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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor penting yang dapat digunakan 

meningkatkan efektivitas perusahaan. Kinerja manajerial dapat disebut sebagai 

kinerja atau prestasi kerja, dimana kinerja atau prestasi kerja pada dasarnya adalah 

hasil karya seorang selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti: standar, target atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama (Mulyadi, 2001) dalam (Moheri, et al,. 2015).  

Manajer yang handal adalah manajer yang memiliki kemampuan untuk melihat 

dan menggunakan peluang, mengidentifikasi masalah, dan menyeleksi serta 

mengimplementasikan proses adaptasi terhadap situasi yang sedang terjadi di 

perusahaan sehingga dapat membuat keputusan yang tepat (Wahyudi, 2015). 

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan sebagian besar tergantung pada 

kinerja manajer (Rante, et al.,2015).  

Topik kinerja manajerial ini diangkat dikarenakan masih adanya pelanggaran 

yang dilakukan manajer yang ditunjukkan oleh kasus mantan manajer institusi 

PT.Kimia Farma TD bernama Ateng Hermawan terlibat kasus korupsi alat kesehatan. 

Ateng Hermawan melakukan penyimpangan, proses pengadaan alkes tidak sesuai 

dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Keppres 80 tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Atas perbuatannya, Ateng 
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Hermawan dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Berdasarkan kasus diatas, manajer diketahui bertindak tidak professional dalam 

bekerja di sebuah perusahaan. Manajer tersebut tidak bertanggung jawab dengan 

tugas yang dipercayakan padanya. Kasus tersebut menunjukkan bahwa Ateng 

Hermawan tidak dapat bertindak profesional sebagai manajer, tidak berkinerja 

dengan baik dan tidak bisa menjadi contoh dan memotivasi bawahnnya. Padahal 

kinerja manajer sangat berperan penting untuk kelangsungan perusahaan dan untuk 

mencapai tujuan perusahaan tersebut. 

Untuk mencapai tujuan organisasi, perusahaan memerlukan sistem akuntansi 

manajemen yang merupakan prosedur dan sistem formal yang menggunakan 

informasi untuk mempertahankan dan menyediakan alternatif dari berbagai kegiatan 

perusahaan. Karakteristik sistem akuntansi manajemen yang bermanfaat berdasarkan 

persepsi manajerial sebagai pengambil keputusan antara lain adalah broad scope, 

timeliness, aggregation dan integration (Chenhall,et al., 1986) dalam Solechan et al. 

(2015). Adapun fungsi karakteristik sistem akuntansi manajemen adalah sebagai 

sumber informasi penting untuk membantu manajer mengendalikan aktivitasnya, 

serta mengurangi ketidakpastian lingkungan dalam usaha mencapai tujuan organisasi 

dengan sukses (Nazaruddin, 1998) dalam Solechan,et al. (2015). Karakteristik 

informasi yang tersedia dalam organisasi akan menjadi efektif apabila mendukung 

kebutuhan pengguna informasi akan pengambilan keputusan yang akan dilakukan 



3 
 

 
 

manajer. Hal ini didukung oleh penelitian empiris yang dilakukan oleh Solechan, et 

al. (2015) dengan hasil bahwa Sistem akuntansi manajemen (SAM) berpengaruh 

positif terhadap kinerja manajerial. 

Sedangkan dalam mengelola perusahaan manajer memiliki beberapa gaya 

kepemimpinan, salah satunya gaya kepemimpinan transformasional. Saat ini gaya 

kepemimpinan transformasional diyakini merupakan gaya kepemimpinan yang sering 

diterapkan oleh manajer untuk mengelola perusahaannya karena para pemimpin 

transformasional dikenal lebih berkarismatik, dapat memotivasi dan menginspirasi 

karyawan.  

Erkutlu (2014) menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan transformasional 

mengacu pada pemimpin yang menggerakkan karyawan melampaui kepentingan 

pribadi secara langsung melalui pengaruh ideal (kharisma), inspirasi, stimulasi 

intelektual, atau pertimbangan individual. Ini meningkatkan tingkat kematangan dan 

cita-cita karyawan serta kepedulian terhadap pencapaian, aktualisasi diri, dan 

kesejahteraan orang lain, organisasi, dan masyarakat. Hal ini didukung oleh penelitian 

empiris Daromes, et al. (2014) yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Pemimpin transformasional menggunakan pertimbangan individu secara 

signifikan yang akan berguna dan berkontribusi bagi karyawan untuk 

memaksimalkan pencapaian mereka. Pertimbangan individual merupakan metode 

komunikasi antara atasan dan bawahan dengan tepat waktu melalui pelatihan dan 

bimbingan. Pemimpin transformasional juga lebih memperhatikan perbedaan untuk 
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tumbuh dan berkembang setiap bawahan, biasanya dengan memberikan contoh dan 

memberikan tugas secara individual guna meningkatkan kebutuhan dan kemampuan 

bawahan ke tingkat yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional menggunakan 

stimulasi intelektual dan tidak memberi izin karyawan untuk memberi solusi dalam 

memecahkan suatu masalah. Stimulasi intelektual merupakan konseptualisasi, 

pemahaman, dan analisis bawahan tentang suatu masalah yang terjadi dan solusi yang 

dapat mereka berikan (Avolio, et al., 1999). 

Selain itu, tolak ukur terbaik kinerja manajerial adalah peran manajer dalam 

penyusunan anggaran. Dengan berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran, 

manajer merasa dilibatkan egonya dan tidak sekedar terlibat dalam kerja saja, 

sehingga diharapkan akan mendorong moral kerja dan inisiatif para manajer. Kren 

(1992) dalam Moheri, et al. (2015) mengemukakan bahwa dalam penyusunan 

anggaran para manajer akan aktif dalam mempersiapkan dan mengevaluasi tujuan 

anggaran, sehingga digunakan sebagai tolak ukur terbaik kinerja manajerial. Hal ini 

didukung oleh penelitian Biduri (2011) dengan hasil penelitian adanya hubungan 

positif antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. 

Budaya organisasi juga berperan penting dalam menentukan kinerja manajerial. 

Setiap perusahaan memiliki budaya organisasi yang berbeda-beda, budaya organisasi 

dapat mempengaruhi tingkah laku dari orang-orang yang terlibat perusahaan atau 

organisasi tersebut, sehingga pemimpin dapat mempengaruhi bawahannya melalui 

budaya organisasi. Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Karsiati, et al.(2014) 

dengan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manjerial. 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin menguji kembali dengan alasan untuk 

memperbaiki kelemahan pada penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian Nguyen, 

et al. (2017) disebutkan bahwa middle manager menilai kinerja dirinya sendiri yang 

tertera pada limitation, sehingga dapat menyebabkan adanya bias yang terlalu tinggi. 

Untuk itu, peneliti menggunakan manager sebagai responden untuk menilai kinerja 

atasannya. Alasan peneliti memilih manager karena sebagai pihak pengambil 

keputusan di level menengah, yang berarti manager ini juga merupakan bagian dari 

pembuat sistem  untuk menilai  level di bawahnya termasuk menilai manajer lini, 

tetapi manager ini juga dapat menilai atasannya. 

Alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian 

karena jumlah perusahaan manufaktur lebih banyak jika dibandingkan dengan 

perusahaan lainnya, dan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan dengan skala 

besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain. Hal ini menyebabkan dapat 

dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul : “Pengaruh Karakteristik Broadscope, Timeliness, Aggregation, 

Integration Sistem Akuntansi Manajemen, Partisipasi Penyusunan Anggaran, 

Gaya kepemimpinan, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Manajerial 

pada Perusahaan Manufaktur di Kota Semarang.” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah karakteristik sistem akuntansi manajemen (broad scope, 

timeliness, aggregation dan integration) berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial? 

2. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial? 

3. Apakah perusahaan yang mempunyai gaya kepemimpinan transformasional  

lebih bagus kemungkinan kinerja manajerialnya? 

4. Apakah perusahaan yang mempunyai budaya organisasi partisipatif  lebih 

bagus kemungkinan kinerja manajerialnya? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen 

(broad scope, timeliness, aggregation dan integration) terhadap kinerja 

manajerial.  

2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial. 

3. Mengetahui apakah perusahaan yang mempunyai gaya kepemimpinan 

transformasional lebih bagus kemungkinan kinerja manajerialnya. 

4. Mengetahui apakah perusahaan yang mempunyai budaya organisasi 

partisipatif  lebih bagus kemungkinan kinerja manajerialnya. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi dan 

menjadi bukti empiris tentang pengaruh karakteristik sistem akuntansi 

manajemen, partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan 

transfromasional dan budaya organisasi terhadap kinerja manajerial. 

2. Manajer 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat bagi manajer untuk terus 

memperbaiki  kinerjanya. 
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1.5. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu faktor yang akan menunjang kinerja manajerial adalah sistem 

akuntansi manajemen. Dalam penelitian Solechan et al,. (2015) semakin baik 

karakteristik SAM pada suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kinerja 
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manajerial. Sebaliknya, semakin buruk karakteristik SAM pada suatu perusahaan, 

maka akan semakin rendah kinerja manajerial. 

Partisipasi penyusunan anggaran juga dapat menunjang kinerja manajerial 

karena dengan terlibatnya manajer, manajer dapat mengetahui apakah dapat mencapai 

target yang diberikan atau rasional bagi manajer untuk mencapai target tersebut. Gaya 

kepemimpinan transformasional juga berpengaruh terhadap kinerja manajer. Jika 

pemimpin berhasil mempengaruhi bawahan dengan visinya, memotivasi dan menjadi 

inspirator, menstimulasi intelektual, kreatifitas dan menghargai karyawannya maka 

dapat dipastikan manajer akan bekerja dengan baik. Selain itu, budaya organisasi juga 

mempengaruhi kinerja manajerial. Apabila budaya organisasi yang digunakan 

perusahaan merupakan budaya organisasi partisipatif maka kemungkinan akan 

menjadikan kinerja manajerial akan bagus dan sebaliknya. 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

Bab 1 : PENDAHULUAN  

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan. 

 Bab 2 : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas landasan teori dan pengembangan hipotesis yang akan 

di uji dalam penelitian ini. 

Bab 3  : METODE PENELITIAN 
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Bab ini membahas populasi dan sampel, metode pengumpulan data 

(termasuk jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data), definisi 

operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini.  

Bab 4 : HASIL ANALISIS 

  Bab ini berisikan gambaran umum, distribusi jawaban responden, serta 

analisis maupun hasil pengujian hipotesis. 

Bab 5  : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini terdiri dari kesimpulan saran, dan keterbatasan peneliti. 

 

 

 

 

 


