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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang. 

Saat ini, laju pertumbuhan ekonomi global mengalami sebuah perlambatan. 

Hal ini terjadi dikarenakan melemahnya aktivitas perdagangan dan manufaktur dunia 

pada beberapa negara berkembang yang harus menghadapi tekanan pasar keuangan. 

Selain itu, perang dagang antara pemerintah Amerika Serikat dan China juga 

menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi semakin melambat pada saat ini serta dapat 

menimbulkan kekhawatiran baru di dalam dunia perekonomian global yang dapat 

memperburuk keadaan ekonomi global. 

Kondisi ekonomi dunia yang menghadapi segala bentuk tantangan, 

menciptakan sebuah ketidakpastian bagi perusahaan-perusahaan yang berada dalam 

lingkungan bisnis tersebut. Dengan lingkungan bisnis yang fluktuatif menimbulkan 

kekhawatiran bagi perusahaan-perusahaan akan masa depannya. Ketidakpastian 

lingkungan bisnis ini terjadi akibat adanya transformasi proses bisnis dan perubahan 

kebijakan ekonomi global sehingga perusahaan membutuhkan langkah strategis untuk 

bertahan di era bisnis yang memasuki revolusi 4.0. Mulai dari mengubah sistem 

produksi, manajemen, dan tata kelola perusahaan. Fenomena di atas menunjukkan 

bahwa perusahaan memerlukan sebuah pengelolaan manajemen mulai dari 

memerlukan Sistem Akuntansi Manajemen (MAS) serta manajemen risiko perusahaan 

yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan untuk meminimalisir dampak 

lingkungan perekonomian yang sedang fluktuatif. 

Adanya transformasi atau perubahan dalam proses bisnis, membuat persaingan antar 

perusahaan semakin ketat sehingga perusahaan harus mengubah pendekatan ekonomi. 

Pendekatan ekonomi yang dimaksud adalah perusahaan menyesuaikan dengan 

kondisi lingkungan disekitar bisnisnya atau dengan kata lain mengikuti selera pasar. 

Pendekatan ekonomi yang dilakukan perusahaan tidak bisa dengan sekali percobaan, 

tetapi berulang kali agar perusahaan dapat melakukan pendekatan ekonomi yang 

dapat menyesuaikan dengan lingkungan bisnisnya. Dengan adanya pendekatan  

ekonomi, maka perusahaan dapat menentukan sistem pengendaliannya baik internal 
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maupun eksternal.  Hal ini sesuai dengan asumsi teori kontingensi bahwa tidak 

terdapat sistem pengendalian yang secara universal untuk bisa diterapkan pada 

seluruh organisasi dalam setiap keadaan, karena sistem pengendalian setiap 

perusahaan berbeda-beda tergantung pada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan 

yang tidak pasti membuat perusahaan harus dapat memprediksi kondisi lingkungan 

bisnis dan risiko di masa depan. Ketidakpastian lingkungan bisnis yang fluktuatif 

akibat transformasi bisnis harus dikelola perusahaan dengan baik. Salah satu cara 

mengelolanya adalah dengan menerapkan sistem akuntansi manajemen (Management 

Accounting Systems – MAS). 

Sistem Akuntansi Manajemen (Management Accounting Systems – MAS) 

mengacu pada penerapan akuntasi manajemen secara sistematis untuk mencapai 

tujuan organisasi. Akuntansi manajemen menjadi bagian terpenting dari proses 

manajemen karena berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi keuangan 

dan operasional untuk manajer dalam organisasi untuk pengambilan keputusan baik 

itu keputusan investasi, pendanaan dan dividen, perencanaan keuangan atau anggaran 

dana serta kontrol perusahaan. Sistem Akuntansi Manajemen (Management 

Accounting System) yang dirancang dengan baik dan sesuai dapat membantu manajer 

untuk lebih efektif dalam pengambilan keputusan, sehingga membantu organisasi 

meningkatkan efisiensi mereka dan tetap kompetitif dalam lingkungan yang selalu 

menantang. Ini akibatnya akan meningkatkan kinerja organisasi (Chenhall, 2003; 

Ismail dan Isa, 2011). 

Manajemen memerlukan sistem evaluasi kinerja yang dapat mendorong 

performa kinerja perusahaan melalui kinerja manajer dari berbagai divisi atau pusat 

pertanggung jawaban. Performa perusahaan sendiri juga ditentukan oleh informasi 

yang didapatkan salah satunya adalah melalui informasi akuntansi. Peranan informai 

akuntansi sebagai alat untuk menilai prestasi seseorang pertama kali dikembangkan 

oleh Argyris (1952) yang meneliti konsekuensi penggunaan informasi akuntansi 

sebagai alat untuk menilai prestasi bawahan. Penggunaan informasi akuntansi 
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berdampak positif karena informasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengambil 

kebijakan dan upaya perbaikan. Ketidakpastian lingkungan bisnis juga berpengaruh
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pada informasi sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja perusahaan. Otley 

(1980) menyatakan bahwa penggunaan informasi akuntansi manajemen untuk 

menilai kinerja suatu perusahaan dapat menyebabkan manajer dalam suatu 

perusahaan mempunyai tingkat prestasi yang tinggi. Ketidakpastian lingkungan bisnis 

akibat persaingan yang cukup kompetitif dapat berpengaruh terhadap kinerja 

operasional perusahaan sehingga manajer memerlukan informasi yang dapat menjadi 

masukan yang berguna dalam proses pengambilan keputusan serta perencanaan 

dalam suatu perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Windi (2011) yang menyatakan 

bahwa karakteristik sistem akuntansi manajemen juga berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Hal ini juga dibenarkan juga oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Sulistyanto (2005). Pengujian kinerja perusahaan dinilai berdasarkan informasi 

akuntansi manajemen yang didapat dari perusahaan. Informasi akuntansi manajemen 

merupakan produk dari sistem informasi akuntansi manajemen. Akuntansi 

manajemen menghasilkan informasi yang dapat membantu para pekerja, manajer dan 

eksekutif untuk mengambil keputusan manajemen yang lebih baik (Atkinson, 1995). 

Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan Sulistyanto (2005) menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh informasi broadscope, timelines, integration, serta 

agregation yang merupakan komponen dari sistem akuntansi manajemen terhadap 

kinerja perusahaan.  

Seiring kemajuan teknologi dengan di zaman yang semuanya serba 

memerlukan sistem, lingkungan bisnis menjadi lebih kompleks karena persaingan 

global. Dengan adanya persaingan global sekarang ini, peran manajemen risiko 

lingkungan telah menjadi fungsi terpenting yang tidak bisa ditinggalkan dari proses 

bisnis. (Acharyya dan Mutenga, 2013) karena perusahaan menghadapi spektrum 

risiko yang luas. Tidak ada bisnis akan menguntungkan jika risiko ini dikelola secara 

terpisah, karenanya, minat yang semakin besar akan penerapan manajemen risiko 

perusahaan (ERM). 
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Berbeda dengan tradisional manajemen risiko, di mana setiap jenis risiko 

dikelola secara terpisah, perusahaan itu mengadopsi manajemen risiko perusahaan 

(ERM) harus mengelola beragam risiko secara terpadu (Hoyt dan Liebenberg, 2011; 

Liebenberg dan Hoyt, 2003). Manajemen risiko perusahaan telah dianggap kritis 

komponen sistem kontrol (Mikes, 2009; Subramaniam et al., 2011). Beberapa 

penelitian telah menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko perusahaan 

mengarah pada peningkatan kinerja organisasi (Gordon et al., 2009; Hoyt dan 

Liebenberg, 2011). 

Manajemen resiko perusahaan merupakan upaya perusahaan dalam mengelola 

resiko yang dihadapi, sehingga resiko yang ditimbulkan tidak membebani operasional 

perusahaan (Hoyt dan Liebenberg, 2011). Kemampuan manajer dalam mengelola 

manajemen resiko perusahaan secara baik akan memberikan keuntungan pada kinerja 

perusahaan akibat kecilnya resiko yang dihadapi oleh perusahaan (Soltanizadeh et al., 

2016). Dengan sedikit banyaknya resiko yang di hadapi perusahaan, manajer 

perusahaan di tuntut untuk jeli dalam melihat kondisi lingkungan bisnis dengan 

cermat dan cepat dalam mengatasi perubahan lingkungan bisnis tersebut sehingga 

risiko yang didapat tidak besar. 

Kemampuan manajemen untuk membuat keputusan berdasarkan informasi 

terkait dengan kualitas informasi manajemen tersedia untuk mereka (Rezaee, 2005) 

dan informasi yang akurat muncul dari sistem akuntansi manajemen (MAS) yang 

dapat diandalkan (Cole, 1988). Peran perantara ini sangat penting untuk alokasi 

sumber daya yang efisien dalam ekonomi modern. Kesehatan sistem keuangan adalah 

masalah kebijakan public karena sistem keuangan rentan terhadap periode 

ketidakstabilan, yang dapat menghasilkan efek spillover negatif yang cukup besar 

(Llewellyn, 1999). 

Sistem akuntansi manajemen mendukung kegiatan manajemen risiko (RMA). 

Akuntansi manajemen dan manajemen risiko diharapkan saling melengkapi dan 

membantu keputusan perusahaan membuat. Sistem akuntansi manajemen (MAS) 

memainkan peran penting dalam pengukuran risiko termasuk agregasi risiko, 
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pelaporan risiko dan pemantauan risiko dan komunikasi. Informasi yang diberikan 

oleh sistem akuntansi manajemen (MAS) mengurangi ketidakpastian dalam 

pengambilan keputusan manajemen (Winter, 2007). Demikianlah dengan 

implementasi manajemen risiko, Desain sistem akuntansi manajemen (MAS) harus 

memasukkan khusus karakteristik informasi dan efek gabungan dari kedua 

manajemen ini praktik akan mengarah pada peningkatan kinerja. 

Akuntansi manajemen berperan dalam proses manajemen risiko perusahaan. 

Mereka membantu dalam mengidentifikasikan eksposur pasar, mengidentifikasi 

keseimbangan yang terkait dengan strategi respon risiko alternatif secara kuantitatif, 

mengukur peluang yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu, mencatat dan 

mengevaluasi produk lindung nilai. Collier (2006), menyatakan manajemen risiko 

mendorong terjadinya perbaikan kinerja organisasi, khususnya dalam hal kesadaran 

akan risiko akan mempengaruhi profil risiko nilai perusahaan yang rendah di pasar 

modal. Pengukuran kinerja berdasarkan nilai perusahaan mengacu pada kondisi 

keuangan dan bagian-bagian kinerja operasi keuangan utama yang mempengaruhi 

nilai suatu perusahaan. Akuntan manajemen harus memasukkan suatu fungsi 

demikian probabilitas yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan nilai 

perusahaan. Peran lain yang dimainkan oleh para akuntan dalam proses manajemen 

resiko meliputi proses kuantifikasi penyeimbangan yang berkaitan dengan alternatif 

strategi respon risiko. 

Penelitian ini dilakukan di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut atau yang 

disingkat SIER. Berlokasi di Jalan Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya. PT SIER 

(Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang 

pengelolaan, pengembangan, dan penyediaan lahan, atau kawasan industri terutama 

industri manufaktur di Indonesia khususnya di Jawa Timur (htttp://sier-pier.com). 

Alasan penggunaan perusahaan yang terdaftar di PT SIER dikarenakan 

Kawasan PT SIER merupakan kawasan industri terbesar di Jawa Timur yang dimana 

terdapat 267 perusahaan dan menyerap tenaga kerja kurang lebih 50.000 orang serta 

mendapatkan penghargaan TOP BUMD 2018 yang diselenggarakan Majalah 
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Business Indonesia dikarenakan berhasil dalam meningkatkan kontribusi yang 

signifikan serta menggerakan pasar perekonomian di Jawa Timur. Alasan penelitian 

ini menggunakan perusahaan manufaktur karena merupakan perusahaan yang 

memproduksi barang mentah menjadi barang jadi. Hal ini membuat perusahaan 

manufaktur dituntut untuk melakukan inovasi terbaru untuk produk yang akan 

ditawarkan ke konsumen agar menghasilkan profit yang dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan sendiri juga didukung dengan 

pengelolaan sistem akuntansi manajemen yang baik, oleh karena itu perusahaan 

memerlukan sistem akuntansi manajemen yang terintegrasi serta pengelolaan 

manajemen risiko yang baik agar manajer dapat mengambil keputusan terkait rencana 

strategis yang akan dilakukan kedepannya melalui informasi yang didapat dari sistem 

akuntansi manajemen. Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, penulis tertarik ingin 

meneliti apakah sistem akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan serta pengelolaan manajemen risiko perusahaan yang berguna untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan di dalam perusahaan tersebut. 

Kesenjangan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini merujuk pada 

penelitian yang dibuat oleh Siti Zaleha dkk. (2014) yang menguji mengenai sistem 

akuntansi manajemen terhadap manajemen risiko perusahaan yang dimoderasi oleh 

kinerja organisasi. Penelitian tersebut menggunakan 106 sampel bank yang terdaftar 

di website Bank Sentral Malaysia. Metode pengumpulan data pada penelitian tersebut 

dengan cara menyebarkan kuesioner ke Chief Financial Officier (CFO) bank yang 

terdaftar di Bank Sentral Malaysia yang terdiri dari bank komersial, bank syariah, 

bank dagang, inverstasi, dan perusahaan asuransi. Variabel penelitan yang dilakukan 

Siti Zaleha diantaranya sistem akuntansi manajemen, manajemen risiko perusahaan, 

dan kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara 

sistem akuntansi manajemen terhadap manajemen risiko perusahaan. Kesimpulan 

lainnya adalah kinerja perusahaan memoderasi hubungan sistem akuntansi 

manajemen terhadap manajemen risiko perusahaan secara signifikan. 
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Menurut Putri Aulia Febyani (2016) yang menguji tentang Good Corporate 

Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan 

dengan Manajemen Risiko Perusahaan sebagai variabel moderasi. Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode judgement sampling, 

yaitu salah satu bentuk purposive sampling dengan mengambil sampel yang telah 

ditentukan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan manajemen risiko tidak 

memoderasi Corporate Social Responsibility secara signifikan yang artinya 

manajemen risiko memperlemah Corporate Social Responsibility dan Corporate 

Social Resposibility terhadap kinerja perusahaan. 

Terdapat perbedaan terhadap penelitian dengan penelitian terdahulu 

diantaranya penelitian ini bertujuan untuk menguji sistem akuntansi manajemen 

terhadap kinerja perusahaan dengan manajemen risiko sebagai variabel moderasi 

dengan studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di PT Surabaya Industrial 

Estate Rungkut (SIER) dengan dua hipotesis, yaitu sistem akuntansi manajemen dan 

kinerja perusahaan serta pengaruh manajemen risiko dalam memoderasi hubungan 

sisitem akuntansi manajemen terhadap kinerja perusahaan. Data penelitian 

menggunakan perbandingan dengan tahun sebelumnya dalam 5 tahun terakhir 

sehingga membandingkan kinerja perusahaan pada tahun ini dengan tahun 

sebelumnya. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sistem akuntansi 

manajemen terhadap kinerja perusahaan dan untuk mengetahui apakah manajemen 

risiko perusahaan mampu memoderasi pengaruh sistem akuntansi manajemen 

terhadap kinerja perusahaan. 

1.3. Ringkasan Metode Penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif menggunakan data berupa angka sebagai alat ukur untuk menganalisis 

keterangan apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008). Penelitian ini menganalisis 

hubungan antara sistem akuntansi manajemen, kinerja perusahaan, dan manajemen 
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risiko perusahaan menggunakan metode penyebaran kuesioner ke beberapa 

perusahaan yang terdaftar di Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) serta diuji 

menggunakan software WarPLS versi 5.0. 

1.4. Ringkasan Hasil Penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di 

Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) disimpulkan bahwa variabel sistem 

akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja perusahaan 

serta juga variabel manajemen risiko perusahaan terbukti mampu memoderasi 

variabel sistem akuntansi manajemen terhadap variabel kinerja perusahaan secara 

negatif sehingga hipotesis diterima. 

Uji ketahanan (Robustness) dilakukan sebanyak tiga variasi, yaitu (1) 

menggunakan uji outer model dan inner model dengan melihat average variance 

extract (AVE) dan composite reliability (CR), (2) pengujian inner model dengan 

melihat R-Square dan Q-Square, (3) menguji hipotesis dengan pengaruh langsung 

dan tidak langsung.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji outer model pada seluruh variabel 

average variance extract (AVE) berada lebih dari 0,5 yang menunjukkan bahwa 

variabel yang diteliti signifikan serta composite reliability berada lebih dari 0,7 yang 

menunjukkan bahwa variabel yang diteliti reliabel serta uji pengaruh langsung dan 

tidak langsung ditentukan dengan melihat nilai p-value dan Koefisien jalur. P-value 

dikatakan signifikan jika P < 0,05 sedangkan untuk koefisien jalur ditentukan dengan 

nilai positif akan memperkuat variabel dan negatif memperlemah variabel. 

Selanjutnya, pengujian inner model dengan melihat R-Square dan Q-Square jika nilai 

diatas nol maka dikatakan valid. 

 Manfaat dalam penelitian ini adalah perusahaan harus dapat mengelola 

manajemen risikonya dengan baik. Pengelolaan manajemen risiko penting bagi 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu penelitian ini 

diharapkan agar manajer perusahaan lebih efektif dalam menentukan keputusan 
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manajemen melalui pengelolaan manajemen risiko dan sistem akuntansi manajemen 

agar kinerja perusahaan meningkat setiap tahunnya. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan diikuti oleh lima bab penulisan yaitu bab 1 berisi 

pendahuluan, bab 2 berisi tinjauan pustaka, bab 3 berisi metode penelitian, bab 4 

berisi hasil dan pembahasan, serta bab 5 berisi simpulan dan saran. 
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