentang aktivitas-aktivitas, proses-proses operasi, produk-

produk, jasa-jasa dan pelanggan-pelanggan dari sebuah organisasi. 

Tujuan Akuntansi Manajemen menurut Supriyono ( 1993 ) 

adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan Primer Akuntansi Manajemen  

- membantu manajer dalam pembuatan keputusan manajemen 

b. Tujuan Sekunder Akuntansi Manajemen  

           - membantu manajer dalam melaksanakan fungsi perencaan 

           - membantu manajer dalam menjawab masalah bidang organisasi 

           - membantu manajer dalam melaksanakan fungsi pengendalian 

              manajemen 

           - membantu manajer dalam melaksanakan sistem kegiatan 

             manajemen 

 

2.1.2. Sistem Akuntansi Manajemen 

Menurut Nazaruddin, 1998 Sistem Akuntansi Manajemen adalah 

suatu mekanisme kontrol organisasi serta merupakan alat yang efektif di 

dalam menyediakan informasi yang bermanfaat guna memprediksi 

konsekuensi yang mungkin terjado dari berbagai aktivitas yang bisa 

dilakukan. Menurut Hansen dan Mowen, 1997 Sistem Akuntansi 

Manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan output dengan 

menggunakan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan 



 

 

manajemen. Menurut Ritonga dan Zainuddin, 2001 adalah suatu sistem 

yang dapat memberikan / menyampaikan informasi yang relevan kepada 

manajer untuk mengambil keputusan, perecanaan dan pengawasan. 

Menurut Simons, 1987 dalam Rustiana, 2002 Sistem Akuntansi 

Manajemen adalah suatu sistem formal yang dirancang untuk 

menyediakan informasi ke manajer. Sistem Akuntansi Manajemen sebagai 

prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk 

mempertahankan / menyediakan alternatif dari berbagai kegiatan 

perusahaan    ( Nazaruddin, 1998 ). Salah satu produk yang dihasilkan oleh 

Sistem Akuntansi Manajemen adalah informasi Akuntansi Manajemen 

seperti pengeluaran yang terjadi dalam departemen operasional, 

perhitungan biaya produksi, jasa, aktivitas. Informasi Akuntansi 

Manajemen adalah sumber daya manusia utama informasi bagi 

perusahaan. Akuntansi Manajemen menghasilkan informasi yang berguna 

untuk membantu para pekerja, manajer dan eksekutif  untuk membuat 

keputusan yang lebih baik ( Alkinson, 1995 dalam Nazaruddin, 1998 ). 

Sistem Akuntansi manajemen merupakan sistem formal yang dirancang 

untuk menyediakan informasi bagi manajer. 

Sistem Akuntansi Manajemen mempunyai tiga tujuan utama, yaitu 

( Hansen dan Mowen, 1997 ) : 

a. Untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam penghitungan 

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 digunakan dalam pengambilan 

              keputusan. 

Ketiga tujuan ini menunjukkan bahwa manajer dan pengguna 

lainnya pada memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dalam 

mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi 

manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, 

menyelesaikan suatu masalah dan mengevaluasi kinerja. Selain itu, 

kebutuhan atas informasi tidak terbatas hanya pada organisasi manufaktur 

tetapi informasi akuntansi manajemen dipergunakan juga di  organisasi 

dagang dan jasa. 

 

2.1.3. Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen  

Akuntansi Manajemen menghasilkan informasi yang berguna 

untuk membantu para pekerja, manajer dan eksekutif untuk membuat 

keputusan yang lebih baik. Secara tradisional informasi akuntansi 

manajemen didominasi oleh informasi finalsial, tetapi dalam 

perkembangannya ternyata peran informasi non finansial juga 

menentukan. Secara konvensional, rancangan sistem akuntansi manajemen 

berorientasi pada informasi finansial internal organisasi yaqng berbasis 

pada data historis. Dengan meningkatkan tugas pemecahan masalah yang 



 

 

dihadapi oleh manajemen, maka rancangan sistem akuntansi mananjemen 

tidak hanya berorientasi pada data finansial saja tetapi berorientasi pada 

data yang bersifat eksternal dan non finansial ( Mia dan Chenhall, 1994 

dalam Nazaruddin, 1998 ). Chenhall dan Morris, ( 1986 )  dalam 

Nazaruddin, ( 1998 ) mengidentifikasi empat karakteristik informasi 

Sistem Akuntansi Manajemen yaitu terdiri dari informasi broad scope, 

time liness, aggregation dan integration.   

Broad scope. Informasi Sistem Akuntansi Manajemen yang 

bersifat broad scope ( bercakupan luas ) mewakili dimensi fokus, time 

horizon dan kuantitas ( Gordon dan Narayana, 1984 dalam Mardiyah dan 

Gudono, 2001 ). Dimensi fokus mencakup informasi internal dan eksternal 

perusahaan, dimensi time horizon berarti mengandung informasi masa lalu 

dan masa datang. Sedangkan dimensi kuantitas meliputi informasi finalsial 

dan non finansial. Informasi broad scope mempunyai masa depan dan 

fokus eksternal. Misal, mengenai data permintaan output dan input 

kebutuhan produksi dimasa yang akan datang. Perbedaan aktivitas para 

manajer ini akan mengakibatkan terjadinya perbedaan kebutuhan 

informasi yang broad scope agar dapat membuat keputusan yang efektif     

( Mia dan Chenhall, 1994 dalam Gudono dan Mardiyah, 2001 ). 

  Time liness. Ketepatan waktu ( Time liness ) informasi 

menunjukkan rentang waktu antara permohonan informasi dengan 

penyajian informasi yang diinginkan serta frekuensi pelaporan informasi. 



 

 

Informasi tepat waktu akan mempengaruhi kemampuan manajer dalam 

merespon setiap kejadian / permasalahan. Apabila informasi itu tidak 

sampaikan tepat waktu, maka akan menyebabkan informasi tersebut akan 

kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Gordon dan 

Narayana ( 1984 ) dalam Rustiana ( 2002 ) menegaskan, bahwa informasi 

tepat waktu juga akan mendukung manajer menghadapi ketidakpastian 

lingkungan kerja mereka. 

  Aggregation. Dimensi pengumpulan ( Aggregation ) ini merupakan 

informasi menurut fungsi, periode waktu dan model keputusan. Informasi 

menurut fungsi merupakan informasi yang memperhatikan penerapan 

bentuk kebijakan formal yang berkaitan dengan hasil dari suatu keputusan 

yang dibuat oleh unit-unit lain seperti ( discounted cash flow, analysis 

cost-valume-profit, dll ). Informasi menurut periode waktu merupakan 

informasi yang memungkinkan manajer untuk menilai keputusa mereka 

dari waktu ke waktu misal ( bulanan, kuartalan, tahunan, dll ). Informasi 

menurut model keputusan merupakan model analitikal informasi hasil 

akhir yang didasarkan pada area fungsional seperti ( produksi, pemasaran, 

administrasi, dll ).  

  Integration Informasi yang saling bergabung ( Integration ) 

mencerminkan adanya koordinasi antar segmen sub unit yang satu dengan 

lainnya. Informasi integrasi mencakup aspek, seperti ketentuan target atau 

aktivitas yang dihitung dari proses interaksi atar sub unit dalam organisasi. 



 

 

Informasi terintegrasi akan lebih dibutuhkan pada organisasi dengan 

tingkat kompleksitas dan saling ketergantungan antara sub unit semakin 

tinggi. Informasi terintegrasi akan berperan dalam mengkoordinasi 

kebijakan dalam organisasi yang memiliki desentralisasi tinggi, agar 

terjadi keselarasan dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Informasi 

integration akan lebih dibutuhkan pada organisasi dengan tingkat 

kompleksitas dan saling ketergantungan anatar sub-unit yang semakin 

tinggi. 

 

2.2. Desentralisasi 

Desentralisasi menurut Hansen dan Mowen, 1997 adalah praktek 

pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih 

rendah. Desentralisasi menurut Henry Simamora 1999 adalah delegasi otoritas / 

wewenang pengambilan keputusan kepada jajaran manajemen yang lebih rendah 

di dalam sebuah organisasi. Tingkat pendelegasian itu sendiri menunjukkan 

sampai berapa jauh manajemen yang lebih tinggi mengizinkan manajemen yang 

lebih rendah untuk membuat kebijakan secara independen ( Heller dan Yulk, 1969 

dalam Nazaruddin, 1998 ). 

Struktur organisasi memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kinerja 

pada tingkat organisasi maupun tingkat sub unit. Pengaruh itu terjadi karena 

desentralisasi, penetapan kebijakan dilakukan oleh manajer yang lebih memahami 



 

 

kondisi unit yang dipimpinnya sehingga kualitas kebijakan diharapkan menjadi 

lebih baik ( Nazaruddin, 1998 ). 

Desentraliasi itu diperlukan sebab adanya kondisi administratif yang 

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

pendistribusian otoritas pada manajemen yang lebih rendah. Dengan 

pendelegasian wewenang maka akan membantu meringankan beban manajemen 

yang lebih tinggi ( Gordon dan Miller, 1976 dalam Gudono dan Mardiyah, 2001 ). 

 Desentralisasi mempunyai kebaikan dan kelemahan ( Mulyadi 2001 ).  

Adapun kebaikan Desentralisasi adalah : 

a. Para manajer tingkat yang lebih rendah mempunyai pengetauhan 

terbaik tentang kondidi setempat. Oleh karena itu mereka meiliki 

kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik dibanding 

dengan manajer  tingkat atas. 

b. Desentralisasi memberikan kesempatan bagi para manajer tingkat yang 

     lebih rendah dalam mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi 

    setelah berlatih mengelola unit organisasi tingkat bawah. 

c.Desentralisasi memberikan kebebasan bagi para manajer dalam 

   pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat merasakan statusnya 

   lebih tinggi bila dibandingkan jika mereka tidak memiliki kebebasan 

  dalam pengambilan keputusan, dengan demikian desentralisasi dapat 

   memberikan motivasi bagi para manajer yang berprestasi. 

Adapun kelemahan Desentralisasi adalah : 



 

 

a. Para manajer mungkin membuat keputusan-keputusan yang hanya  

           menguntungkan divisi yang dipimpinnya saja, akibatnya dapat  

           merugikan perusahaan secara keseluruhan. 

b. Para manajer mempunyai kecenderungan untuk memiliki sendiri unit 

organisasi penghasil jasa, yang sebenarnya akan lebih  murah jika jasa 

tersebut disediakan secara terpusat. 

c. Kadang-kadang biaya pengumpulan dan pengelolaan informasi 

mengalami kenaikan dalam perusahaan yang organisasinya sudah 

didesentralisasikan. Para manajer memerlukan informasi untuk menilai 

akibat dari keputusan-keputusan yang telah diambilnya dan informasi 

lain yang berhubungan dengan divisi yang dipimpinnya.   

Adapun beberapa cara untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan 

desentraliasasi adalah sebagai berikut : 

a. Keputusan-keputusan tertentu haruslah dipusatkan 

b. Sistem akuntansi pertanggung jawaban haruslah dibentuk sehingga 

keputusan manajerial akan menguntungkan tidak hanya segmen 

bersangkutan saja, tetapi juga perusahaan secara keseluruhan. 

 Menurut Hansen dan Mowen ( 1997 ) terdapat alasan di balik keputusan 

perusahaan melakukan desentralisasi yaitu : 

a. Kemudahan terhadap pengumpulan dan pemanfaatan informasi lokal 

Kualitas kepentingan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang  

tersedia. Ketika perusahaan tumbuh dalam ukuran dan beroperasi pada  



 

 

               wilayah dan pasar yang berbeda manajemen pusat mungkin tidak 

memahami kondisi-kondisi lokal. Namun manajer pada jenjang yang 

lebih rendah dan berhubungan dekat dengan kondisi pengoperasional 

mempunyai akses untuk informasi ini. Akibatnya, para manajer lokal 

sering unggul dalam membuat keputusan yang lebih baik. 

b. Kemudahan fokus manajemen pusat 

     Dengan mendesentralisasi kepentingan-kepentingan operasi,  

                manajemen pusat bebas berperan dalam upaya perumusan perencanaan  

                dan pengambilan keputusan straegis. Kelangsungan operasi jangka  

                panjang harus lebih penting bagi manajemen pusat dari pada operasi  

                sehari-hari. 

c. Kemudahan melatih dan memotivasi manajer 

   Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk 

menggantikan posisi manajer pada manajer pada jenjang yang lebih 

tinggi. Manajer yang menghasilkan keputusan terbaik adalah manajer 

yang boleh dipromosikan. Pertanggungjawaban yang lebih besar mampu 

menghasilkan kepuasaan kerja yang lebih tinggi dan memotivasi 

manajer lokal untuk berupaya lebih baik.  

d. Kemudahan untuk meningkatkan daya saing 

   Pada perusahaan yang sangat tersentralisasi, marjin laba secara 

keseluruhan mampu menutupi ketidak efisienan berbagai divisi. 

Perusahaan-perusahaan-perusahaan besar sekarang menyadari bahwa 



 

 

mereka tidak akan mampu bertahan apabila tetap mengoperasikan suatu 

divisi yang tidak berdaya saing. 

  Struktur organisasi dengan tingkat desentralisasi yang tinggi, 

memungkinkan karyawan pada level bawah ( subordinate ) untuk mengambil 

keputusan secara cepat dan akurat. Hal ini terjadi karena mereka berada pada 

posisi yang paling dekat dan mengetahui dengan detail permasalahan yang 

dihadapi organisasi di bidangnya. Jika keputusan dibuat oleh mereka yang berada 

pada posisi paling dekat dengan pusat masalah, maka akan lebih banyak fakta-

fakta spesifik dan relevan yang diperoleh dan dipertimbangkan. Keputusan yang 

dibuat melalui desntralisasi dapat memberi motivasi kerja kepada para pegawai, 

yaitu dengan cara memberi mereka kesempatan untuk turut serta dalam 

pengambilan keputusan.  

 

2.3. Kinerja Manajerial 

 Kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi dalam 

kegiatan-kegiatan manajemen, seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, 

evaluasi, supervisi, pengaturan staf, negoisasi dan perwakilan ( Mahoney, 1963 

dalam Nazaruddin, 1998 ). Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor 

penting dalam suatu perusahaan karena dengan meningkatnya kinerja manajerial 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

 Penilaian kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan 

mengetahui sejauh mana seorang karyawan melaksanakan pekerjaan masing-



 

 

masing secara keseluruhan, sehingga dalam penialian kinerja ditunjukkan pada 

berbagai bidang seperti kemampuan kerja, kerajinan, disiplin, hubungan kerja, 

prakarsa, kepemimpinan atau hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level 

pekerjaan yang dijabatnya. Penilaian kinerja dapat digolongkan ke dalam 2 tipe 

umum, yaitu ( Suprihanto, 1996 dalam Abidin 1999) : 

a. Tipe objektif 

Penilaian kinerja didasarkan pada data-data yang terekam, 

misalnya : data pemasaran dan dat aproduksi, seperti jumlah barang yang 

diproduksi, jumlah penjualan, jumlah kerusakan barang dan lain-lain serta 

data personalia, seperti data kecelakaan kerja, jasa kerja, dll,. 

Tipe objektif mengandung beberpa kelemahan pada masing-

masing bidang kegiatan organisasi. Sebagai contoh dalam bidang 

pemasaran : jumlah / nilai penjualan seorang salesman dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang sifatnya di luar jangkauan kendalinya, deperti 

wilayah, situasi persaingan dengan barang yang sama, kondisi dan 

kemampuan masyarakat. 

      b.Tipe subjektif  

Penilaian tipe subjektif terhadap kinerja tergantung pada 

pertimbangan kemanusiaan yang memiliki berbagai kecenderungan. 

Kecenderungan yang mungkin terjadi , misalnya ada kelonggaran, 

kecenderungan kepusat ( central tendency ). Oleh karena itu agar penilaian 

tipe subjektif bermanfaat maka penilaian sebaiknya di dasarkan pada 



 

 

analisis yang diteliti mengenai perilaku yang relevan dengan jabatan / 

pekerjaan yang dijabatnya. 

Salah satu bentuk tipe subjektif penilaian kinerja adalah metode 

rating scale dengan skala pengukur model likert. Metode ini memerlukan 

penilaian untuk memberikan suatu evaluasi subjektif mengenai 

penampilan individu pada skala dari yang terendah sampai tertinggi.  

Kinerja Manjerial yang diperoleh manajer merupakan salah satu faktor 

yang dapat dipakai untuk menentukan efektivitas organisasi. Dimensi dalam 

kinerja manajerial menurut Mahoney et.al ( 1963 ) dalam Nazaruddin ( 1998 ) : 

1. Kinerja Perencanaan 

   Dalam dimensi ini terdapat aktivitas-aktivitas sebabgai berikut :  

menentukan tujuan, kebijakan dan tindakan untuk pelaksanaan, 

penjadwalan kerja, penganggaran, merancang prosedur dan 

pemrograman 

2.Kinerja Penyelidikan 

Dalam dimensi ini terdapat aktivitas-aktivitas sebabgai berikut :  

mengumpulkan dan menyampaiakn informasi untuk catatan, laporan dan 

rekening, mengukur hasil, menentukan persediaan dan analisis 

pekerjaan. 

3.Kinerja Koordinasi 

   Dalam dimensi ini terdapat aktivitas-aktivitas sebagai berikut : tukar 

menukar informasi dengan orang di bagian organisasi yang lain untuk 



 

 

mengkaitkan dan menyelesaikan program, memberitahu bagian yang 

lain dan koordinasi tentang hubungan dengan manajemen.  

4.Kinerja Evaluasi 

Dalam dimensi ini terdapat aktivitas-aktivitas sebabgai berikut : menilai 

dan mengukur proposal, kinerja yang diamati dan dilaporkan, penilaian 

pegawai, penilaian catatan hasil, laporan keuangan dan pemeriksaan 

produk. 

5.Kinerja Pengawasan 

   Dalam dimensi ini terdapat aktivitas-aktivitas sebabgai berikut : 

mengarahkan, memimpin dan mengembangkan bawahan, membimbing, 

melatih dan menjelaskan peraturan kerja pada bawahan, memberikan 

tugas pekerjaan dan menangani keluhan. 

6.Kinerja Pemilihan Staf 

Dalam dimensi ini terdapat aktivitas-aktivitas sebabgai berikut : 

mempertahankan angkatan kerja pada bagian yang sama, merekrut, 

mewawancarai, memilih pegawai baru, menempatkan pegawai, promosi 

dan mutasi pegawai. 

7.Kinerja Negoisasi 

Dalam dimensi ini terdapat aktivitas-aktivitas sebabgai berikut : 

pembelian, penjualan / melakukan kontak untuk barang / jasa, 

menghubungi pemasok, tawar imenawar dengan wakil penjualan secara 

kelompok. 



 

 

8.Kinerja Perwakilan 

Menghadiri pertemuan-pertemuan dengan perusahan lain / perkumpulan 

bisnis, menghadiri acara kemasyarakatan untuk mempromosikan tujuan 

perusahaan. 

 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

      2.4.1. Broad scope, Kinerja Manajerial dan Desentralisasi 

Broad scope mencakup informasi mengenai permasalahan baik 

ekonomi maupun non ekonomi, estimasi kejadian yang mungkin terjadi di 

masa datang serta aspek-aspek lingkungan. Dengan kata lain informasi broad 

scope adalah : memberikan informasi tentang faktor-faktor internal maupun 

eksternal perusahaan. Informasi tentang faktor eksternal yang bersifat 

ekonomi antara lain berupa total penjualan pasar, produk nasional bruto, 

serta pangsa pasar perusahaan. Informasi  tentang faktor eksternal yang 

bersifat non ekonomi antara lain berupa faktor demografi, tindakan 

kompetitor, cita rasa konsumen dan kemajuan teknologi. Disamping itu 

sistem akuntansi manajemen broad scope yang luas akan memberikan 

estimasi tentang kemungkinan terjadinya peristiwa di masa yang akan 

datang. 

   Pada organisasi desentralisasi manajer membutuhkan informasi  

broad scope sebagai salah satu implikasi dari meningkatnya otoritas, 

tanggung jawab serta fungsi kontrol mereka. Dengan desentralisasi akan 



 

 

mendorong manajer untuk mengembangkan kompetensinya di dalam 

perusahaan yang akan mengarahkan mereka ke peningkatan kinerja. Untuk 

itu manajer membutuhkan pula informasi broad scope guna mendukung 

kemampuan daya saing. Informasi broad scope juga dapat memenuhi 

kebutuhan manajer terhadap kebutuhan informasi tertentu, karena manajer 

membutuhkan informasi yang berbeda antar satu dengan yang lainnya sesuai 

dengan fungsi masing-masing. Dengan demikian informasi broad scope 

perlu didukung oleh tingkat desentralisasi yang tinggi agar berdampak 

positif terhadap kinerja manajerial. Hal tersebut didukung oleh penelitian : 

 Nazaruddin ( 1998 ) 

         Hasil Penelitian : Tingkat desentralisasi yang tinggi memerlukan keselarasan 

                                      dengan dukungan informasi akuntansi manajemen agar 

                                      meningkatkan kinerja manjerial 

Rustiana ( 2002 ) 

Hasil Penelitian :Desentralisasi membutuhkan kemampuan pemrosesan 

informasi yang tinggi bagi para manajer yang terlibat 

dalam pembuatan keputusan 

Maka atas dasar uraian diatas, hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan : 

H 1 : Semakin tinggi tingkat desentralisasi, maka semakin besar pengaruh 

        positif informasi broad scope terhadap kinerja manajerial   

 



 

 

 2.4.2. Time liness,Kinerja Manajerial dan Desentralisasi 

Informasi tepat waktu juga dibutuhkan oleh manajer sebab manajer 

dapat dengan cepat merespon setiap permasalahan yang ada serta 

mengantisipasinya agar tidak semakin parah. Kemampuan para manajer 

untuk merespon secara cepat terhadap suatu peristiwa kemungkinan 

dipengaruhi oleh time liness Sistem Akuntansi Manajemen. Informasi yang 

time liness adalah:  meningkatkan fasilitas Sistem Akuntansi Manajemen 

untuk melaporkan peristiwa paling akhir dan untuk memberikan umpan balik 

secara cepat  terhadap keputusan yang telah dibuat. Jadi time liness 

mencakup frekuensi pelaporan dan kecepatan pelaporan. Chia ( 1995 ) dalam 

Rustiana ( 2002 ) menyatakan bahwa timing informasi menunjuk kepada 

jarak waktu antara permintaan dan tersedianya informasi dari sistem 

akuntansi manajemen ke pihak yang meminta. 

 Desentralisasi sebagai respon dari adanya ketidakpastian 

lingkungan dan semakin kompleksnya kondisi administratif organisasi, perlu 

didukung dengan adanya infomasi tepat waktu. Informasi disajikan tepat 

waktu harus tersedia untuk dijadikan pertimbangan dalampengambilan 

keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya untuk 

mempengaruhi konsumen. Jika informasi tidak tersedia pada saat 

dibutuhkan, maka informasi tersebut tidak / memiliki sedikit nilai untuk 

dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan bahwa informasi tepat waktu perlu didukung oleh 



 

 

desentralisasi yang tinggi agar berdampak positif pada kinerja manajerial. 

Karena manajer mampu merespon suatu kejadian dengan cepat. Hal tersebut 

didukung oleh penelitian : 

Nazaruddin ( 1998 ) 

Hasil Penelitian : Tingkat desentralisasi yang tinggi memerlukan keselarasan  

dengan dukungan informasi akuntansi manajemen agar 

meningkatkan kinerja manjerial 

Rustiana ( 2002 ) 

Hasil Penelitian : Desentralisasi membutuhkan kemampuan pemrosesan 

informasi yang tinggi bagi para manajer yang terlibat 

dalam pembuatan keputusan 

Maka atas dasar uraian diatas, hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan :  

  H 2  : Semakin tinggi tingkat desentralisasi, maka semakin besar pengaruh      

             positif informasi time liness terhadap kinerja manajerial 

 

2.4.3. Aggregation, Kinerja Manajerial dan Desentralisasi 

Sistem Akuntansi Manajemen aggregation adalah: memberikan 

informasi dalam berbagai bentuk agregasi yang berkisar dari pemberian 

dasar, data yang tidak diproses hingga berbagai agregasi berdasarkan periode 

waktu atau area waktu tertentu misalnya pusat pertanggungjawaban atau 

fungsional.Informasi yang teragregasi dengan tepat akan memberikan 



 

 

masukan penting dalam proses pengambilan keputusan, karena waktu yang 

dibutuhkan untuk mengevaluasi informasi lebih sedikit dibandingkan dengan 

informasi yang tak terorganisir atau informasi dalam bentuk mentah. 

Bagi organisasi desentralisasi, para manajer memerlukan informasi 

yang berkaitan dengan area / unit yang menjadi tanggung jawab mereka. 

Kebutuhan informasi yang dapat mencerminkan area pertanggung jawaban 

diperoleh dari informasi teragregasi. Desentralisasi akan mempengaruhi 

agregasi informasi, agregasi-agregasi yang dipengaruhi oleh desentralisasi 

adalah agregasi yang berhubungan dengan ukuran prestasi. Adanya informasi 

teragregasi menyebabkan manajer lebih cepat merespon setiap permasalahan 

yang ada dalam daerah pertanggung jawabannya dan akan lebih 

meningkatkan tanggung jawab mereka. Informasi ini juga bermanfaat bila 

digunakan untuk mengevaluasi kerja. Jika perusahaan memberikan tingkat 

kewenangan yang tinggi, maka informasi teragregasi akan dibutuhkan karena 

informasi teragregasi memberikan informasi mengenai area pertanggung 

jawaban mereka sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik 

dan mendukung para manajerial mengatasi adanya informasi yang overload. 

Hal tersebut didukung oleh penelitian : 

Nazaruddin ( 1998 ) 

Hasil Penelitian : Tingkat desentralisasi yang tinggi memerlukan keselarasan  

dengan dukungan informasi akuntansi manajemen agar 

meningkatkan kinerja manjerial 

Rustiana ( 2002 ) 



 

 

Hasil Penelitian : Desentralisasi membutuhkan kemampuan pemrosesan 

informasi yang tinggi bagi para manajer yang terlibat 

dalam pembuatan keputusan 

 Maka atas dasar uraian diatas, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan :  

  H 3 : Semakin tinggi tingkat desentralisasi, maka semakin besar pengaruh              

           positif informasi aggregation terhadap kinerja manajerial 

 

2.4.4. Integration , Kinerja Manajerial dan Desentralisasi 

Informasi integration adalah : informasi yang saling bergabung 

mencerminkan adanya koordinasi antar segmen sub unit yang satu dengan 

yang lain. Informasi integrasi mencakup aspek-aspek ketentuan target atau 

aktivitas yang dihitung dari proses interaksi antar subunit dalam organisasi. 

Aspek pengendalian suatu organisasi yang penting adalah koordinasi 

berbagai segmen dalam sub-sub organisasi. Karakteristik sistem akuntansi 

manajemen yang membantu koordinasi mencakup spesifikasi target yang 

menunjukkan pengaruh interaksi segmen dan informasi mengenai 

Informasi terintegrasi bermanfaat bagi manajer ketika mereka 

dihadapkan untuk melakukan decision making yang mungkin akan 

berpengaruh pada sub unit lainnya. informasi ini juga menunjukkan sifat 

transparansi informasi dari masing-masing manajer karena informasi 

mengenai dampak suatu kebijakan terhadap unit yang lainnya di cerminkan 



 

 

dalam informasi integrasi. Adanya informasi terintegrasi akan 

mengakibatkan para manajer untuk mempertimbangkan unsur integritas 

dalam melakukan evaluasi kinerja. . Hal tersebut didukung oleh penelitian : 

Nazaruddin ( 1998 ) 

Hasil Penelitian : Tingkat desentralisasi yang tinggi memerlukan keselarasan 

                                     dengan dukungan informasi akuntansi manajemen agar      

                                     meningkatkan kinerja manjerial 

Rustiana ( 2002 ) 

Hasil Penelitian : Desentralisasi membutuhkan kemampuan pemrosesan 

informasi yang tinggi bagi para manajer yang terlibat 

dalam pembuatan keputusan 

Maka atas dasar uraian diatas, hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan :  

H 4 : Semakin tinggi tingkat desentralisasi, maka semakin besar pengaruh  

            positif informasi integration terhadap kinerja manajerial  

 

2.5.  Kerangka Pikir 

Sumber daya manusia sumber daya ekonomi menjadi inti perusahaan  

untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh keuntungan atau laba. 

Sistem akuntansi manajemen merupakan suatu mekanisme pengendalian 

organisasi dan alat yang efektif untuk menyediakan informasi serta bermanfaat 

dalam memprediksi konsekuensi yang mungkin muncul dari berbagai penelitian 



 

 

aktivitas dan tindakan yang memungkinkan untuk dilakukan. Salah satu cara 

untuk memperoleh laba dibentuk sistem ekonomi internal sebagai sumber data   

moneter dan keuangan serta mengkonversikan data menjadi informasi. Informasi 

akan meningkatkan kemampuan manajer untuk memahami keadaan lingkungan 

sebenarnya dan informasi berfungsi dalam mengidentifikasi aktivitas yang 

relevan. 

Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen merupakan tingkat 

ketersediaan informasi dari Sistem Akuntansi Manajemen yang terbagi dalam 

empat bagian yaitu :broad scope, time liness, aggregation dan 

integration.Informasi akuntansi manajemen yang semakin handal mengacu pada 

semakin tingginya tingkat ketersediaan informasi yang memiliki ciri-ciri seperti 

yang telah diteliti oleh Chenhall dan Morris, 1986 dalam Nazaruddin, 1998. 

Informasi akuntansi manajemen dapat membantu manajemen mengidentifikasi 

suatu masalah, menyelesaikan masalah dan mengevaluasi kinerja. Informasi 

akuntansi manajemen dibutuhkan dan digunakan dalam semua lingkup 

manajemen seperti perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. 

Tingkat desentralisasi akan mempengaruhi tingkat kebutuhan akan 

karakteristik sistem akuntansi manajemen. Dampak interaksi antara karakteristik 

dari masing-masing informasi sistem akuntansi manajemen dengan desentralisasi 

akan semakin positif terhadap kinerja manajerial, apabila dalam kondisi tingkat 

desentralisasi yang tinggi didukung dengan tingkat ketersediaan informasi sistem 

akuntansi manajemen yang semakin tinggi pula. Penelitian ini bertujuan untuk 



 
mengetahui pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen dan desentralisasi 

terhadap  kinerja manajerial. 

Kerangka Pikir 
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akuntansi manajemen merupakan variabel independen sedangkan untuk 

desentralisasi sebagai variabel moderating. 

2.6.1. Variabel dependen 

 Variabel dependen adalah kinerja manajerial. Pengertian kinerja 

manajerial disini adalah persepsi responden terhadap kinerjanya individual 

para manajer yang terdiri dari delapan dimensi kegiatan yaitu perencanaan, 

investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, pengaturan staff, negoisasi dan 

perwakilan. Kinerja Manajerial diukur dengan menggunakan instrumen 

yang dikembangkan oleh Mahonery ( 1983 dalam Nazaruddin ( 1998 ). 

Instrumen ini terdiri dari 8 dimensi secara keseluruhan dengan 

menggunakan skala numerikal 1-7 (1 kinerja dibawah rata-rata sampai 7 

kinerja diatas rata-rata). 

 

 2.6.2. Variabel independen 

Variabel independen adalah sistem akuntansi manajemen. Sistem 

Akuntansi Manajemen dioperasionalkan sebagai ketersediaan informasi dari 

karakteristik sistem akuntansi manajemen yang terdiri dari broad scope 

adalah informasi yang memberikan informasi tentang  faktor-faktor internal 

maupun eksternal perusahaan. time liness adalah Informasi yang 

menunjukan rentang waktu antara permohonan informasi dengan penyaji 

informasi yang diinginkan serta frekuensi pelaporan informasi. 



 

 

 Aggregation adalah Informasi yang memberikan informasi dalam 

berbagai bentuk agregasi yang berkisar dari pemberian dasar, data yang 

tidak diproses hingga berbagai agregasi berdasarkan periode waktu atau area 

waktu tertentu.dan integration adalah informasi yang saling bergabung 

mencerminkan adanya koordinasi antar segmen sub unit yang satu dengan 

yang lain. 

 Karakteristrik Sistem Akuntansi Manajemen ini akan diukur dengan 

menggunakan instrumen oleh Chenhal dan Morris, 1986 dalam Nazaruddin, 

1998. Instrumen ini digunakan untuk mengukur persepsi informasi yang 

bermanfaat bagi para menejerial. Butir-butir pertanyaan untuk mengukur 

tingkat ketersediaan masing-masing informasi sistem akuntansi ada 18 

pertanyaan yang terpecah ke dalam empat karakteristik informasi yang 

berbeda, yaitu 6 pertanyaan untuk broad scope, 4 pertanyaan untuk time 

liness, 5 pertanyaan untuk aggregation, dan 3 pertanyaan untuk integration. 

Responden diminta untuk menyatakan persepsinya  dengan memilih salah 

satu nilai dalam skala 1 ( tidak ada ) sampai skala 7 ( ada ).  

 

 2.6.3. Variabel moderating 

Variabel moderating adalah desentralisasi. Desentralisasi adalah : 

delegasi wewenang pengambilan keputusan pada jajaran manajemen yang 

lebih rendah didalam suatu organisasi. Lima pertanyaan digunakan untuk 

mengukur tingkat desentralisasi pembuatan keputusan, yang diukur dengan 



 

 

7 skala numerikal ( tidak ada pendelegasian sampai dengan pendelegasian 

sepenuhnya ). Kelima pertanyaan tersebut adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh pengambilan keputusan didelegasikan pada manajer, yaitu 

kebijakan dalam pengembangan produk / jasa baru, kebijakan dalam 

pemutusan hubungan kerja, penentuan investasi dalam skala besar, serta 

pengalokasian anggaran dan penentuan harga jual ( Nazaruddin, 1998 ). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan 

dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Populasi dalam penelitian ini, 

meliputi para manajer tiap-tiap departemen yang terdapat pada Jasa Angkutan 

Container di Kota Semarang dengan alasan manajer tersebut terlibat secara aktif 

dalam pengambilan keputusan dan prestasi kerja mereka. Teknik penentuan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik judgment 

sampling, yaitu memilih sampel dengan kriteria berupa suatu pertimbangan 

tertentu. Sedangkan kriterianya adalah : 

 1.  Jasa Angkutan Container yang terdaftar di Organda tahun 2005 

2. Jasa Angkutan Container yang diketahui alamat dan nomor telepon                  

    dengan jelas 

3.  Jasa Angkutan Container yang mau berpartisipasi dalam pengisian 

kuesioner. 

     Dalam penelitian ini, penulis tidak mengetahui secara pasti jumlah 

populasi yang akan diteliti. Oleh karena itu kuesioner yang akan disebar 

ditentukan dengan menggunakan pertimbangan jumlah data yang diperlukan 

dalam penelitian ini dan berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. 



 

 

Di bawah ini dijelaskan gambaran mengenai jumlah perusahaan yang akan 

digunakan sebagai sampel dalam penelitian, yaitu : 

Jasa Angkutan Container di Kota Semarang yang terdaftar di 

Organda tahun 2005 

67 

Jasa Angkutan Container yang tidak dapat dihubungi karena 

alamat  dan nomor telepon yang tidak jelas dan tidak diketahui 

7 

Jasa Angkutan Container yang diketahui nomor telepon dan 

alamatnya 

60 

Jasa Angkutan Container yang sudah dihubungi tetapi tidak 

mau berpartisipasi dalam pengisian kuesioner  

40 

Yang dapat dihubungi dan mau berpartisipasi 20 

 

 

3.2. Jenis dan Sumber data 

Data adalah sesuatu yang diketahui dan dianggap mempunyai sifat dapat 

memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan dan persoalan. Jenis data yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah data subjek, yaitu data penelitian yang berupa 

opini, sikap , pengalaman / karakteristik dari seseorang yang menjadi subjek 

penelitian. Sedangkan untuk Sumber data yang digunakan adalah data primer, 

yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau hasil jawaban atas 

pertanyaan peneliti kepada responden yang terdapat pada kuesioner ( Indriantoro 

dan Supomo, 1999 ).  

 

 



 

 

3.3. Teknik pengumpulan data  

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

personally survey atau mengantar langsung kuesioner ke alamat responden, 

demikian pula pengembaliannya akan dijemput sendiri ke alamat responden 

sesuai janji responden. Yang berpartisipasi ada 20 perusahaan jasa angkutan dan 

kuesioner akan dibagikan pada responden ( lower manajer, middle manajer, top 

manajer ). 

 

3.4.Definisi Operasional dan pengukuran variabel 

Penelitian ini ada tiga variabel yaitu (1) Karakteristik Sistem Akuntansi 

Manajemen, (2) Desentralisasi, dan (3) Kinerja Manajerial. Apabila ketiga 

variabel ini digolongkan kedalam tingkat independensinya, maka kinerja 

manajerial sebagai variabel dependen, untuk persepsi karakteristik sistem 

akuntansi manajemen merupakan variabel independen sedangkan untuk 

desentralisasi sebagai variabel moderating. 

 3.4.1. Variabel dependen 

 Variabel dependen adalah kinerja manajerial. Pengertian kinerja 

manajerial disini adalah persepsi responden terhadap kinerjanya individual 

para manajer yang terdiri dari delapan dimensi kegiatan yaitu perencanaan, 

investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, pengaturan staff, negoisasi dan 

perwakilan. Kinerja Manajerial diukur dengan menggunakan instrumen 

yang dikembangkan oleh Mahonery ( 1983 dalam Nazaruddin ( 1998 ). 



 

 

Instrumen ini terdiri dari 8 dimensi secara keseluruhan dengan 

menggunakan skala numerikal 1-7 ( 1 kinerja dibawah rata-rata sampai 7 

kinerja diatas rata-rata ). 

 

 3.4.2. Variabel independen 

Variabel independen adalah sistem akuntansi manajemen. Sistem 

Akuntansi Manajemen dioperasionalkan sebagai ketersediaan informasi 

dari karakteristik sistem akuntansi manajemen yang terdiri dari broad 

scope adalah informasi yang memberikan informasi tentang  faktor-faktor 

internal maupun eksternal perusahaan. time liness adalah Informasi yang 

menunjukan rentang waktu antara permohonan informasi dengan penyaji 

informasi yang diinginkan serta frekuensi pelaporan informasi. 

    Aggregation adalah Informasi yang memberikan informasi dalam 

berbagai bentuk agregasi yang berkisar dari pemberian dasar, data yang 

tidak diproses hingga berbagai agregasi berdasarkan periode waktu atau 

area waktu tertentu dan integration adalah informasi yang saling 

bergabung mencerminkan adanya koordinasi antar segmen sub unit yang 

satu dengan yang lain. 

  Karakteristrik Sistem Akuntansi Manajemen ini akan diukur 

dengan menggunakan instrumen oleh Chenhal dan Morris, 1986 dalam 

Nazaruddin, 1998. Instrumen ini digunakan untuk mengukur persepsi 

informasi yang bermanfaat bagi para menejerial. Butir-butir pertanyaan 



 

 

untuk mengukur tingkat ketersediaan masing-masing informasi sistem 

akuntansi ada 18 pertanyaan yang terpecah ke dalam empat karakteristik 

informasi yang berbeda, yaitu 6 pertanyaan untuk broad scope, 4 

pertanyaan untuk time liness, 5 pertanyaan untuk aggregation, dan 3 

pertanyaan untuk integration. Responden diminta untuk menyatakan 

persepsinya  dengan memilih salah satu nilai dalam skala 1 ( amat sangat 

tidak ada ) sampai skala 7 ( amat sangat ada ).  

 

 3.4.3. Variabel moderating 

 Variabel moderating adalah desentralisasi. Desentralisasi adalah : 

delegasi wewenang pengambilan keputusan pada jajaran manajemen yang 

lebih rendah didalam suatu organisasi. Lima pertanyaan digunakan untuk 

mengukur tingkat desentralisasi pembuatan keputusan, yang diukur 

dengan 7 skala numerikal ( tidak ada pendelegasian sampai dengan 

pendelegasian sepenuhnya ). Kelima pertanyaan tersebut adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh pengambilan keputusan didelegasikan pada 

manajer, yaitu kebijakan dalam pengembangan produk / jasa baru, 

kebijakan dalam pemutusan hubungan kerja, penentuan investasi dalam 

skala besar, serta pengalokasian anggaran dan penentuan harga jual ( 

Nazaruddin, 1998 ). 

  

 



 

 

3.5. Pengujian alat pengumpul data 

 3.5.1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan menunjukkan 

tingkat kevalidan / kesahan suatu instrumen karena dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner maka uji validitas dengan taraf signifikan (  α = 5 

% ) digunakan perhitungan korelasi product moment dari Karl Person yang 

kriteria pengujian validitas penelitian : 

1. Jika r hitung > r tabel maka pengujian tersebut valid 

2. Jika r hitung < r tabel maka pengujian tersebut tidak valid 

 

 3.5.2. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indexs yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya / diandalkan. Cara menghitung tingkat 

Reliabilitas suatu data yaitu menggunakan Cronbach’s Alpha yang kriteria 

pengujian reabilitas penelitian : 

 1. Apabila nilai α dekat dengan 0 misalnya 0,1 , maka kuesioner tersebut  

                  kurang reliabel. 

 2. Apabila nilai α dekat dengan 1 atau 1,1 misalnya 0,94 atau –0,90 ,  

                  maka kuesioner tersebut sangat reliabel. 

 3. Apabila nilai α ditengah, kurang lebih antara 1 atau –1 misalnya 0,57  

                  atau 0,64 , maka kuesioner tersebut sedang. 

 



 

 

3.6.  Alat Analisis Data 

 3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif 

   Analisis Statistik Deskriptif di dasarkan pada jawaban para 

responden. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat 

penggunaan Sistem Akuntansi Manajemen pada perusahaan responden 

dan tingkat desentralisasi pada perusahaan responden, serta 

mengidentifikasi tingkat kinerja manajerial pada responden. 

 

 3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan memenuhi atau tidak beberapa asumsi berikut ini : (1) data 

normal, (2) memiliki variansi yang sama, (3) tidak terjadi 

multikoliniearitas, (4) tidak terjadi autokorelasi. Untuk itu dilakukan 

beberapa pengujian berikut ini, yaitu : 

  3.6.2.1. Normalitas  

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah daalam model  

regresi  antara variabel dependen dengan variabel independen 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah yang 

memiliki data normal atau mendekati normal. Jika nilai Z hitung > Z 

tabel, maka distribusi tidak normal. 

  

 



 

 

 3.6.2.2. Multikolinearitas    

           Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen). Konsekuensi dari adanya masalah Multikolinearitas adalah 

model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir nilai variabel 

independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. 

          Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflation (VIF). Model regresi yang bebas multikolinearitas memiliki nilai 

tolerance mendekati 1 dan nilai VIF kurang dari 5. 

   3.6.2.3. Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka 

disebut heterokedastisitas. Penelitian ini dilakukan dengan uji Gletzer, 

yaitu dengan meregresikan nilai kuadrat dari unstandardized residual 

dengan variabel independen. Untuk memperbaiki heterokedastisitas yang 

terjadi dilakukan transformasi logaritma pada variabel dependen dan 

independen. Apabila hasil regresi menunjukkan probabilitas (sig) koefisien 

regresi (β) dari variabel independen lebih besar dari α. 

  

 



 

 

 3.6.2.4. Autokorelasi 

   Autokorelasi adalah keadaan dimana terdapat korelasi antar 

anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Uji autokorelasi 

bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode sebelumnya. Jika terjadi autokorelasi maka akan muncul 

masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Gejala autokorelasi 

dapat dideteksi dengan uji Durbin Watson, Data dikatakan bebas 

autokorelasi jika nilai d hasil regresi berada diantara d  dan 4 – d . Model 

regresi yang baik adalah yang bebas dari masalah autokorelasi. Bebas 

autokorelasi jika nilai d antara 1,5 dan 2,5.   

 

3.7. Pengujian Hipotesis 

 Uji regresi digunakan untuk mengetahui besarnya koefisien regresi masing-

masing variabel independen. 

1. Hipotesis 1: Semakin tinggi tingkat desentralisasi, maka semakin 

besar  pengaruh positif informasi broad scope terhadap kinerja 

manajerial   

Ho1: β1 = 0, artinya interaksi informasi broad scope dengan 

desentralisasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial.  



 

 

      Ha1: β1 ≠ 0, artinya interaksi informasi broad scope dengan  

desentralisasi  berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial. 

 
 Broad scope 

 

 

 

Desentralisasi  

 

KM = a + b 1 . BS+ b 2 . Des+ b 3 . BS . Des+

Hipotesis diterima jika  signifikan t dari 

informasi broad scope dengan desentralisasi ( 

 

2. Hipotesis 2:  Semakin tinggi tingkat dese

besar       pengaruh positif informasi tim

manajerial 

Ho2: β2 = 0, artinya interaksi informasi time 

tidak berpengaruh positif terhada

Ha2: β2 ≠ 0, artinya interaksi informasi time 

berpengaruh positif terhadap kin

 

 

Kinerja Manajerial
 e,  
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 Time liness 

Desentralisasi 

KM = a + b 1 .TL+ b 2 .Des+ b 3 .TL.Des+ e,  

Hipotesis diterima jika signifikan t  dari koefisien

time liness dengan desentralisasi ( sig t b 3  < α ) 

 

3. Hipotesis3: Semakin tinggi tingkat desentral

      pengaruh positif informasi aggregation terha

Ho3: β3 = 0, artinya interaksi informas

desentralisasi tidak berpengaru

manajerial.  

Ha3: β3 ≠ 0, artinya interaksi informas

desentralisasi  berpengaruh 

manajerial. 
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 Aggregation 

 

 

 

Desentralisasi  

 

KM = a + b 1 .Ag+ b 2  Des+ b 3 .Ag.Des + e,

Hipotesis diterima jika signifikan t dari 

informasi aggregation dengan desentralisasi ( 

 

 4. Hipotesis 4: Semakin tinggi tingkat desentrali

pengaruh positif informasi integration terhad

Ho4: β4 = 0, artinya interaksi informasi integr

tidak berpengaruh positif terhada

Ha4: β4 ≠ 0, artinya interaksi informasi integr

berpengaruh positif terhadap kin
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 Integration 

 

 

 

Desentralisasi  

 

KM = a + b 1 .Ig+ b 2 .Des+ b 3 .Ig.Des+ e,  

Hipotesis diterima jika signifikan t  dari koefisien

integration dengan desentralisasi ( sig t b 3 < α ) 

Keterangan : 

KM             : Kinerja Manajerial 

a    : konstanta 

b 1 , b 2 , b 3  : koefisien regresi 

BS : variabel  Broad scope 

TL : variabel Time liness 

Ag : variabel Aggregation 

Ig : variabel Integration 

Des : variabel moderating yaitu desen

e   : standart error. 
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BAB IV 

ANALISA  DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajer pada 

Perusahaan Jasa Angkutan Container ( JAC ) di Semarang yang memilki kriteria 

sampel yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu (1).Perusahaan JAC yang 

terdaftar di Organda tahun 2005, (2).Perusahaan JAC yang diketahui alamat dan 

nomor telepon dengan jelas, (3). Perusahaan JAC yang mau berpartisipasi dalam 

pengisian kuesioner. Berdasarkan pada hasil kuesioner di 20 perusahaan container 

di Semarang dari  67 Perusahaan Jasa Angkutan Container, jumlah responden 

yang memiliki kriteria pengambilan sampel adalah 61 responden. 

Tabel 4.1. 

Tingkat Spesifikasi Penelitian 

1 Jasa Angkutan Container di Kota Semarang yang terdaftar di 

Organda tahun 2005 

67 

2 Jasa Angkutan Container yang tidak dapat dihubungi karena 

alamat  dan nomor telepon yang tidak jelas dan tidak 

diketahui 

7 

3 Jasa Angkutan Container yang diketahui nomor telepon dan 

alamatnya 

60 

4 Jasa Angkutan Container yang sudah dihubungi tetapi tidak 

mau berpartisipasi dalam pengisian kuesioner 

40 

5 Yang dapat dihubungi dan mau berpartisipasi 20 



 

 

 

Tabel 4.2. 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

No. Nama  

Perusahaan JAC 

Kuesioner yang 

di bagikan 

Kuesioner 

yang kembali 

1. PT. Marga Jaya 5 3 

2. PT. Bahtera 5 3 

3. PT. Topik trans 5 2 

4. PT. Angelia 5 2 

5. PT. Antrans 5 2 

6. PT. SLC 5 4 

7. PT. Persada 5 3 

8. PT. Geologistic 5 5 

9. PT. Elang Samudra 5 3 

10. PT. Sony Trans 5 2 

11. PT. Dian Trans 5 2 

12. PT. DPM 5 3 

13. PT. MCM 5 4 

14. PT. Mentari Trans 5 4 

15. PT. Mitra Pahala Lancar 5 3 

16. PT. Astrika 5 3 



 

 

17. PT. JCL 5 2 

18. PT. Rimo Trans 5 3 

19. PT. ALN 5 4 

20. PT. B Trans 5 4 

 TOTAL 100 61 

Sumber : data primer yang diolah  

 

4.2. Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data pada penelitian ini meliputi dua uji yaitu uji validitas dan 

reliabilitas kuesioner. Pengujian data hasil survei digunakan alat bantu program 

SPSS 13.0 for windows. Hasil pengujian kualitas data disampaikan sebagai 

berikut : 

4.2.1.  Uji Validitas 

  Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat 

ukur dapat mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur. 

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan rumus correlation 

product moment, yaitu dengan menghitung korelasi antara score masing-

masing butir pertanyaan dengan total score ( Ghozali, 2001 : 135 ). 

Variabel broad scope terdiri dari 6 item pertanyaan, variabel timelines 

terdiri dari 4 item pertanyaan, variabel aggregation terdiri dari 5 item 

pertanyaan, variabel integration terdiri dari 3 item pertanyaan, varibel 

desentralisasi terdiri dari 5 item pertanyaan dan varibel kinerja 



 

 

manajerial terdiri dari 9 item pertanyaan. Hasil pengujian dengan 

bantuan program SPSS 13.0 menunjukkan nilai Correlation Pearson 

masing-masing instrumen sebagai berikut: 

 
Tabel 4.3. 

Hasil Pengujian Validitas  
 

No Variabel / Indikator  R hitung r tabel Keteranga
n 

 Broad scope    
1 1 0.705 0,248 Valid 
2 2 0.782 0,248 Valid 
3 3 0.737 0,248 Valid 
4 4 0.592 0,248 Valid 
5 5 0.631 0,248 Valid 
6 6 0.786 0,248 Valid 
 Timelines    
7 1 0.661 0,248 Valid 
8 2 0.766 0,248 Valid 
9 3 0.546 0,248 Valid 
10 4 0.727 0,248 Valid 
 Aggregation    

11 1 0.563 0,248 Valid 
12 2 0.618 0,248 Valid 
13 3 0.682 0,248 Valid 
14 4 0.766 0,248 Valid 
15 5 0.686 0,248 Valid 
 Integration    

16 1 0.683 0,248 Valid 
17 2 0.734 0,248 Valid 
19 3 0.725 0,248 Valid 
 Desentralisasi    

20 1 0.349 0,248 Valid 
22 2 0.430 0,248 Valid 
23 3 0.491 0,248 Valid 
24 4 0.405 0,248 Valid 
25 5 0.462 0,248 Valid 
 Kinerja Manajerial    

26 1 0.697 0,248 Valid 
27 2 0.714 0,248 Valid 



 

 

28 3 0.644 0,248 Valid 
29 4 0.480 0,248 Valid 
30 5 0.525 0,248 Valid 
31 6 0.748 0,248 Valid 
32 7 0.618 0,248 Valid 
33 8 0.673 0,248 Valid 
34 9 0.786 0,248 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah  

  Kriteria sebuah indikator dinyatakan valid adalah ( Ghozali, 2001 ) : 

a. Bila r hitung positif, serta r hitung > r tabel, maka butir pertanyaan 

dinyatakan valid. 

b. Bila r hitung negatif, dan  atau r hitung < r tabel, maka butir pertanyaan   

dinyatakan tidak valid. 

Pada penelitian dengan tingkat confidence 95% dan derajat 

kebebasan (df) =   n-2 = 61-2 = 59, r tabel sebesar 0,248. Dari tabel 4.3 

diatas diketahui bahwa nilai korelasi item dengan skor total variabel broad 

scope adalah berkisar 0,592-0,786, sehingga semua indikator atau 

pertanyaan dalam variabel Broad Scope adalah valid. Nilai korelasi item 

dengan skor total variabel Time Lines adalah sebesar 0,546-0,766, sehingga 

indikator atau pertanyaan dalam variabel Times Lines dinyatakan valid. 

Nilai korelasi item pertanyaan dengan skor total variabel Aggregation adalah 

sebesar 0,563-0,766 sehingga indikator atau pertanyaan dalam variabel 

Aggregation dinyatakan valid. Nilai korelasi item pertanyaan dengan skor 

total variabel Integration adalah sebesar 0,683-0,734 sehingga indikator atau 

pertanyaan dalam variabel Integration dinyatakan valid. Nilai korelasi item 

pertanyaan dengan skor total variabel Desentralisasi adalah sebesar 0,349-



 

 

0,491 sehingga indikator atau pertanyaan dalam variabel Desentralisasi 

dinyatakan valid. Nilai korelasi item pertanyaan dengan skor total variabel 

Kinerja adalah sebesar 0,480-0,786 sehingga indikator atau pertanyaan 

dalam variabel Kinerja dinyatakan valid. 

 

 4.2.2.  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan 

suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang 

sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel bila jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian 

reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 

13.0, dengan uji statistik  Cronbach’s Alpha di mana suatu variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha > 0,60  

( Ghozali, 2005 : 42 ) adalah dengan menggunakan rumus Alpha. Hasil 

pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel yang diringkas pada 

tabel 4.4. berikut ini. 

Tabel 4.4. 
Hasil Pengujian Reliabilitas  

Variabel  Cronbach  Alpha Keterangan  
Broad Scope  0,888 Reliabel 
Timelines 0,839 Reliabel 
Agregation 0,849 Reliabel 
Integration 0,845 Reliabel 
Desentralisasi 0,668 Reliabel 
Kinerja Manajerial 0,893 Reliabel 

 Sumber : Data primer yang diolah  



 

 

Dari hasil pada tabel 4.4. diatas menunjukkan bahwa semua 

variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,6. 

Broad Scope sebesar 0.888, Time Lines sebesar 0.839, Aggregation 0.849, 

Integration 0.845, Desentralisasi 0.668. Kinerja Manajerial 0.893 Hal ini 

berarti bahwa semua instrumen handal atau reliabel. Untuk selanjutnya 

item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan 

sebagai alat ukur dalam pengujian statistik.  

 

4.3.Deskripsi Variabel 

Diskripsi variabel disini dimaksudkan untuk menganalisis data berdasarkan 

atas hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap masing-masing 

indikator pengukur variabel. 

 
Tabel 4.5. 

Deskripsi Variabel 

Variabel  Kisaran 
teoritis  

Kisaran 
aktual 

Rata-
rata 

teoritis 

Rata-
rata 

aktual 

Standar 
deviasi 

Broad Scope  6 – 42 13 – 42 24 30,98 6,652 
Timelines  4 – 28 15 – 28 16 23,31 3,394 
Aggregation 5 – 35 17 – 35 20 30,49 4,261 
Integration 3 – 21 6 – 21 12 16,74 3,230 
Desentralisasi 5 – 35 15 – 35 20 28,30 3,985 
Kinerja Manajerial 9 – 63 30 – 63 36 52,21 6,902 

Sumber : Data primer yang diolah 

 
 



 

 

Dari data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Jawaban atas variabel broad scope yang di berikan oleh responden cukup 

beragam. Hal ini terlihat dari kisaran aktual yang berada antara 13-42, 

sedangkan kisaran teoritisnya sebesar 6-42 dan rata-rata aktual jawaban 

responden adalah sebesar 30,98, serta rata-rata teoritisnya sebesar 24. 

Range untuk variabel Broad Scope dapat dikategorikan sebagai berikut : 

    6 – 18             : Rendah 

18,1 – 30 : Sedang 

30,1 – 42 : Tinggi   

 Dari data diatas dengan rata-rata aktual Broad Scope sebesar 30.98, Hal 

ini berarti bahwa karakteristik SAM broad scope yang dimiliki oleh 

perusahaan sampel secara rata-rata berada dalam kategori tinggi atau 

adanya kepemilikan karakteristik broad scope Sistem Akuntansi 

Manajemen yang baik oleh perusahaan sampel.. 

b. Jawaban atas Timelines kerja yang di berikan oleh responden cukup 

beragam. Hal ini terlihat dari kisaran aktual yang berada antara 15-28, 

sedangkan kisaran teoritisnya sebesar 4-28 dan rata-rata aktual jawaban 

responden adalah sebesar 23,31 dengan rata-rata teoritisnya sebesar 16. 

Range untuk variabel Time Lines dapat dikategorikan sebagai berikut : 

  4,00 – 12,00 : Rendah 

12,10 – 20,00 : Sedang 

20,10 – 28,00     : Tinggi 



 

 

Dari data diatas rata-rata aktual kepuasan kerja sebesar 23,31  Hal ini 

berarti bahwa karakteristik SAM timeliness yang dimiliki oleh 

perusahaan sampel secara rata-rata berada dalam kategori tinggi atau 

adanya kepemilikan karakteristik timeliness dari Sistem Akuntansi 

Manajemen yang baik oleh perusahaan sampel. 

c. Jawaban atas variabel Aggregation yang di berikan oleh responden 

cukup beragam. Hal ini terlihat dari kisaran aktual yang berada antara 

17-35, sedangkan kisaran teoritisnya sebesar 5-35 dan rata-rata aktual 

jawaban responden adalah sebesar 30,49 dengan rata-rata teoritisnya 

sebesar 20. Range untuk variabel Aggregation dapat dikategorikan 

sebagai berikut : 

5,00 – 15,00 : Rendah 

15,10 – 25,00 : Sedang 

25,10 – 35,00     : Tinggi 

Dari data diatas rata-rata aktual Aggregation sebesar 30,49 Hal ini 

berarti bahwa karakteristik SAM aggregation yang dimiliki oleh 

perusahaan sampel secara rata-rata berada dalam kategori tinggi atau 

adanya kepemilikan karakteristik aggregation dari Sistem Akuntansi 

Manajemen yang baik oleh perusahaan sample. 

d. Jawaban atas variabel Integration yang di berikan oleh responden cukup 

beragam. Hal ini terlihat dari kisaran aktual yang berada antara 6-21, 

sedangkan kisaran teoritisnya sebesar 3-21 dan rata-rata aktual jawaban 



 

 

responden adalah sebesar 16,74 dengan rata-rata teoritisnya sebesar 12. 

Range untuk variabel Integration dapat dikategorikan sebagai berikut : 

 3,00  –  9,00 : Rendah 

 9,10 – 15,00 : Sedang 

15,10 – 21,00     : Tinggi 

Dari data diatas rata-rata aktual Integration sebesar 16,74 Hal ini berarti 

bahwa karakteristik SAM integration yang dimiliki oleh perusahaan 

sampel secara rata-rata berada dalam kategori tinggi atau adanya 

kepemilikan karakteristik integration dari Sistem Akuntansi Manajemen 

yang baik oleh perusahaan sampel. 

e.  Jawaban atas variabel Desentralisasi yang di berikan oleh responden 

cukup beragam. Hal ini terlihat dari kisaran aktual yang berada antara 

15-35, sedangkan kisaran teoritisnya sebesar 5-35 dan rata-rata aktual 

jawaban responden adalah sebesar 28,30 dengan rata-rata teoritisnya 

sebesar 20. Range untuk variabel Desentralisasi dapat dikategorikan 

sebagai berikut : 

  5,00 – 15,00 : Rendah 

15,10 – 25,00 : Sedang 

25,10 – 35,00     : Tinggi 

Dari data diatas rata-rata aktual Desentralisasi sebesar 28,30 Hal ini 

berarti bahwa desentralisasi yang dimiliki oleh perusahaan sampel secara 

rata-rata berada dalam kategori tinggi. 



 

 

f.   Jawaban atas variabel Kinerja Manajerial yang di berikan oleh responden 

cukup beragam. Hal ini terlihat dari kisaran aktual yang berada antara 

30-63, sedangkan kisaran teoritisnya sebesar 9-63 dan rata-rata aktual 

jawaban responden adalah sebesar 52,21 dengan rata-rata teoritisnya 

sebesar 36. Range untuk variabel Kinerja Manajerial dapat dikategorikan 

sebagai berikut : 

  9,00 – 27,00 : Rendah 

27,10 – 45,00 : Sedang 

45,10 – 63,00     : Tinggi 

Dari data diatas rata-rata aktual Kinerja Manajerial sebesar 52,21 Hal ini 

berarti bahwa kinerja manaerial yang diperoleh oleh perusahaan sampel 

secara rata-rata berada dalam kategori tinggi 

Data mengenai gambaran responden tersebut selanjutnya akan ditinjau 

terhadap karakteristik mereka untuk mendapatkan gambaran yang jelas sehingga 

tidak menimbulkan pengaruh yang bias terhadap hasil penelitian ini: 

 

Tabel 4.6. 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin N BS TL AGG INT DES KM 
Laki-laki 46 30.80 23.48 30.09 16.61 27.98 52.07 
Perempuan 15 31.53 22.80 31.73 17.13 29.27 52.67 
Total 61 30.98 23.31 30.49 16.74 28.30 52.21 
Sumber : Data primer yang diolah  

Tabel 4.6. menunjukkan bahwa pria lebih mendominasi proporsi sampel 

manajerial pada perusahaan jasa angkutan container di Kota Semarang yaitu 



 

 

sebanyak 46 orang dari 61 orang atau 75,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pria 

secara umum masih menunjukkan posisi yang lebih penting dalam struktur 

organisasi perusahaan. Jika dikaitkan dengan seluruh variabel penelitian (Brod 

scope, Timelines, Agregation, Integration, Desentralisasi, Kinerja Manajerial) 

menunjukkan tidak adanya perbedaan yang besar dari jawaban dari masing-

masing jenis kelamin. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin bukan 

merupakan faktor yang membedakan jawaban atau penilaian dari responden. 

 

Tabel 4.7. 

Masa Kerja Responden 

Masa Kerja n BS TL AGG INT DES KM 
Kurang dari 5 th 10 28.70 23.50 28.70 16.10 28.00 51.20 
5 - 10 th 37 31.24 23.38 30.46 16.73 28.03 52.32 
11 - 15 th 12 31.33 22.75 31.67 17.08 28.75 51.83 
16 - 20 th 2 35.50 24.50 33.00 18.00 32.00 57.50 
Total 61 30.98 23.31 30.49 16.74 28.30 52.21 
Sumber : Data primer yang diolah  
 

Tabel 4.7. menunjukkan bahwa sebagian responden sudah bekerja di 

perusahaan selama selama 5 – 10 tahun yaitu sebanyak 37 orang atau 60,6%. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah bekerja cukup lama di 

perusahaan. Berdasarkan jawaban terhadap masing-masing variabel, menunjukkan 

bahwa respoonden dengan masa kerja yang lebih lama cenderung memberikan 

tanggapan yang lebih besar meskipun dengan selisih yang tidak terlalu besar 

dengan kelompok umur yang lebih kecil. 

 

 
 



 

 

Tabel 4.8. 

Umur Responden 

Umur n BS TL AGG INT DES KM 
Di bawah 30 th 3 29.00 26.00 28.33 16.33 27.33 52.33 
30 – 40 th 37 30.86 23.65 30.41 17.00 28.24 52.41 
40 – 50 th 16 31.69 22.31 30.44 16.13 27.75 50.81 
Lebih dari 50 th 5 30.80 22.40 32.60 17.00 31.00 55.20 
Total 61 30.98 23.31 30.49 16.74 28.30 52.21 
Sumber : Data primer yang diolah  

Tabel 4.8. menunjukkan bahwa responden memiliki umur yang terbanyak 

adalah pada kisaran umur 30 hingga 40 tahun sebanyak 60,6%. Semakin tua 

proporsi sampel makin kecil. Hal ini dikarenakan pada usia 30 – 40 tahun tersebut 

beberapa orang diberi kepercayaan untuk mengganti posisi orang yang lebih tua. 

Dalam kaitannya dengan masing-masing variabel penelitian, menunjukkan tidak 

adanya selisih penilaian yang mencolok yang berarti bahwa umur juga tidak akan 

berpengaruh besar dalam penilaian terhadap variabel penelitian. 

 
Tabel 4.9. 

Tingkat Pendidikan Responden 

Pendidikan n BS TL AGG INT DES KM 
Lainnya 7 30.57 22.71 27.43 15.86 23.14 47.14 
D3 19 30.37 22.84 31.74 17.58 29.53 53.05 
S1 32 31.06 23.69 30.38 16.38 28.38 52.53 
S2 3 35.00 23.67 31.00 17.33 31.67 55.33 
Total 61 30.98 23.31 30.49 16.74 28.30 52.21 
Sumber : Data primer yang diolah  

.Tabel 4.9. menunjukkan bahwa sebagian tingkatan manajerial pada 

beberapa perusahaan sampel paling banyak adalah berpendidikan sarjana S1 yaitu 

sebanyak 32 orang atau 52,5%. Berdasarkan hubungannya dengan masing-masing 

varaibel menunjukkan tidak adanya perbedaan yang mencolok karena masing-



 

 

masing variabel masuk dalam kategori tinggi, kecuali kelompok umur pendidikan 

lainnya pada variabel Desentralisasi yang masuk dalam kategori sedang. 

 
Tabel 4.10. 

Departemen kerja responden 

Departemen N BS TL AGG INT DES KM 
EDP / Sistem Informasi 20 31.25 23.95 30.95 17.90 29.90 55.00
Administrasi dan Umum 23 30.65 23.04 30.04 15.65 27.91 51.09
Keuangan 12 31.50 23.58 30.92 17.08 26.58 52.50
Lainnya 6 30.33 21.67 29.83 16.33 27.83 46.67
Total 61 30.98 23.31 30.49 16.74 28.30 52.21
Sumber : Data primer yang diolah 

Tabel 4.10. menggambarkan bahwa departemen kerja responden dalam 

secara umum adalah bekerja pada bagian administrasi dan umum yaitu sebanyak 

23 orang atau 37,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada departemen ini 

merupakan jabatan ini merupakan posisi yang memerlukan banyak tingkatan 

manajerial dalam perusahaan jasa angkutan container. Dalam kaitannya dengan 

masing-masing variabel menunjukkan bahwa tidak adanya selisih yang jauh dari 

jawaban masing-masing kelompok kecuali untuk kinerja manajerial yang 

menunjukkan departemen lain dengan skor yang paling rendah. 

 

4.4.Uji Asumsi Klasik 

Model regresi tersebut menjadi model yang sahih, sebelumnya perlu 

dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa multikolinieritas, 

heterokedastisitas tidak terdapat dalam penelitian ini dan data yang dihasilkan 

berdistribusi normal yaitu sebagai  berikut : 



 

 

4.4.1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya berdistribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal. Data dikatakan berdistribusi normal bila titik-titik residualnya 

mendekati garis diagonal (Ghozali, 2001). 

 

Gambar 4.1. 
Hasil Uji Normalitas Hipotesis 1 
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KM = a +  b 2 . Des+ b 3 . BS . Des+ e, 

Gambar 4.1 terlihat bahwa Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal. Data dikatakan berdistribusi normal bila titik-titik 

residualnya mendekati garis diagonal (Ghozali, 2001).  

 

 



 

 

Gambar 4.2. 
Hasil Uji Normalitas Hipotesis 2 
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KM = a +  b 2 . Des+ b 3 . TL . Des+ e, 

Gambar 4.2 terlihat bahwa Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal. Data dikatakan berdistribusi normal bila titik-titik 

residualnya mendekati garis diagonal (Ghozali, 2001).  

Gambar 4.3. 
Hasil Uji Normalitas Hipotesis 3 
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KM = a +  b 2 . Des+ b 3 . AGG . Des+ e, 

Gambar 4.3 terlihat bahwa Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal. Data dikatakan berdistribusi normal bila titik-titik 

residualnya mendekati garis diagonal (Ghozali, 2001).  

 

Gambar 4.4 
Hasil Uji Normalitas Hipotesis 4 
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KM = a +  b 2 . Des+ b 3 . INT . Des+ e, 

Gambar 4.3 terlihat bahwa Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal. Data dikatakan berdistribusi normal bila titik-titik 

residualnya mendekati garis diagonal (Ghozali, 2001).  

 

4.4.2. Uji Multikoliniaritas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan regresi 

berganda menggunakan SPSS. Gejala multikolinearitas dapat diukur 



 

 

dengan menggunakan tolerance atau VIF. Dikatakan tidak terjadi 

multikolonieritas jika nilai VIF < 10 dan Tolerance Value > 0,1. Hasil 

analisis pada Hipotesis Pertama menunjukkan VIF > 10 (58,944;  24;859; 

90,589) serta Tolerance < 0,1 (0,017; 0,040; 0,011), Hipotesis Kedua 

menunjukkan VIF > 10 (70,585; 68;899; 140,033) serta                

Tolerance < 0,1 (0,014; 0,015; 0,007), Hipotesis Ketiga menunjukkan   

VIF > 10 (55,795; 62;650; 158,173) serta Tolerance < 0,1 (0,018; 0,016; 

0,006), Hipotesis Keempat menunjukkan VIF > 10 (53,313;  38;825; 

123,979) serta Tolerance < 0,1 (0,019; 0,026; 0,008).Kondisi ini 

menunjukkan bahwa pada model regresi tersebut terjadi multikolonieritas. 

Hal ini umum terjadi pada interaksi karena dalam pengujian digunakan 

variabel interaksi antara variabel bebas dengan variabel moderat (Ghozali, 

2001). 

Untuk menyembuhkan multikolonieritas maka salah satu variabel 

bebas yang memiliki korelasi tinggi dari model regresi harus dikeluarkan. 

Karena variabel broad scope mempunyai korelasi yang tinggi dengan 

variabel BS DES dengan tingkat korelasi sebesar 99,1% maka variabel 

broad scope harus dikeluarkan dari model regresi. variabel time liness 

mempunyai korelasi yang tinggi dengan variabel TL DES dengan tingkat 

korelasi sebesar 99,3%, maka variabel time liness harus dikeluarkan dari 

model regresi. variabel aggregation mempunyai korelasi yang tinggi 

dengan variabel AGG DES dengan tingkat korelasi sebesar 99,1%, maka 



 

 

variabel aggregation harus dikeluarkan dari model regresi. variabel 

integration mempunyai korelasi yang tinggi dengan variabel INT DES 

dengan tingkat korelasi sebesar 98,9%, maka variabel integration harus 

dikeluarkan dari model regresi.   Dari hasil analisis menghasilkan nilai 

VIF < 10 dan Tolerance > 0,1 seperti dalam Tabel 4.11; 4.12; 4.13, 4.14. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

multikolonieritas dalam model regresi ini. 

Tabel 4.11. 

Hasil Uji Multikolonieritas Hipotesis 1 

Coefficientsa

27.084 4.915 5.510 .000
.462 .211 .269 2.193 .032 .644 1.554
.013 .004 .464 3.774 .000 .644 1.554

(Constant
DES
BS.DES

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: KMa. 
 

Sumber : Data primer diolah 

 
KM = a +  b 2 . Des+ b 3 . BS . Des+ e, 

Tabel 4.11 Dikatakan tidak terjadi multikolonieritas jika nilai VIF < 10 

dan Tolerance Value > 0,1. Hasil analisis pada Hipotesis Pertama menunjukkan 

VIF < 10 ( 1,554; 1,554 ) serta Tolerance > 0,1 ( 0,644; 0,644 ), Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas dalam model 

regresi ini. 

 



 

 

Tabel 4.12. 

Hasil Uji Multikolonieritas Hipotesis 2 

Coefficientsa

25.978 4.510 5.760 .000
.133 .219 .077 .605 .548 .504 1.984
.034 .006 .666 5.206 .000 .504 1.984

(Constant
DES
TL.DES

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: KMa. 
 

Sumber : Data primer diolah 

 
KM = a +  b 2 . Des+ b 3 . TL . Des+ e, 

Tabel 4.12. Dikatakan tidak terjadi multikolonieritas jika nilai VIF < 10 

dan Tolerance Value > 0,1. Hasil analisis pada Hipotesis Kedua menunjukkan 

VIF < 10 ( 1,984;  1,984 ) serta Tolerance > 0,1 ( 0,504; 0,504 ), Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas dalam 

model regresi ini. 

 

Tabel 4.13. 

Hasil Uji Multikolonieritas Hipotesis 3 

Coefficientsa

34.770 5.195 6.693 .000
-.176 .274 -.109 -.642 .524 .347 2.886
.026 .006 .736 4.345 .000 .347 2.886

(Constan
AGG
AGG.DES

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: KMa. 
 

Sumber : Data primer diolah 



 

 

KM = a +  b 2 . Des+ b 3 . AGG . Des+ e, 

Tabel 4.13 Dikatakan tidak terjadi multikolonieritas jika nilai VIF < 10 

dan Tolerance Value > 0,1. Hasil analisis pada Hipotesis Ketiga menunjukkan 

VIF < 10 ( 2,886;  2;886 ) serta Tolerance > 0,1 ( 0,347; 0,347 ), Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas dalam 

model regresi ini. 

 

Tabel 4.14. 

Hasil Uji Multikolonieritas Hipotesis 4 

Coefficientsa

33.626 5.348 6.287 .000
.099 .278 .058 .356 .723 .370 2.704
.033 .009 .616 3.805 .000 .370 2.704

(Constant
DES
INT.DES

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: KMa. 
 

Sumber : Data primer diolah 

 

KM = a +  b 2 . Des+ b 3 . INT . Des+ e, 

Tabel 4.13 Dikatakan tidak terjadi multikolonieritas jika nilai VIF < 10 

dan Tolerance Value > 0,1. Hasil analisis pada Hipotesis Pertama menunjukkan 

VIF < 10 ( 2,704;  2;704 ) serta Tolerance > 0,1 ( 0,370; 0,370 ), Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas dalam 

model regresi ini. 

 



 

 

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Glejser Test digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedasitisitas. Glejser menyarankan untuk meregresikan nilai 

variabel bebas terhadap absolute residual. Berdasar hasil penelitian, maka 

hasil uji heteroskedastisitas dapat ditunjukkan dalam tabel-tabel  sebagai 

berikut : 

Tabel 4.15. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Hipotesis 1 

Coefficientsa

7.311 2.150 3.400 .001
-.070 .068 -.133 -1.030 .307

(Constant)
BS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: abs_res1a. 
 

Sumber : Data primer diolah 

 

KM = a +  b 2 . Des+ b 3 . BS . Des+ e, 

Berdasar hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4.15. tersebut nampak bahwa 

variabel bebas menunjukkan hasil yang tidak signifikan (p-value > 0,05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam varian kesalahan. Heteroskedastisitas digunakan 

untuk melihat ada tidaknya gejala heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk 

mengkaji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 



 

 

residual data yang ada, karena model regresi yang baik adalah yang tidak 

mengalami gejala heteroskedastisitas.  

Tabel 4.16. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Hipotesis 2 

Coefficientsa

1.967 3.053 .644 .522
.132 .130 .131 1.016 .314

(Constant)
TL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: abs_res2a. 
 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

KM = a +  b 2 . Des+ b 3 . TL . Des+ e, 

Berdasar hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4.16. tersebut nampak bahwa 

variabel bebas menunjukkan hasil yang tidak signifikan (p-value > 0,05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam varian kesalahan. Heteroskedastisitas digunakan 

untuk melihat ada tidaknya gejala heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk 

mengkaji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual data yang ada, karena model regresi yang baik adalah yang tidak 

mengalami gejala heteroskedastisitas. 

 

  

 



 

 

Tabel 4.17. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Hipotesis 3 

Coefficientsa

5.161 3.279 1.574 .121
-.009 .107 -.011 -.086 .932

(Constant)
A

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: abs_res3a. 
 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

KM = a +  b 2 . Des+ b 3 . A . Des+ e, 

Berdasar hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4.17. tersebut nampak bahwa 

variabel bebas menunjukkan hasil yang tidak signifikan (p-value > 0,05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam varian kesalahan. Heteroskedastisitas digunakan 

untuk melihat ada tidaknya gejala heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk 

mengkaji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual data yang ada, karena model regresi yang baik adalah yang tidak 

mengalami gejala heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.18. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Hipotesis 4 

Coefficientsa

3.631 2.493 1.457 .150
.057 .146 .051 .393 .696

(Constant)
I

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: abs_res4a. 
 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

KM = a +  b 2 . Des+ b 3 . I . Des+ e, 

 
Berdasar hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4.18. tersebut nampak bahwa 

variabel bebas menunjukkan hasil yang tidak signifikan (p-value > 0,05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam varian kesalahan. Heteroskedastisitas digunakan 

untuk melihat ada tidaknya gejala heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk 

mengkaji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual data yang ada, karena model regresi yang baik adalah yang tidak 

mengalami gejala heteroskedastisitas.  

 

4.5. Uji Hipotesis 

 Uji regresi digunakan untuk mengetahui besarnya koefisien regresi 

masing-masing variabel independen. 

 



 

 

4.5.1. Uji Hipotesis 1 

  Hipotesis 1: Semakin tinggi tingkat desentralisasi, maka 

semakin besar  pengaruh positif informasi broad scope terhadap 

kinerja manajerial     

Model regresi pada Hipotesis 1 terdapat multikolonieritas, maka 

variabel broad scope yang mempunyai korelasi tinggi dengan variabel 

BS harus dikeluarkan, sehingga model regresinya menjadi : 

KM = a +  b 2 . Des + b 3 . BS . Des+ e, 

Tabel 4.19. 
Hasil Pengujian Regresi 

ANOVAb

1248.293 2 624.146 22.486 .000a

1609.937 58 27.758
2858.230 60

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), BS.DES, DESa. 

Dependent Variable: KMb. 
 

Coefficientsa

27.084 4.915 5.510 .000
.462 .211 .269 2.193 .032 .644 1.554
.013 .004 .464 3.774 .000 .644 1.554

(Constant
DES
BS.DES

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: KMa. 
 

Sumber : data primer yang diolah  
 

Dari tampilan output di atas, F test menghasilkan nilai F hitung sebesar 

22,486 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi 



 

 

jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi kierja manajerial atau dapat dikatakan bahwa broad scope, 

desentralisasi dan BS DES secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. Sedangkan variabel BS DES yang merupakan interaksi 

antara broad scope dan desentralisasi dengan nilai t sebesar 3,774 

signifikan pada  α = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi tingkat desentralisasi, maka semakin besar  pengaruh positif 

informasi broad scope terhadap kinerja manajerial, maka Hipotesis 1 

diterima. 

 

4.5.2. Uji Hipotesis 2 

Hipotesis 2:  Semakin tinggi tingkat desentralisasi, maka 

semakin besar pengaruh positif informasi time liness terhadap kinerja 

manajerial. 

Model regresi pada Hipotesis 2 terdapat multikolonieritas, maka 

variabel time liness yang mempunyai korelasi tinggi dengan variabel TL 

harus dikeluarkan, sehingga model regresinya menjadi :    

KM = a + b 2 .Des + b 3 .TL.Des+ e, 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.20. 
Hasil Pengujian Regresi 

ANOVAb

1491.606 2 745.803 31.652 .000a

1366.624 58 23.562
2858.230 60

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), TL.DES, DESa. 

Dependent Variable: KMb. 
 

 

Coefficientsa

25.978 4.510 5.760 .000
.133 .219 .077 .605 .548 .504 1.984
.034 .006 .666 5.206 .000 .504 1.984

(Constant
DES
TL.DES

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: KMa. 
 

 Sumber : data primer yang diolah 

 Dari tampilan output di atas, F test menghasilkan nilai F hitung 

sebesar 31,652 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas 

signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi kinerja manajerial atau dapat dikatakan 

bahwa time liness, desentralisasi dan TL DES secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sedangkan variabel  TL DES 

yang merupakan interaksi antara time liness dan desentralisasi dengan 

nilai t sebesar 5,206 signifikan pada  α = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Semakin tinggi tingkat desentralisasi, maka semakin besar 



 

 

pengaruh positif informasi time liness terhadap kinerja manajerial, maka 

Hipotesis 2 diterima. 

 

4.5.3. Uji Hipotesis 3 

  Hipotesis3: Semakin tinggi tingkat desentralisasi, maka 

semakin besar pengaruh positif informasi aggregation terhadap 

kinerja manajerial 

Model regresi pada Hipotesis 3 terdapat multikolonieritas, maka 

variabel aggregation yang mempunyai korelasi tinggi dengan variabel 

AGG harus dikeluarkan, sehingga model regresinya menjadi : 

KM = a + b 2  Des + b 3 .Agg.Des + e, 

Tabel 4.21. 
Hasil Pengujian Regresi 

ANOVAb

1200.160 2 600.080 20.991 .000a

1658.070 58 28.587
2858.230 60

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), AGG.DES, DESa. 

Dependent Variable: KMb. 
 

 



 

 

Coefficientsa

31.551 5.275 5.981 .000
.042 .309 .025 .137 .892 .309 3.240
.022 .006 .627 3.485 .001 .309 3.240

(Constan
DES
AGG.DES

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: KMa. 
 

Sumber : data primer yang diolah  

Dari tampilan output di atas, F test menghasilkan nilai F hitung sebesar 

20,991 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas 

signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi kierja manajerial atau dapat dikatakan 

bahwa aggregation, desentralisasi dan AGG DES secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sedangkan variabel BS DES 

yang merupakan interaksi antara aggregation dan desentralisasi dengan 

nilai t sebesar 3,485 signifikan pada  α = 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Semakin tinggi tingkat desentralisasi, maka semakin 

besar pengaruh positif informasi aggregation terhadap kinerja 

manajerial, maka Hipotesis 3 diterima. 

 

4.5.4. Uji Hipotesis 4 

 Hipotesis 4: Semakin tinggi tingkat desentralisasi, maka 

semakin besar pengaruh positif informasi integration terhadap 

kinerja manajerial 



 

 

 Model regresi pada Hipotesis 4 terdapat multikolonieritas, maka 

variabel integration yang mempunyai korelasi tinggi dengan variabel 

INT harus dikeluarkan, sehingga model regresinya menjadi : 

KM = a + b 1 .Int + b 2 .Des+ b 3 .Int.Des+ e, 

Tabel 4.22. 
Hasil Pengujian Regresi 

ANOVAb

1253.499 2 626.750 22.653 .000a

1604.730 58 27.668
2858.230 60

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), INT.DES, DESa. 

Dependent Variable: KMb. 
 

 

Coefficientsa

33.626 5.348 6.287 .000
.099 .278 .058 .356 .723 .370 2.704
.033 .009 .616 3.805 .000 .370 2.704

(Constant
DES
INT.DES

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: KMa. 
 

Sumber : data primer yang diolah  

Dari tampilan output di atas, F test menghasilkan nilai F hitung sebesar 

22,653 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi 

jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi kierja manajerial atau dapat dikatakan bahwa integration, 

desentralisasi dan INT DES secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. Sedangkan variabel INT DES yang merupakan 



 

 

interaksi antara integration dan desentralisasi dengan nilai t sebesar 3,805 

signifikan pada  α = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Semakin 

tinggi tingkat desentralisasi, maka semakin besar pengaruh positif 

informasi integration terhadap kinerja manajerial, maka Hipotesis 4 

diterima. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB  V 

PENUTUP 

 
5.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Dalam kondisi organisasi yang terdesentralisasi, maka akan semakin besar 

pengaruh SAM broad scope terhadap terhadap kinerja manajer.. 

2. Dalam kondisi organisasi yang terdesentralisasi, maka akan semakin besar 

pengaruh SAM timelines terhadap terhadap kinerja manajer.  

3. Dalam kondisi organisasi yang terdesentralisasi, maka akan semakin besar 

pengaruh SAM aggregation terhadap terhadap kinerja manajer. 

4. Dalam kondisi organisasi yang terdesentralisasi, maka akan semakin besar 

pengaruh SAM integration terhadap terhadap kinerja manajer.  

 

5.2. Keterbatasan 

 Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Lingkup penelitian yang sempit, diharapkan penelitian selanjutnya bisa 

mencakup daerah yang lebih luas dibandingkan kota Semarang. 

2. Jumlah responden yang sedikit khususnya kelompok jasa angkutan container, 

diharapkan jumlah responden yang bervariasi dan lebih banyak dapat 

mempengaruhi hasil penelitian di masa datang. 

 

 



 

 

5.3. Saran  

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Perlunya penyusunan Sistem Akuntansi Manajemen yang baik yang 

mencakup empat karakteristik seperti : memiliki cakupan informasi yang luas, 

ketepatwaktuan penyajian informasi yang relevan, bersifat menyeluruh pada 

semua unit atau departemen perusahaan dan terpadu. Hal ini akan sangat 

diperlukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan yang dilakukan 

oleh manajer pada berbagai divisi yang ada pada perusahaan. 

2. Dalam kondisi pelimpahan wewenang yang semakin mengarah pada peberian 

wewenang manajer bawah untuk membuat keputusan secara mandiri, maka 

nampaknya teknologi informasi akuntansi nampaknya harus menjadi 

kebutuhan yang pasti dalam upaya meningkatkan kinerja secara keseluruhan 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

A. Identitas perusahaan ( Jasa Angkutan Container) 

 1. Nama  Jasa Angkutan Container : 

 2. Umur  Jasa Angkutan Container : 

B. Identitas Responden 

 1. Nama    : 

 2. Jenis kelamin  :  pria   wanita 

 3. Usia   :  di bawah 30 th  41 – 50 th  

        30 – 40 th   lebih dari 50 th 

 4. Masa Kerja  :  kurang 5 th  16 – 20 th 

        5 – 10 th   24 – 25 th 

    11 – 15 th   lebih dari 25 th 

 5. Jabatan  : 

 6. Pada departemen :  EDP / Sistem informasi 

        Administrasi dan Umum 

        Keuangan 

        Lain-lain ..... 

 7. Pendidikan terakhir :  Jenjang S2 

        Jenjang S1 

        D-3 / sederajad 

        Lain-lain ..... 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kuesioner Bagian I ( Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen ) 

Chenhall dan Morris, 1986 
 

  Pertanyaan berikut ini untuk menilai tingkat eksistensi. Sistem Informasi 
bisnis yang ada dalam perusahaan Bapak / Ibu. Mohon Bapak / Ibu melingkari 
angka 1 sampai dengan 7 sesuai dengan kondisi yang terjadi pada perusahaan 
Bapak / Ibu untuk setiap pertanyaan, dengan ketentuan bahwa : 
 
 
 
                    
                  T
 

A. Broad Sc
1. Infor
akan datan

1

2. Infor
datang. 

1

3. Infor
karyawan
ancaman k

1

4. Infor
penduduk

1

5. Infor
produksi, 

1

6. Infor
1

 

idak ada                                                                                          Ada         

1 2 3 4 5 6 7 

ope 
masi yang berkaitan dengan perancanaan atau peristiwa dimasa yang 
g. 

 2 3 4 5 6 7 

masi yang kemungkinan munculnya kejadian dimasa yang akan 

 2 3 4 5 6 7 

masi non ekonomi seperti kepuasan / preferensi konsumen, sikap 
, hubungan karyawan, sikap pemerintah dan lembaga konsumen, 
ompetitor dan lainnya. 

 2 3 4 5 6 7 

masi tentang faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, pertumbuhan 
, perkembangan teknologi dan lainnya. 
 2 3 4 5 6 7 

masi non keuangan yang berkaitan dengan produksi seperti tingkat 
tingkat kerusakan produk, efisiensi mesin, ketidakhadiran karyawan. 
 2 3 4 5 6 7 

masi non keuangan yang berkaitan dengan pasar dan sebagainya. 
 2 3 4 5 6 7 



 

 

B.Time Liness 
1. Informasi yang diminta, ada dengan segera. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Informasi yang diberikan kepada Bapak / Ibu adalah informasi yang ada    
dalam sistem informasi yang diproses dengan baik. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Frekuensi laporan diberikan secara sistematis dan teratur. 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Tidak ada keterlambatan akan kebutuhan informasi dengan penyampaian 
informasi. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
C. Aggregation 
1. Informasi meliputi berbagai informasi seperti informasi dari bagian 

marketing, produksi ( operasi ), penjualan, biaya / pusat laba. 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Informasi meliputi berbagai informasi (seperti bulanan, kuartalan, tahunan) 
prediksi dan perbandingan lainnya. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Bentuk informasi memungkinkan untuk melakukan analisis. 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Format informasi memungkinkan  membuat model keputusan seperti analisis 
aliran kas, aliran tambahan biaya, analisis persediaan dan analisis kebijakan 
perusahaan. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Terdapat pemisahan biaya tetap ( fixed cost ) dan biaya variabel ( variabel 
cost ). 

1 2 3 4 5 6 7 

D. Integration 
1. Informasi tiap bagian akan berpengaruh pada bagian lainnya. 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

2. Di bagian Bapak / Ibu terdapat informasi target yang diketahui semua 
orang. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Terdapat informasi tentang dampak keputusan Bapak / Ibu pada kinerja 
keseluruhan bagian Bapak / Ibu. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Kuesioner Bagian II ( Struktur Organisasi / Desentralisasi ) 
Gordon dan Narayana, 1984 

 
 Pertanyaan berikut ini digunakan untuk menjelaskan tingkat pendelegasian 
wewenang kepada manajer untuk masing-masing kelompok keputusan berikut ini. 
Mohon anda nyatakan sesuai dengan praktek yang terjadi selama ini 
 

Tidak ada                                                                                   Pendelegasian 
Pendelegasian                                                                                sepenuhnya 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

1. Pengembangan produk / jasa baru 1 2 3 4 5 6 7 
2. Pengangkatan dan pemutusan 
hubungan kerja karyawan dengan 
pimpinan. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

3. Pemilihan dan penilaian investasi 
dalam jumlah besar. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Pengalokasian anggaran. 1 2 3 4 5 6 7 
5. Penentuan harga jual. 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kuesioner Bagian III ( Kinerja Manajerial ) 
Mahoney, 1963 

 
 Pertanyaan berikut ini untuk mengukur kinerja manajer Bapak / Ibu akhir-
akhir ini berdasarkan pada kemampuan masing-masing dalam setiap bidang 
aktivitas manajerial 
 

Kinerja di bawah                          kinerja                                     kinerja di atas 
Rata-rata                                       rata-rata                                            rata-rata

1 2 3 4 5 6 7 
 
1. Perencanaan 

Kinerja anda dalam menentukan tujuan : kebijakan dan tindakan / 
pelaksanaan; penjadwalan kerja ; penganggaran; merancang  prosedur; 
pemrograman. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
2. Investigasi 

Kinerja anda dalam menentukan, mengumpulkan data dan menyampaikan 
informasi untuk catatan; laporan dan rekening; mengukur hasil; menentukan 
persediaan; analisis pekerjaan. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
3. Pengkoordinasian 

Kinerja anda dalam tukar menukar informasi dengan manajer di bagian 
organisasi  yang lain untuk mengkaitkan dan menyesuaikan program; 
memberitahukan bagian lain; hubungan dengan kinerja lain. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
4. Evaluasi 

Kinerja anda dalam menilai dan mengukur proposal; kinerja yang diamati / 
dilaporkan; penilaian pegawai; penilaian catatan hasil; penilaian laporan 
keuangan; pemeriksaan produk. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 



 

 

5. Pengawasan 
Kinerja anda dalam mengarahkan, memimpin dan mengembangkan 

bawahan anda; membimbing, melatih dan menjelaskan peraturan anda kerja 
pada bawahan; memberikan tugas pekerjaan dan menangani keluhan. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
6. Pemilihan Staf 

Kinerja anda dalam mempertahankan angkatan kerja di bagian anda;  
merekrut dan memilih pegawai baru; menempatkan, mempromosikan dan 
memutasi barang. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
7. Negoisasi 

Kinerja anda dalam pembelian, penjualan atau melakukan kontrak untuk 
barang dan jasa; menghubungkan pemasok; tawar menawar dengan wakil 
penjualan / kelompok. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
8. Perwakilan 

Kinerja anda dalam mengakhiri pertemuan intern; pidato untuk acara 
kemasyarakatan; mempromosikan tujuan umum perusahaan anda. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
9. Evaluasi kinerja secara keseluruhan 

Kinerja dari aktivitas manajerial anda secara menyeluruh. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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