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ABSTRAK 

PENGARUH KARAKTERISTIK INFORMASI AKUNTANSI 

MANAJEMEN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL  

PADA PERSPEKTIF ISLAM DALAM MENGAMBIL  

KEPUTUSAN DI RUMAH SAKIT  

Dr. ABDOEL MOELUK  

PROVINSI LAMPUNG 

Oleh 

MUHANAFI SUHARTANTO 

Keberhasilan suatu rumah sakit yang pesat dengan persaingan yang 

tergantung dari kesiapan suatu rumah sakit dalam menghadapi 

tantangan dan ancaman yang timbul yaitu dengan mengetahui 

karakteristik informasi akuntansi manajemen dalam rumah sakit. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik 

sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial 

dalam mengambil keputusan di rumah sakit Dr. abdoel moeluk 

provinsi lampung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data 

menggunakan kuisioner dengan menggunakan teknik sampling jenuh 

atau sensus dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

kuantitatif dengan model regresi linier berganda. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan karakteristik 

informasi akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial dalam mengambil keputusan dan kinerja manajerial 

berpengaruh dalam mengambil keputusan menurut perspektif islam. 

Kata Kunci: Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen, 

Kinerja Manajerial,  Keputusan 
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MOTTO 

 

                       

                   

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami 

beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan (Q.S. An Nahl : 97) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pada era globalisasi saat ini, dengan kemajuan 

perkembangan industri pelayanan kesehatan di Indonesia, maka 

pemerintah berkewajiban turut ikut serta dalam hal memberikan 

pelayanan kesehatan yang baik, dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan kehidupan masyarakat terutama dalam bidang yang 

sangat penting yaitu kesehatan. Dalam menanggulangi masalah 

tersebut, pemerintah telah mengambil langkah pasti dengan 

mendirikan instalasi-instalsi pemerintah yang bergerak dalam 

bidang kesehatan, salah satunya yaitu rumah sakit. Banyak 

puskesmas-puskesmas yang didirikan pemerintah guna 

melaksanakan tanggung jawab pemerintah.  

Sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan 

kesehatan kepada semua kalangan masyarakat serta 

mengembangkan mutu pelayanan kesehatan. Kemajuan teknologi 

informasi membawa dampak besar pada perkembangan teknologi 

agroindustri. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis 

seperti perubahan teknologi produksi, teknologi informasi dan 

struktur organisasi mengakibatkan organisasi untuk terus 

berkembang dalam mencapai tujuan organisasi di tengah-tengah 

persaingan bisnis yang semakin ketat.  

Dalam keadaaan seperti ini pembuat keputusan merasakan 

bahwa desain sistem informasi akuntansi manajemen semakin 

penting sehingga perencanaan sistem informasi akuntansi 

manajemen yang merupakan bagian dari sistem pengendalian 

manajemen perlu mendapat perhatian. Persaingan bisnis yang 

semakin ketat menuntut perusahaan untuk memanfaatkan 

kemampuan yang ada semaksimal mungkin agar dapat unggul 

dalam persaingan. Oleh karena itu manajemen perlu memiliki 

kemampuan untuk melihat dan menggunakan peluang, 

mengidentifikasi masalah, dan menyeleksi serta 

mengimplementasikan proses adaptasi dengan tepat.  
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Manajemen juga wajib mempertahankan kelangsungan 

hidup serta mengendalikan organisasi sehingga tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai. Kunci keberhasilan perusahaan adalah 

penciptaan dan penguasaan informasi secara akurat. Beberapa ahli 

manajemen menekankan bahwa perusahaan yang menguasai 

informasi memiliki keunggulan kompetitif dalam lingkungan 

bisnis.  

Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang 

mengukur berbagai hasil yang dapat dicapai pada setiap pusat 

pertanggungjawaban yang mencerminkan dan mendukung struktur 

organisas
1
 Untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

manajer membutuhkan karakteristik system akuntansi manajemen. 

Karakteristik system akuntansi manajemen adalah suatu system 

pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk 

menghasilkan keuangan bagi kepentingan pemakai internal 

organisasi.
2
  

Organisasi bisnis dan non bisnis yang memiliki beberapa 

pusat pertanggungjawaban akan memilih pendekatan di dalam 

pengambilan keputusan yaitu memilih terdesentralisasi atau 

tersentralisasi. Perusahaan mendesain sistem informasi akuntansi 

manajemen untuk membantu organisasi yang bersangkutan melalui 

para manajernya, yaitu dalam perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengambilan keputusan. Untuk membantu 

aktivitasnya para manajer membutuhkan dukungan informasi.  

Menurut Mia peranan dari sistem informasi akuntansi 

manajemen dalam membantu manajer memberikan arah serta 

mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam suatu organisasi 

telah menyebabkan evolusi yang besar dalam implementansi 

sistem informasi akuntansi mananejem (SIAM). Dengan demikian 

ketersediaan karakteristik informasi akuntansi manajemen di 

perusahaan akan sangat membantu tugas yang dihadapi manajer, 

                                                             
1Hestin Yusnita Cahyaningrum, Pengaruh Karakteristik Informasi Akuntansi  

Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang 

Vol. 5 No. 2 Tahun 2016, h. 83  
2Ira Rahmawati, dkk, Pengaruh Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen 

Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel 

Moderating, Jurnal Akuntansi Gelombang 2 Vol. 3 No. 2 Tahun 2017, h. 94  
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sehingga memungkinkan penyediaan informasi dalam bentuk 

tertentu yang akan memberikan manajer tambahan informasi yang 

akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kemungkinan 

solusi terhadap suatu masalah juga semakin banyak yang 

memungkinkan manajer produksi atau pemasaran untuk 

meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil.  

Jadi, ketersediaan karakteristik informasi akuntansi 

manajemen, memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan 

secara tepat dan cepat yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kinerja manajerial. Keunggulan kompetitif yang dapat diciptakan 

oleh perusahaan dapat dicapai dengan salah satu cara, yaitu dengan 

meningkatkan kinerja manajerial. Kinerja manajerial dalam 

organisasi yang merupakan salah satu jawaban dari berhasil atau 

tidaknya dari tujuan yang telah ditetapkan.  

Para atasan atau manajer perusahaan-perusahaan di 

Indonesia sering kali tidak memperhatikan tujuan organisasi secara 

optimal, kecuali dengan kondisi perusahaan sudah emakin 

memburuk. Kinerja manajerial merupakan ukuran seberapa efektif 

dan efisien manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan 

organisasi. Bila mana perusahaan memiliki kinerja yang baik maka 

perusahaan optimis akan dapat mencapai keberhasilan yang 

dikehendaki.  

Dengan demikian kelangsungan hidup perusahaan 

terjamin. Namun bila kinerja perusahaan buruk maka perusahaan 

pesimis untuk dapat mencapai tingkat keberhasilan yang 

dikehendaki. Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor 

penting dalam suatu perusahaan karena dengan meningkatnya 

kinerja manajerial dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara 

keseluruhan.  

Informasi yang diterima oleh manajemen perlu dipilih dan 

dikelompokkan menurut karakteristik informasi yang dapat 

memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja manajerial. 

Sistem pengukuran kinerja merupakan mekanisme perbaikan 

secara periodik terhadap keefektifan tenaga kerja dalam 

melaksanakan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan 

standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu agar berhasil dalam 

menerapkan strategi perusahaan dan memperbaiki dalam 
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pengambilan keputusan. Kualitas manajer yang kurang memadai 

akan berdampak kepada keputusan yang diambil.  

Keterbatasan pengetahuan seorang manajer tentang 

informasi akuntansi akan mengakibatkan tidak dimilikinya 

ketajaman analisis dalam mengelola perusahaan. Tepat atau 

tidaknya keputusan yang diambil  oleh manajer akan berdampak 

terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi dampak tersebut 

sesungguhnya akan dapat diminimalkan apabila pihak manajemen  

mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam 

memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi.  

Berbagai informasi yang berhubungan dengan kegiatan 

perusahaan harus dikumpulkan dan dianalisis dengan cermat. Pihak 

manajemen harus bekerja keras mendayagunakan berbagai bagian 

organisasi yang menghasilkan informasi yang diperlukan. Salah 

satu bagian yang harus didayagunakan adalah bagian akuntansi.  

Efektif  tidaknya informasi akuntansi yang disajikan 

sebagai dasar untuk pembuatan keputusan ditentukan oleh kualitas 

penyajian. Manajer yang akan membuat keputusan harus memiliki 

kualitas profesional, mampu mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta mampu memanfaatkan peluang 

dan mengantisipasi tantangan yang akan terjadi di masa datang. 

Dengan demikian maka manajer harus memiliki tingkat pendidikan 

yang tinggi.  

Tanpa memiliki tingkat pendidikan tinggi mereka cendrung 

akan membuat keputusan yang kurang tepat, dan keputusan yang 

dibuat hanya berdasarkan intuisi, bukan berdasarkan landasan 

ilmiah yang kuat untuk mendukung lahirnya keputusan. Dapat 

disimpulkan bahwa pengambilan keputusan akan sangat ditentukan 

oleh kualitas informasi akuntansi manajemen dan kualitas manajer. 

Sedangkan tepat atau tidaknya keputusan yang dibuat oleh manajer 

dalam tahun tertentu akan berdampak positif terhadap kinerja 

keuangan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan.  

Rumah sakit merupakan kategori bisnis yang unik. Selain 

tujuannya yang semi-komersial atau berkaitan dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian masyarakat, 

dewasa ini rumah sakit memiliki prospek bisnis yang semakin 
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menjulang. Hal ini tentu saja menyebabkan meningkatnya jumlah 

rumah sakit di Indonesia, baik yang diprakarsai oleh pemerintah 

maupun sektor swasta.“The increasing level of competition caused 

by the use of modern technology, the deregulation of the economy 

and the privatization of state owned enterprises, leads to the 

decision makers to feel that the use of management accounting 

information systems is very important” 

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh karakteristik informasi 

akuntansi manajemen  terhadap kinerja manajerial pada perspektif 

islam dalam mengambil keputusan, yang akan dilakukan di rumah 

sakit Dr. Abdoel Moeluk Provinsi Lampung. Berdasarkan 

pemaparan diatas maka peneliti mengangkat judul “Pengaruh 

Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja 

Manajerial Dalam Pengambilan Keputusan Menurut Perspektif 

Islam. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas, peneliti dapat 

mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut 

1. Bagaimana  karakteristik informasi akuntansi manajemen 

yang terhadap kinerja manajerial dalam pengambilan 

keputusan ? 

2. Bagaimana kinerja manajerial dalam pengambilan keputusan 

menurut perspektif islam ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat permasalahan yang ada mengenai kinerja 

manajerial dalam mengambil suatu keputusan. Maka penelitilan ini 

difokuskan pada karakteristik informasi akuntansi manajemen 

terhadap kinerja manajerial dalam mengambil keputusan menurut 

perspektif islam. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini antara lain: 
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1.  Apakah karakteristik informasi akuntansi manajemen 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial dalam pengambilan 

keputusan? 

2. Apakah terdapat pengaruh kinerja manajerial dalam 

pengambilan keputusan menurut perspektif islam ? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang 

akan dicapai dari penelitian ini antara lain: 

a.  Untuk mengetahui pengaruh karakteristik informasi 

akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial dalam 

pengambilan keputusan. 

b. Untuk mengetahui kinerja manajerial dalam pengambilan 

keputusan menurut perspektif islam. 

c. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain 

sebagai berikut:   

a.Bagi Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan 

dalam melakukan penelitian selanjutnya dan memperkaya 

khasanah literature dalam dunia penelitian maupun 

akademik, khususnya di bagian akuntansi manajemen. 

b. Bagi Praktisi  

Penelitian ini diharapkan berguna dalam penguatan, 

pembembangan teori  

dan menambah wawasan di bidang akuntansi khususnya 

dibidang akuntansi manajemen, agar kinerja manajerial 

dapat meningkat. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian  

Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda-beda 

terhadap suatu hal tertentu.  Untuk itu menghindari 

kesalahpahaman dan agar mempermudah pembaca dalam 

memahami judul ini, maka peneliti memberi batasan ruang lingkup 

agar tidak terlalu meluas lebih jauh. Adapun ruang lingkup dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 



 7 

1. Ruang Lingkup Peneliti 

Adapaun dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial 

dalam mengambil keputusan. 

2. Ruang Lingkup Objek 

Objek yang akan peneliti lakukan adalah kinerja manajerial 

dalam mengambil keputusan. 

3. Ruang Lingkup Subjek 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang menjadi kajian 

penelitian. Maka itu subjek yang diteliti adalah RS. Abdoel 

Moeluk Provinsi Lampung. 

4. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini berlangsung di tahun 2020. 

5. Ruang Lingkup Lokasi 

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan di RS. Abdoel 

Moeluk Provinsi Lampung. 

. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen 

1. Pengertian Karakter Informasi Akuntansi Manajemen 

Setiap perusahaan dituntut untuk meningkatkan 

kemampuannya, baik dalam bidang operasional maupun dalam 

bidang manajerial. Informasi merupakan alat yang penting bagi 

manajemen untuk membantu menggerakkan dan mengembangkan 

kegiatan perusahaan. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu 

perusahaan tergantung pada sistem informasi yang digunakan.  

Informasi akuntansi manajemen menyediakan informasi, 

baik keuangan maupun non keuangan kepada manajer dan 

karyawan organisasi dalam perusahaan.  Sistem pengukuran 

kinerja merupakan mekanisme perbaikan secara periodik terhadap 

keefektifan tenaga kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional 

perusahaan berdasarkan standar yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu agar berhasil dalam menerapkan strategi perusahaan dan 

memperbaiki dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi 

manajemen adalah suatu mekanisme pengendalian organisasi, 

dimana sistem akuntansi manajemen merupakan alat yang efektif 

dalam menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi 

konsekuensi yang mungkin terjadi dari berbagai alternatif yang 

dapat dilakukan.  

Sistem informasi akuntansi manajemen merupakan 

cerminan dari fungsi perencanaan manajemen yaitu memberikan 

informasi untuk pengambilan keputusan, memotivasi perilaku 

manajer dan sebagai alat meningkatkan efisiensi. Secara umum, 

penggunaan sistem akuntansi manajemen terbatas hanya pada 

informasi keuangan internal yang berorientasi historis. Namun, 

saat ini meningkatnya peran sistem akuntansi manajemen untuk 

membantu peran manajer dalam perencanaan, pengarahan, 

pemecahan masalah dan pengambilan keputusan telah 

mengakibatkan perubahan pada sistem akuntansi manajemen.  

Saat ini dalam perkembangannya pada system akuntansi 

manajemen terdapat perubahan dengan memasukan data eksternal 

10 
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dan non keuangan ke dalam informasi yang berorientasi masa 

depan. Keterbatasan pengetahuan seorang manajer tentang 

informasi akuntansi akan mengakibatkan tidak dimilikinya 

ketajaman analisis dalam mengelola perusahaan. Tepat atau 

tidaknya keputusan yang diambil  oleh manajer akan berdampak 

terhadap kinerja perusahaan.  

Akan tetapi dampak tersebut sesungguhnya akan dapat 

diminimalkan apabila pihak manajemen  mampu membuat 

keputusan-keputusan yang tepat dalam memecahkan berbagai 

permasalahan yang terjadi.  Berbagai informasi yang berhubungan 

dengan kegiatan perusahaan harus dikumpulkan dan dianalisis 

dengan cermat. Pihak manajemen harus bekerja keras 

mendayagunakan berbagai bagian organisasi yang menghasilkan 

informasi yang diperlukan. Salah satu bagian yang harus 

didayagunakan adalah bagian akuntansi.  

Menurut persepsi manajer informasi yang paling 

bermanfaat adalah informasi yang memiliki karakteristik 

berdasarkan penelitian Chenhall dan Morris  yaitu: “1. Broadscope, 

2. Timeliness, 3. Aggregattion, dan 4. Integration”. Selanjutnya 

dijelaskan dibawah ini: 

 

1. Informasi Broadscope 

Gordon dan Narayan dalam Nazarudin dan Fajry 

menyatakan “Sistem informasi akuntansi manajemen dengan 

lingkup yang luas mampu memberikan informasi yang bersifat 

internal maupun eksternal organisasi”. Dalam melaksanakan 

tugasnya manajer membutuhkan informasi dari berbagai sumber 

yang sifatnya luas. Dengan demikian manajer membutuhkan 

informasi yang memiliki cakupan luas dan lengkap yang 

meliputi aspek ekonomi Gross National Product, total 

penjualan pasar, dan pangsa pasar suatu industri serta bersifat 

nonekonomi seperti faktor demografi, perkembangan teknologi, 

perubahan sosiologis, dan aspek linkungan. Lingkup sistem 

informasi akuntansi manajemen yang luas mampu memberikan 

estimasi tentang kemungkinan terjadinya peristiwa dimasa yang 

akan datang. 
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2. Informasi Timeliness 

Karakteristik Timeliness (ketepatan waktu) yang 

dikonsepkan dalam penelitian ini memiliki dua subdimensi 

yaitu frekuensi pelaporan dan kecepatan membuat laporan. 

Frekuensi diartikan dengan seberapa sering informasi 

disediakan untuk para manajer, sedangkan kecepatan diartikan 

sebagai tenggang waktu antara kebutuhan akan informasi 

dengan tersedianya informasi. Informasi dikatakan tepat waktu 

apabila informasi tersebut mencerminkan kondisi terkini dan 

sesuai dengan kebutuhan manajer.  

Chia dalam Laksamana dan Muslichah menyatakan 

bahwa “Timing informasi menunjuk pada jarak waktu antara 

permintaan dan tersedianya informasi dari sistem informasi 

akuntansi manajemen kepihak yang membutuhkan”. Menurut 

Prasetyo informasi yang bersifat timelines adalah “informasi 

yang tersedia ketika dibutuhkan dan sering dilaporkan secara 

sistematis”. Kemampuan para manajer untuk merespon secara 

cepat terhadap suatu peristiwa dipengaruhi oleh timelines dari 

sistem informasi akuntansi manajemen. 

 

3. Informasi Aggreation (agregasi) 

Informasi aggregation merupakan ringkasan informasi 

menurut fungsi, periode waktu, dan model keputusan. Agregasi 

menunjukkan proses pengurangan volume data. Agregasi 

diperlukan agar dapat mengurangi atau menghemat biaya dalam 

penyediaan informasi akuntansi.  

Informasi yang disampaikan agregasi berbentuk lebih 

ringkas, tetapi mencakup hal-hal penting sehingga tidak 

mengurangi nilai tambah informasi itu sendiri. Informasi yang 

tergregasi dengan tepat akan memberikan masukan penting 

dalam proses pengambilan keputusan karena waktu yang 

dibutuhkan untuk mengevaluasi informasi lebih sedikit 

dibandingkan dengan informasi yang tidak terorganisir atau 

informasi yang masih mentah. Bagi organisasi desentralisasi, 

para manajer membutuhkan informasi yang berkaitan dengan 

area atau unit yang menjadi tanggung jawab mereka. Kebutuhan 

informasi dapat mencerminkan area pertanggung-jawaban yang 
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diperoleh dari informasi teragregasi.  

Dengan adanya informasi yang akurat mengenai area 

tanggung jawab fungsional para manajer, maka akan 

mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Dengan adanya 

informasi agreggasi akan 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 kinerja. 

 

4. Informasi Integration (integrasi) 

Prasetyo menjelaskan “Informasi integrasi adalah 

informasi yang mencerminkan adanya koordinasi antara segmen 

yang satu dengan segmen yang lain”. Informasi yang 

mencerminkan kompleksitas dan saling keterlibatan antara 

bagian yang satu dengan bagian yang lain. Sistem informasi 

integrasi mencakup aspek seperti ketentuan target atau aktivitas 

yang dihitung dari proses interaksi antara subunit satu dengan 

subunit lainnya akan tercerminkan dalam informasi integrasi.  

Menurut Gordon dalam Ekawati informasi integrasi 

bermanfaat untuk melakukan pengambilan keputusan yang 

mungkin akan berpengaruh pada bagian lainnya. Oleh karena 

itu, informasi integrasi akan berperan dalam 

mengkoordinasikan kebijakan dalam perusahaan agar terjadi 

keselarasan dalam mencapai tujuan perusahaan. Adanya 

informasi integrasi akan mengakibatkan para manajer untuk 

mempertimbangkan unsur integrasi di dalam melakukan 

evaluasi kerja.  

Informasi yang terintegrasi berperan sebagai 

koordinator dalam mengendalikan pengambilan keputusan yang 

beraneka ragam dalam Juniarti dan Evlyne. Manfaat informasi 

yang terintegrasi dirasakan penting saat manajer dihadapkan 

pada situasi dimana harus mengambil keputusan akan 

berdampak pada bagian/unit yang lain.  
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2. Tujuan Sistem Akuntansi Manajemen 

Menurut Hansen dan Mowen (2000) tujuan dari system 

akuntansi manajemen adalah sebagi berikut:  

a.  Untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam 

perhitungan 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 berguna dalam 

pengambilan keputusan. 

 

3. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Manajemen 

Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Menurut 

Nazaruddin (1998) dalam Frety (2014), fungsi dari sistem 

akuntansi manajamen adalah sebagai berikut: “Sebagai sumber 

informasi penting untuk membantu manajer mengendalikan 

aktivitasnya serta mengurangi ketidakpastian guna mencapai 

tujuan. Informasi manajemen sebagai salah satu produk sistem 

akuntansi manajemen memiliki peranan dalam memprediksi 

konsekuensi yang mungkin terjadi atas berbagai alternatif tindakan 

yang dapat dilakukan pada berbagai aktivitas seperti perencanaan, 

pengawasan dan pengambilan keputusan”. 

Menurut Bambang Hariadi (2003) terdapat empat fungsi 

sistem informasi akuntansi manajemen, yaitu sebagai berikut :  

a. Perhitungan Harga Pokok Produk dan Biaya Periode  

Perhitungan harga pokok produk dan biaya periode yaitu 

mengukur biaya sumber daya yang dipakai untuk memproduksi 

produk dan memasarkan kepada konsumen. 

b. Pengendalian Operasional  

Pengendalian operasional yaitu memberikan umpan balik 

informasi mengenai tingkat efisiensi dan kualitas pekerjaan 

yang dilakukan karyawan.  

c. Pengendalian Manajemen  

Pengendalian manajemen yaitu menyediakan informasi tentang 

prestasi manajer dan unit-unit pelaksanaan dalam organisasi. 

Budget merupakan unsur penting dalam pengendalian. 

d. Pengendalian Strategis  
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e. Pengendalian strategis yaitu menyediakan informasi tentang 

prestasi jangka panjang dan keuangan perusahaan, kondisi 

pasar dan inovasi teknologi untuk mengantisipasi perubahan di 

masa depan.
3
 

Penelitian Suryani (2013) menemukan bahwa penggunaan 

informasi akuntansi manajemen yang difokuskan pada frekuensi 

penerbitan laporan rutin, kualitas informasi akuntansi manajemen 

serta desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

sedangkan frekuensi penerbitan laporan tidak rutin tidak 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berbeda dengan 

penelitian Rahayu (2013) menyebutkan bahwa intensitas informasi 

akuntansi manajemen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja manajerial perusahaan manufaktur di kota Padang. 

Penelitian Handayani (2013) yang menyatakan bahwa sistem 

pengukuran kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

manajerial sedangkan kompensasi tidak berpengaruh. Penelitian 

Jusuf (2013) menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial sedangkan 

sistem penghargaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial. 

 

B. Kinerja Manajerial 

1. Pengertian Kinerja Manajerial 

Kinerja di dalam sebuah organisasi merupakan jawaban 

dari berhasil  

atau tidaknya tujuan organisai yang telah ditetapkan. Kata 

kinerja sendiri berasal dari kata job performance atau actual 

performance yang berarti prestasi kerja atau prsetasi 

sesungguhnya. Mangkunegara mendefinisikan kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan 

kinerja sebagai (1) sesuatu yang ingin dicapai; (2) prestasi yang 

                                                             
3Skrips Tela Satipa,  Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Dan 

Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial, h. 21-22 
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diperhatikan dan; (3) kemampuan kerja (tentang peralatan). Bila 

dirunut dalam Bahasa Inggris, kinerja (performance) menurut 

Business Dictionary adalah:  

The accomplishment of a given task measured against preset 

known standards of accuracy, completeness, cost, and speed. In 

a contract, performance is deemed to be the fulfillment of an 

obligation, in a manner that releases the performer from all 

liabilities under the contract.  

 Mathis dan Jackson menyatakan bahwa kinerja pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 

pegawai. Manajemen kinerja adalah seluruh kegiatan yang 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau 

organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan 

kelompok di organisasi tersebut. Sedangkan menurut Rivai 

kinerja adalah perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap 

orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai 

sesuai perannya dalam perusahaan. 

Kinerja manajerial merupakan sarana untuk 

mendapatkan hasil lebih baik dari organisasi, tim dan individu 

dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu 

kerangka tujuan, standar, dan persyaratan-persyaratan atribut 

yang disepakati.
4

 Sutapa dan Soni menyatakan kinerja 

manajerial didasarkan pada fungsi-fungsi manajemen yang 

meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, 

supervisi, pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan. Seorang 

manajer adalah seorang yang mengelola sesuatu, entah manusia, 

waktu, mesin, dana atau informasi.
5
  

Informasi yang diterima oleh manajemen perlu dipilih 

dan dikelompokkan menurut karakteristik informasi yang dapat 

memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja manajerial. 

Diakui oleh banyak peneliti bahwa mengukur manfaat 

informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen 

                                                             
4Afriantoni, Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen, Sistem 

Pengukuran Kinerja Dan Sistem Penghargaan Terhadap Kinerja Manajerial Pada 

Perusahaan Ritel Modern Di Kota Jambi, JURNAL RISET AKUNTANSI 
TERPADU Vol.12 No.1, 2018. h. 84 

5 Ibid. 
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terhadap kinerja manajerial merupakan hal yang sulit. Oleh 

sebab itu muncul berbagai pendapat diantara para peneliti 

mengenai hubungan antara kinerja organisasi dan manfaat dari 

sebuah informasi. 

Informasi manajemen sebagai salah satu produk sistem 

akuntansi manajemen memiliki peranan dalam memprediksi 

konsekuensi yang terjadi atas berbagai alternatif tindakan yang 

dapat dilakukan pada berbagai aktivitas seperti perencanaan, 

pengawasan dan pengambilan keputusan.Chenhall dan Morris 

“suggested information characteristic which is usefull based on 

perception of the managers to make decision about information 

of wide scope, on time, aggregate, and integrated”.
6
 

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan 

sebagian besar tergantung pada kinerja manajer. Kinerja 

manajerial dapat diukur setelah sistem informasi akuntansi 

manajemen dapat dilaksanakan dan diaplikasikan di dalam 

sebuah organisasi. Kinerja manajerial tercapai apabila 

organisasi secara keseluruhan, atau para manajer unit bisnis 

secara bersamasama mampu melakukan tugas-tugasnya dengan 

baik sehingga organisasi mampu mencapai sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan.“Managers performance can explaned as 

established form of existence which is managers have 

completed their work as effectively as possible”. 

Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang 

dapat meningkatkan keefektifan organisasional. Mahoney et.al 

dalam Sumadiyah dan Susanta melihat kinerja manajer berdasar 

pada kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas 

manajerialnya. Kinerja manajerial meliputi kemampuan 

manajer dalam: perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, 

evaluasi, pengawasan, pemilihan staff, negoisasi, perwakilan 

dan kinerja secara menyeluruh telah ditetapkan.
7
 

                                                             
6 Azizah, Nur, Pengaruh Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi 

Manajemen dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Ketidakpastian 

Lingkungan Sebagai Variabel Moderating Pada Rumah Sakit di Wilayah Kota 

Medan, http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5976 , h. 2 
7 Faizah Kamilah, Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja 

Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai 
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Seseorang yang memegang posisi manajerial 

diharapkan mampu menghasilkan suatu kinerja manajerial. 

Berbeda dengan kinerja karyawan umumnya yang bersifat 

konkrit, kinerja manajerial adalah bersifat abstrak dan 

kompleks.  Kinerja manajerial untuk menjalankan perusahaan 

menuju pada sasaran yang ditetapkan merupakan dasar utama 

dalam penelitian kinerja manajerial.  

Salah satu fungsi manajerial terpenting dalam semua 

jenis organisasi adalah menjamin bahwa masukan dari berbagai 

sumber daya organisasi akan menghasilkan output yang 

terancang cepat yang dapat memuaskan pelanggan.
8
Penilaian 

kinerja merupakan salah satu faktor kunci untuk 

mengembangkan organisasi agar lebih efektif dan efisien. 

Murtini kinerja manajerial mencakup manajer atau kepala 

dalam melaksanakan aktivitas manajemen.  

Kinerja yang rendah dapat mengakibatkan kerja 

lamban, mogok kerja, ketidakefektifan kerja, hasil kerja yang 

tidak maksimal dan sebagainya. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa kinerja manajerial merupakan seberapa jauh 

kemampuan manajer dalam menjalankan fungsi-fungsinya 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan..
9
 

 

2. Indikator Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial merupakan seberapa jauh manajer 

melaksanakan fungsifungsi manajemen. Kinerja manajerial ini 

diukur dengan mempergunakan indikator Mahonay et. Al antara 

lain: 

a. Perencanaan, yaitu tindakan yang dibuat berdasarkan fakta 

dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan 

                                                                                                                                   
Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Di Pekanbaru), Jurnal 

SOROT Vol 8 No.2 Oktober, h. 108  
8 Raisa Shoffiani Jusuf, Analisis Pengaruh TQM, Sistem Pengukuran 

Kinerja Dan Reward  Terhadap Kinerja Manajerial, Jurnal Emba Vol.1 No.3 Juni 

2013, h. 638  
9Tjokorda Istri Mas Amertadewi, dkk,  Pengaruh Partisipasi Anggaran 

Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Gaya Kepemimpinan Dan Locus Of Control 
Sebagai Variabel Moderasi, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.3 (2013), h. 

551 
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pada waktu yang akan datang guna mencapai kegiatan yang 

diinginkan.  

b. Investigasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk 

mengumpulkan dan mempersiapkan informasi, dalam 

bentuk laporan-laporan, catatan dan analisa pekerjaan untuk 

dapat mengukur hasil pelaksanaannya.  

c. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi 

pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit 

organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan 

menyesuaikan program yang akan dijalankan.  

d. Evaluasi, yaitu penilaian atas usulan atau kinerja yang 

diamati dan dilaporkan. 

e. Supervisi, yaitu kegiatan manajerial yang mengarahkan, 

memimpin, dan mengembangkan potensi bawahan, serta 

melatih dan menjalankan aturan-aturan kerja kepada 

bawahan mengenai pelaksanaan kemampuan suatu 

organisasi.  

f. Staffing, yaitu adalah suatu kegiatan manajemen dalam 

memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit 

kerja.  

g. Negosiasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan 

dalam hal pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-

barang dan jasa.  

h. Representasi, yaitu penyampaian informasi tentang visi,misi 

dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri 

pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan 

perusahaan-perusahaan lain.
10

 

 

3. Kinerja Manajerial Dalam Perspektif Islam 

Dalam kaidah tersebut hal yang mendasar dalam rangka 

bisa mencapai kesuksesan adalah adanya kemampuan untuk 

mengelola (kemampuan managerial). Kemampuan manajerial 

tersebut hanya dapat diaplikasikan terhadap hal-hal yang 

terukur, sedangkan proses pengukuran dapat dilakukan apabila 

kita mampu untuk mendefinisikan apa yang kita ukur tersebut. 

                                                             
10 Hestin Yusnita Cahyaningrum, dkk, Ibid. 
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Sehingga dapat disimpulkan beberapa kata kunci dalam kaidah 

tersebut: 

a. Kapasitas untuk bisa mendefinisikan 

b. Kapasitas untuk bisa mengukur 

Tercantum dalam surat Al Baqarah ayat 30: 

                        

                    

                  

Artinya: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di 

bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 

padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?…. Q.S. Al Baqarah (2) : 30 

 

Ayat tersebut menunjukkan kesangsian malaikat 

tentang kemampuan manusia untuk mengelola bumi. 

Pertanyaan yang sangat wajar mengingat tugas menjadi khalifah 

di muka bumi bukan merupakan tugas yang mudah, terlebih 

lagi malaikat mengetahui bagaimana karakter buruk dari 

manusia. Dalam kaidah tersebut hal yang mendasar dalam 

rangka bisa mencapai kesuksesan adalah adanya kemampuan 

untuk mengelola (kemampuan manajerial). Kemampuan 

manajerial tersebut hanya dapat diaplikasikan terhadap hal-hal 

yang terukur, sedangkan proses pengukuran dapat dilakukan 

apabila kita mampu untuk mendefinisikan apa yang kita ukur 

tersebut. Sehingga dapat disimpulkan beberapa kata kunci 

dalam kaidah tersebut: 

a. Kapasitas untuk bisa mendefinisikan 

b. Kapasitas untuk bisa mengukur 

Kapasitas manusia untuk dapat mendefinisikan segala 

sesuatu merupakan potensi pertama yang telah diberikan Allah 

kepada manusia, dan kapasitas inilah salah satu sebab yang 
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menjadikan malaikat ―kalah tender‖ dengan manusia untuk 

menjadi khalifah di muka bumi ini. Kelebihan yang diberikan 

Allah kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk lain 

bahkan malaikat adalah kemampuan untuk mendefinisikan, 

seperti terdapat pada firman Allah pada surat Al Baqarah ayat 

31. 

                           

           

Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama 

(benda-benda) seluruhnya” (QS Al Baqarah:31)‖ 

 

Allah telah mengajarkan seluruh nama-nama sehingga 

manusia mampu mendefinisikan segala sesuatu yang terdapat 

dimuka bumi ini, ini merupakan karunia Allah kepada manusia 

dalam rangka tugasnya sebagai khalifah. Keseimbangan alam 

semesta yang merupakan hasil penciptaan Allah merupakan 

karya maha tinggi yang penuh dengan ketelitian dan keindahan. 

Seandainya Allah tidak menciptakan segala sesuatu di muka 

bumi ini dengan presisi (tingkat ketelitian tinggi) maka niscaya 

tata surya akan hancur lebur karena bertabrakan satu dengan 

lainnya.  

Manusia mungkin tidak akan pernah ada apabila 

komposisi udara didominasi oleh CO2. Kehidupan di bumi ini 

tidak akan ada seperti saat ini apabila Allah tidak memberikan 

lapisan atmosfer yang melindungi permukaan bumi dari sinar 

ultraviolet. Ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan alam 

semesta ini dengan penuh perhitungan agar kelak dapat 

dimanfaatkan oleh manusia.  

Oleh karena itu terpenuhilah kapasitas dasar manusia 

untuk mengelola bumi ini dengan kemampuannya untuk 

mendefinisikan dan kemampuannya untuk dapat mengukur 

sehingga proses manajemen untuk memakmurkan alam semesta 

dapat dilakukan. Akan tetapi kapasitas dasar yang dimiliki 

manusia tersebut bisa menjadi pedang bermata dua. Satu sisi 
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bisa membawa kemakmuran apabila dikelola sesuai dengan 

manajemen langit yang telah Allah ajarkan kepada manusia, 

sedangkan disisi lain bisa mengantarkan kepada jurang 

kehancuran apabila pengelolaannya hanya mengikuti 

manajemen hawa nafsu belaka. Dalam konteks yang lebih kecil 

misalnya dalam sebuah organisasi atau perusahaan, kemampuan 

untuk mendefinisikan dan kemampuan untuk mengukur ini 

sangat dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana kinerja 

manajemen dalam mencapai visi maupun misi organisasi 

tersebut.  

 

C. Pengambilan Keputusan Menurut Perspektif Islam 

1. Pengertian Pengambilan Keputusan 

Di era sekarang ini pengambilan keputusan dalam suatu 

perusahaan yang dilakukan manajer selalu berkaitan dengan 

ketidakpastian dari hasil keputusan yang diambil. Kata 

“keputusan” berarti menentukan, mengakhiri, menyelesaikan, 

mengatasi. Keputusan adalah pengakhiran daripada proses 

pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai “masalah” 

sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan daripada yang 

dikehendaki, direncanakan atau dituju dengan menjatuhkan 

pilihan pada salah satu alternatif pemecahannya. 

Keputusan (decision) secara harfiah berarti pilihan 

(choice).
11

 Pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan dari dua 

atau lebih kemungkinan, atau dapat dikatakan pula sebagai 

keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan 

memilih satu kemungkinan pilihan.  

Seperti yang diungkapkan oleh Gito Sudarmo, bahwa 

keputusan terkait dengan ketetapan atau penentuan suatu pilihan 

yang diinginkan. Untuk mengurangi faktor ketidakpastian 

tersebut, keputusan membutuhkan informasi yang akurat 

mengenai kondisi yang telah, dan mungkin akan terjadi, 

kemudian mengolah informasi tersebut menjadi beberapa 

alternatif pemecahan masalah sebagai bahan pertimbangannya 

                                                             
11Herson Anwar, Proses Pengambilan Keputusan  Untuk Mengembangkan 

Mutu Madrasah, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 8, Nomor 1, April 2014, h. 39  
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dalam memutuskan langkah yang akan dilaksanakannya, 

sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat memberikan 

keuntungan yang maksimal. Hal inilah yang menuntut 

manajemen untuk dapat mengambil keputusan dari berbagai 

macam alternatif pilihan. 

Membuat keputusan merupakan bagian dari kehidupan 

kita sehari-hari baik secara individu ataupun secara kelompok, 

terutama dalam suatu organisasi. Pengambilan keputusan 

mempunyai arti penting bagi maju atau mundurnya suatu 

organisasi. Pengambilan keputusan yang tepat akan 

menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang 

lebih baik, namun sebaliknya pengambilan keputusan yang 

salah akan berdampak buruk pada roda organisasi dan 

administrasinya. 

Robbins berpen-dapat bahwa keputusan muncul karena 

adanya suatu masalah.
12

 Masalah ini muncul karena adanya 

kesenjangan antara keadaan saat ini dengan yang diharapkan. 

Suatu masalah di suatu divisi pada suatu perusahaan belum 

tentu menjadi masalah bagi divisi lain. 

Menurut Kreitner dan Kinicki, pengambilan keputusan 

dapat diartikan sebagai mengidentifikasi dan memilih alternatif 

pemecahan masalah yang akan menjadi petunjuk untuk hasil 

yang diharapkan.
13

 Prosesnya berawal dari adanya masalah dan 

berakhir dengan ditentukannya suatu pemecahan masalah. 

Kreitner dan Kinicki menyatakan bahwa  dalam pengambilan 

keputusan terdapat 2 model fundamental.  

Yang pertama adalah Model Rasional yaitu 

berhubungan dengan mengidentifikasi proses yang seharusnya 

ditempuh dalam membuat keputusan. Model pengambilan 

keputusan rasional ini mengarahkan para manajer untuk 

melakukan secara rasional 4 langkah secara berurutan yaitu: (1) 

mengidentifikasi masalah (2) men-generalisasikan alternatif 

solusi (3) memilih solusi dan (4) mengim-plementasikan dan 

                                                             
12Diana Vivanti Sigit, Pengaruh Budaya Perusahaan, Kepemimpinan, Dan 

Pengambilan Keputusan Terhadap Kinerja Pimpinan Dalam Mengelola Lingkungan, 
Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan Vol.I Edisi-2 Juni 2013, h. 62 

13Ibid. 
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mengevaluasi solusi. Berdasarkan model ini manajer harus 

sangat objektif dan memiliki banyak informasi untuk 

menentukan keputusan.  

Model yang kedua adalah Model Normatif Simon-

Model rasional terbatas. Model ini dikembangkan karena pada 

dasarnya sangat sulit untuk menerapkan model rasional secara 

utuh. Model Pengambilan Keputusan Normatif memiliki 

karakteristik: 1) Limited information processing, 2) 

Judgemental Heuristic, 3) Satisficing. Di dalam mengambil 

keputusan, Colquitt membagi atas dua cara yaitu Programmed 

Decisions (keputusan yang diprogram) dan Non Programmed 

Decisions (keputusan yang tidak diprogram). Keputusan yang 

diprogram adalah keputusan mudah dan cepat diambil karena 

pengalaman dan pengetahuan seseorang. Keputusan yang tidak 

diprogram adalah keputusan baru, tidak terstruktur dan tidak 

dapat diperkirakan sebelumnya. Keputusan tersebut tidak dapat 

dikembangkan melalui prosedur tertentu untuk memecahkan 

suatu masalah, karena masalah belum pernah terjadi atau 

masalah sangat penting dan rumit. 

Proses pengambilan keputusan membutuhkan informasi 

yang tidak hanya tersedia atau cukup tetapi harus memiliki 

kualitas yang baik. Informasi akuntansi manajemen yang 

berkualitas memiliki karakteristik yang relevance dan 

reliability. Relevansi mengandung unsur umpan balik (feedback 

value) yaitu peristiwa masa lalu membantu mengkonfirmasikan 

dan memperbaiki harapan sebelumnya. Untuk membantu 

seseorang dalam pembuatan keputusan diperlukan unsur 

prediksi (predictive value) yaitu meramalkan konsekuensi masa 

depan berdasarkan informasi dan peristiwa masa lalu, dan 

ketepatan waktu (time liness) yaitu kualitas informasi yang 

diberikan atas dasar ketepatan waktu. 

Pengambilan keputusan yang muncul berdasarkan 

pengalaman, memiliki kelebihan dimana ketika pemimpin 

manajemen menganalisis suatu kasus yang terjadi, ia dapat 

membandingkan kasus yang terjadi saat ini dengan kasus yang 
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mirip dan pernah terjadi pada masa yang lampau.
14

 Pengalaman 

lama berguna sebagai pemandu pengambilan keputusan pada 

masa mendatang. Dasar keputusan ini juga memiliki kelemahan 

bila pemimpin manajemen dakwah tidak mampu menyesuaikan 

pengambilan keputusan dengan kondisi dan situasi yang 

dihadapi sekarang.  

Karena meskipun kasusnya sama, namun situasi dan 

kondisi yang terjadi pada saat lampau tentu berbeda dengan 

situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini dan saat 

mendatang. Keputusan yang diambil karena berdasarkan fakta, 

data dan keterangan memiliki kelebihan karena selalu bernilai 

akurat dan bersifat objektif. Namun pengambilan keputusan 

dengan dasar ini cukup sulit dilakukan karena untuk 

memperoleh data, fakta dan keterangan yang akurat tidak 

mungkin diperoleh dalam waktu singkat. 

 

2. Indikator Pengambilan Keputusan 

Proses pengambilan keputusan menurut Minzberg, 

memiliki beberapa tahapan atau fase, yaitu: 

a. Fase 1 

Fase ini adalah merupakan fase identifikasi, yang 

dibentuk dari dua proses. Proses yang pertama adalah 

manajer harus mengenal tentang beberapa hal yang mungkin 

akan menimbulkan masalah atau memunculkan kesempatan. 

Sedangkan proses yang kedua, manajer harus mendapatkan 

informasi yang meyakinkan, tentang isu perubahan, yang 

telah dikumpulkan agar dapat dipahami dengan lebih baik.  

b. Fase 2 

Fase ini adalah merupakan fase pengembangan, 

yang juga memiliki dua proses. Pada tahap pengembangan, 

pertama-tama manajer harus mencari, internal maupun 

ekternal, alternatif-alternatif penyelesain dari maslah yang 

dihadapi. Kedua, manajer harus mendesain penyelesain 

                                                             
14 Raihan, Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Manajemen 

Dakwah, Jurnal Al-Bayan / VOL. 22 NO. 34 JULI - DESEMBER 2016, h. 70  
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masalah (solusi) potensial atau memodifikasi solusi yang 

pernah ada dan pernah dilakukan.  

c. Fase 3 

Fase ini adalah merupakan fase pemilihan dari 

pengambilan keputusan strategi. Pada fase ini terdapat tiga 

proses, yaitu:  a. Manajer melihat kembali alternatif-

alternatif yang diperoleh pada fase pengembngan. Proses ini 

diperlukan karena hanya beberapa alternatif saja yang dapat 

dijabarkan dan diuji secara rinci (detail).  b. Manajer 

melanjutkan pada proses evaluasi pemilihan, dengan 

mempertimbangkan solusi alternatif yang telah dianalisis 

dan diputuskan. c. Sebuah keputusan terakhir dibuat sebagai 

satu alternative yang dipilih sebagai keputusan strategik 

yang harus dilaksanakan.  

Berbicara tentang landasan pengambilan keputusan pada 

dasarnya bersumber dari Allah SWT sebagai Zat Yang Maha 

Memutuskan. Allah SWT berfirman dalam Surah Shaad ayat 26 

yang berbunyi: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan 

kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah 

keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang 

yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, 

karena mereka melupakan hari perhitungan.” 

 

3. Jenis-jenis Pengambilan Keputusan 

Jenis-jenis pengambilan keputusan dilihat dari personal 

yang melakukan-nya dapat dibagi kepada dua, yaitu: keputusan 

individual dan keputusan kelompok. Keputusan individual 

merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

pemimpin atau manajer secara sendiri; sedangkan keputusan 

kelompok adalah keputusan yang dibuat oleh sekelompok orang 

berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
15

 Pengambilan 

keputusan secara kelompok dapat pula dibedakan kepada 

                                                             
15 Ahmad Sabri, Kebijakan Dan Pengambilan Keputusan Dalam Lembaga 

Pendidikan Islam, Jurnal Al-Ta’lim, Jilid 1, Nomor 5 Juli 2013, h. 375  
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beberapa bentuk yaitu: (1) sekelompok pimpinan, (2) 

sekelompok orang-orang bersama pimpinannya dan (3) 

sekelompok orang yang mempunyai kedudukan sama dan 

keputusan kelompok.  

Beberapa kebaikan dari pengambilan keputusan secara 

kelompok adalah: (1) keputusan dapat lebih cepat ditentukan 

atau diambil karena tidak perlu menunggu persetujuan dari 

rekan lainnya, (2) memperkecil kemungkinan terjadinya 

pertentangan pendapat dan (3) jika pimpinan atau manajer yang 

mengambil keputusan itu memiliki kemampuan yang tinggi dan 

berpengalaman luas dalam bidang yang akan diputuskan, maka 

keputusannya berkemungkinan besar tepat. 

 

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan 

Keputusan 

Suatu proses pengambilan keputusan suatu organisasi 

maupun perusahaan tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya,yaitu:
16

   

a. Posisi / Kedudukan  

Dalam rangka pengambilan keputusan,posisi/kedudukan 

dapat dilihat dalam hal: (1) Letak posisi; dalam hal ini 

apakah ia sebagai pembuat keputusan (decision 

maker),penentu keputusan (decision taker) ataukah staf 

(staffer). (2) Tingkat posisi; dalam hal ini apakah sebagai 

strategi,policy,peraturan,organisasional,operasional,tekknis.   

b. Masalah 

Masalah atau problem adalah apa yang menjadi penghalang 

untuk tercapainya tujuan, yang merupakan penyimbangan 

dari apa yang diharapkan, direncanakan atau dikehendaki 

dan harus diselesaikan. Masalah dapat dibagi dua jenis: (1) 

Masalah terstruktur (well structured problems) yaitu 

masalah yang logis, dikenal dan mudah diidentifikasi. (2) 

Masalah tidak terstruktur (till structured problems), yaitu  

masalah yang masih baru, tidak biasa dan informasinya tidak 

                                                             
16Eti Rochaety, Sistem Informasi Manajemen (SIM), (Jakarta: Mitra Wacana 

Media, 2017), h. 114-115  
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lengkap. Masalah di atas dapat dibagi (1) Masalah Rutin, 

yaitu masalah yang sifatnya sudah tetap, selalu dijumpai 

dalam hidup sehari-hari. (2) Masalah Insidentil, yaitu 

masalah yang sifatnya tidak tetap, tidak selalu dijumpai 

dalam hidup sehari-hari.  

c. Situasi 

Situasi adalah keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan, 

yang berkaitan satu sama lain dan secara bersama-sama 

memancarkakn pengaruh terhadap kita beserta apa yang 

hendak kita perbuat. Faktor-faktor itu dibedakan atas: (1) 

faktor-faktor  yang konstan (c) yaitu faktor-faktor yang sifat-

sifatnya tidak berubah-ubah atau tetap keadaanya (2) faktor-

faktor yang tidak konstan atau vertable (v), yaitu faktor-

faktor yang sifatnya selalu berubah-ubah,tidak tetap 

keadaanya.  

d. Kondisi 

Kondisi adalah keseluruhan faktor-faktor yang secara 

bersama-sama menentukan daya gerak,daya berbuat atau 

kemampuan kita. Sebagian besar faktor-faktor tersebut 

merupakan sumber daya-sumber daya.  

e. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan 

unit (kesatuan), tujuan organisasai, maupun tujuan usaha, 

pada umumnya telah tertentu/telah ditentukan. Tujuan yang 

telah ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan 

tujuan antara atau objektif.  

Menurut George R. Terry, faktor-faktor yang berpengaruh 

dalam pengambilan keputusan adalah: 

a. Hal-hal yang berwujud dan tidak berwujud, yang emosional 

maupun yang rasional. 

b. Tujuan Organisasi, setiap keputusan nantinya harus dapat 

dijadikan sebagai bahan dalam pencapaian tujuan dari 

organisasi.  

c. Orientasi, keputusan yang diambil tidak boleh memiliki 

orientasi kepada diri pribadi, tetapi harus lebih berorientasi 

kepada kepentingan organisasi. 
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d. Alternatif-alternatif tandingan, jarang sekali ada satu pilihan 

yang betulbetul memuaskan, karenanya harus dibuat 

alternatif-alternatif tandingan. 

e. Tindakan, pengambilan keputusan merupakan tindakan 

mental, karenanya harus diubah menjadi tindakan fisik.  

f. Waktu, pengambilan keputusan yang efektif memerlukan 

waktu dan proses yang lebih lama.  

g. Kepraktisan, dalam pengambilan keputusan diperlukan 

pengambilan keputusan yang praktis untuk memperoleh 

hasil yang optimal (lebih baik).  

h. Pelembagaan, setiap keputusan yang diambil harus 

dilembagakan, agar dapat diketahui tingkat kebenarannya.  

i. Kegiatan berikut, setiap keputusan itu merupakan tindakan 

permulaan dari serangkaian mata rantai kegiatan berikut.  

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh kepala 

sekolah yaitu:  

a. Sebagai Kepala merupakan orang tertinggi dan bertanggung 

jawab atas jalannya pendidikan.  

b. Masalah yang diputuskan itu aoakah masalah dalam sekolah 

itu ataukah masalah yang berada diluar sekolah seperti 

kebijakan pemerintah.  

c. Situasi keseluruhan dari sekolah apakah dengan keputusan 

itu tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, melihat situasi 

kedalam dan keluar.  

d. Kondisi yang memungkinkan untuk keputusan yang 

dikeluarkan, melihat pada faktor-faktor yang ada.  

e. Tujuan dari pengambilan keputusan diperhitungkan dampak 

internat dan external sekolah. 

 

5. Pengambilan Keputusan Menurut Perspektif Islam  

Keputusan-keputusan itu adalah merupakan ijmâ’ 

(konsensus) hasil dari musyawarah, dan tidak merupakan 

rekayasa sepihak untuk menguntungkan kepentingan tertentu. 

Seorang pemimpin negara, selain menerima pendapat dari para 

ulama, harus menerima pendapat wakil-wakil rakyat yang 

mempunyai otoritas dari semua kelas-kelas masyarakat yang 
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berkepentingan, dan dari semua orang yang sanggup 

memberikan pendapat. Ibn Taimiyyah menghendaki agar 

pengambilan keputusan itu tidak saja dengan menggunakan 

mekanisme yang benar, yaitu menggunakan prinsip syûrâ, tapi 

juga harus dilakukan oleh orangorang yang berkualitas di 

bidangnya, dan merepresentasikan perwakilan yang 

sesungguhnya.  

Keputusan juga hendaklah merupakan sebuah 

konsensus (ijmâ’) dari mereka itu. Ibn Taimiyyah setuju bahwa 

secara umum suara terbanyak itulah yang menjadi standar 

keputusan musyawarah, sepanjang tidak bertentangan dengan 

nash al-Quran dan al-Sunah. Dengan demikian, hasil 

musyawarah ahl al-hall wa al-’aqd tidak sekadar dilegalkan 

melalui suara mayoritas, tapi juga terikat dengan ketentuan-

ketentuan yang ada di dalam al-Quran dan al-Sunnah.
17

 

Berbicara tentang landasan pengambilan keputusan 

pada dasarnya bersumber dari Allah SWT sebagai Zat Yang 

Maha Memutuskan. Allah SWT berfirman dalam Surah Shaad 

ayat 26 yang berbunyi: 

                        

                    

                    

Artinya : “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu 

khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah 

keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil 

dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena 

ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan 

Allah akan mendapat azab yang berat, karena 

mereka melupakan hari perhitungan.” 

                                                             
17 Shobahussurur, Proses Pengambilan Keputusan dalam Perspektif Ibn 

Taimiyyah, Jurnal TSAQAFAH Vol. 6, No. 1, April 2010, h. 69-70  
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Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa secara umum, 

umat Islam diperintahkan agar dalam memutuskan suatu 

perkara harus berdasarkan hukum Allah, yaitu dilakukan 

dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. 

 

D. Hubungan Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen 

Terhadap Kinerja Manajerial Dalam Mengambil Keputusan 

Informasi akuntansi manajemen merupakan sumber 

informasi utama yang digunakan dalam pengambilan keputusan, 

peningkatan dan pengendalian organisasi. Pemanfaatan informasi 

akuntansi manajemen yang efektif menciptakan nilai yang dapat 

dipertimbangkan oleh organisasi saat ini dengan memberikan 

informasi yang tepat waktu dan akurat tentang aktivitas yang dapat 

menunjang keberhasilan suatu perusahaan.  Keberhasilan suatu 

perusahaan tidak lepas dari kinerja manajemen yang baik.  

Kinerja manajerial merupakan salah satu factor penting 

dalam perusahaan karena dengan meningkatnya kinerja manajerial 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Kinerja manajerial yang baik akan dapat mengambil sebuah 

keputusan dalam setiap melaporkan suatu hal tertentu. Hal ini 

dilakukan agar pada saat manajer mengambil keputusan harus 

sudah tepat dan matang sesuai ide-ide yang tertuang di perusahaan.  

Semua keputusan yang baik harus dibutuhkan usaha yang 

ekstra dilakukan manajer dengan mempertimbangkan berbagai hal. 

Dalam hal ini kerangka dibutuhkan suatu kerangka pemikiran agar 

penelitian ini lebih terarah lagi. 
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Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwi Idawati yang berjudul 

Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen Dan 

Kualitas Manajer Dalam Pengambilan Keputusan Terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan diperoleh hasil hipotesis 

penelitian pertama yang menyatakan bahwa kualitas informasi 

akuntansi manajemen dan kualitas manajer berpengaruh 

positif terhadap pengambilan keputusan dan hipotesis 

penelitian kedua yang menyatakan bahwa pengambilan 

keputusan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 

Dimana semakin tepat dalam pengambilan keputusan akan 

meningkatkan kinerja keuangan pada Perusahaan Umum di 

Kotamadya Bekasi. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afriantoni, dkk, dengan judul 

Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen, Sistem 

Pengukuran Kinerja Dan Sistem Penghargaan Terhadap 

Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Ritel Modern Di Kota 

Jambi diperoleh hasil bahwa penerapan informasi akuntansi 

Kinerja Manajerial 

Karakteristik Informasi 

Akuntansi Manajemen 

Pengambilan Keputusan 

Kesimpulan 
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manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sistem 

pengukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial, dan sistem penghargaan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan, sedangkan secara bersamaan 

(simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

perusahaan ritel modern di Kota Jambi. 

3. Penelitian yang dilakukan Sigit Hermawan dengan judul 

Perilaku Informasi Akuntansi Manajemen  Untuk 

Pengambilan Keputusan  Dan Kinerja Manajerial diperoleh 

hasil perilaku SAM dapat membantu dalam pengambilan 

keputusan dan meningkatkan kinerja manajerial. 

4. Agung Iranda melakukan riset tentang “Pengambilan 

Keputusan Pemimpin Organisasi Pada Ukm Yang Berprestasi 

Uin Sunan Kalijaga”.Penelitian yang dilakukan pada tahun 

2014 ini brtujuan untuk mengetahui dinamika pengambilan 

keputusan pemimpin organisasi pada UKM yang berprestasi 

UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini akan menggungkapkan 

pengambilan keputusan pada level pemimpin organisasi 

mahasiswa, terdapat banyak perbedaan dengan penelitian 

yang penulis sebutkan diatas, diantaranya dari segi 

pendekatan kualitatif yang digunakan, beberapa penelitian 

diatas mengungkapkan penelitiannya dengan beragam cara 

mulai dari fenomenologi, life histori, serta etnografi dan 

kualitatif interaktif, dalam penelitian ini pendekatannya 

melalui pendekatan deskriptif kualitatif, artinya mencoba 

mengeksplorasi sekaligus menggambarkan mengenai 

pengambilan keputusan pemimpin organisasi pada UKM 

Berprestasi UIN Sunan kalijaga. erkait hasil penelitian, 

penelitian ini menitikberatkan pada pengambilan keputusan 

pemimpin yang bersifat individu, namun sangat dipengaruhi 

oleh interaksi dengan orang lain, dengan melibatkan 

banyaknya factor diluar diri seorang pemimpin. Status 

informasi dalam penelitian ini sebagai pemimpin dalam 

sebuah kelompok, tentu memerlukan kesadaran dimana subjek 

tersebut memiliki peran paling strategis disbanding anggota 

lain yang terlibat dalam pengambilan keputusan. 
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F. Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dapat dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melaui pengumpulan data.
18

 

Berdasarkan kerangka berpikir yang dikemukakan tersebut, maka 

dalam penelitian ini peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis Penelitian 

a. Terdapat pengaruh karakteristik informasi akuntansi 

manajemen terhadap kinerja manajerial RS. Abdoel Moeluk 

Provinsi Lampung. 

b. Terdapat pengaruh kinerja manajerial terhadap pengambilan 

keputusan. 

2. Hipotesis Statistik 

a.     ı = 0 : Tidak terdapat pengaruh karakteristik informasi 

akuntansi  manajemen terhadap kinerja manajerial RS. 

Abdoel Moeluk Provinsi Lampung. 

b.   :  ı ≠ 0 : Terdapat pengaruh karakteristik informasi 

akuntansi  manajemen terhadap kinerja manajerial RS. 

Abdoel Moeluk Provinsi Lampung. 

c.     2 = 0 : Tidak terdapat pengaruh kinerja manajerial 

terhadap pengambilan keputusan . 

  :  2 ≠ 0 : Terdapat pengaruh kinerja manajerial terhadap 

pengambilan keputusan . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, Cetakan Ke-19, 2013), h. 64. 
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