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Abstract: This study aimed to investigate the influence of the control system for accounting and Company
Performance. The respondents are 447 fruit companies listed in Indonesia Stock Exchange. Collecting data using
census method returning as many as 179 respondents and 176 respondents who complete the data used in the
analysis. Analysis of the data using the Structural Equation Model (SEM) with the help of WarpPLS 3.0. The theory
used in this research is the theory of resource-based view. The test results showed that the control effect of the
accounting system on company performance, the effect demonstrated significant and positive results. These findings
show evidence that use accounting systems control can improve the performance of the company

Keywords: enterprise performance, control accounting system.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh antara pengendalian sistem akuntansi dan kinerja
perusahaan. Responden penelitian adalah 447 buah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengumpulan
data menggunakan metode  sensus sebanyak 179 responden kembali dan 176 responden yang lengkap digunakan
dalam analisis data.  Analisis data menggunakan Structural Equation Model  (SEM) dengan bantuan WarpPLS 3.0.
Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori pandangan berbasis sumber daya. Hasil pengujian menunjukkan
bahwa pengaruh pengendalian sistem akuntansi terhadap kinerja perusahaan, pengaruh menunjukkan hasil yang
positif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bukti bahwa penggunaan pengendalian sistem akuntansi dapat
meningkatkan kinerja perusahaan

Kata kunci: kinerja perusahaan, pengendalian sistem akuntansi.

1. PENDAHULUAN

Gambaran mengenai teknologi informasi
yang digunakan dalam praktek sistem pengendalian
dijelaskan oleh Granlund  (2007) yang menyatakan
bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh
terhadap  praktek sistem pengendalian.

Penjelasan lebih lanjut didapat dari COSO
(Committee of Sponsoring Organizations)
mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses
yang diimplementasikan oleh dewan direksi,
manajemen dan diarahkan untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian
telah dijalankan dengan baik.Tujuan pengendalian

berhubungan dengan: efektivitas dan efisiensi operasi,
keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan yang berlaku (COSO, 2011).

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa
sistem Enterprise Resource Planning berpotensi
membangun sistem pengendalian manajemen
(Management Control Systems) yang diinginkan
perusahaan dengan tetap memelihara sistem
pengendalian manajemen yang ada (Rom dan Rohde,
2007). Gambaran mengenai teknologi informasi yang
digunakan dalam praktek sistem pengendalian
dijelaskan oleh Granlund  (2007) yang menyatakan
bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh
terhadap  praktek sistem pengendalian.
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Chapman dan Kihn (2009) meneliti mengenai
teknologi dan pengendalian, hasil penelitian
menyarankan bahwa investasi dalam integrasi sistem
informasi dan sistem pengendalian manajemen, dapat
diperoleh dengan menggunakan sistem anggaran
sebagai alat untuk mengendalikan dan memantau
proses integrasi sistem. Anggaran sangat
memungkinkan dipakai sebagai “control” dan
memiliki pengaruh langsung terhadap  keberhasilan
sistem dan kinerja perusahaan (Chapman dan Kihn,
2009).Fungsi pengendalian sistem akuntansi yang
akan dibahas dalam penelitian ini didasarkan pada
hasil penelitian  Chapman dan Kihn  (2009) mencakup
aspek dimensi dari repair, transparency
global,transparency internal dan flexibility.

Posisi pengendalian sistem berada pada
proses setelah implementasi sistem gambar 1 berikut
ini:Pengendalian sistem yang dilakukan menggunakan
anggaran sebagai alat pengendalinya termasuk dalam

   Sumber: Bodnar dan Hopwood, 2004
Gambar 1: Langkah-langkah Dalam Desain Sistem

bagian sistem pengendalian manajemen yaitu jenis
sistem pengendalian  interaktif (Abernethy dan
Brownell, 1999; Tekavcic, Peljhan dan Sevic, 2008).
Untuk selanjutnya variabel pengendalian sistem yang
dilakukan menggunakan anggaran dalam penelitian
ini akan disebutkan sebagai fungsi pengendalian
sistem secara akuntansi atau fungsi pengendalian
sistem akuntansi.Kinerja dan kelangsungan hidup
perusahaan ditentukan oleh kecepatan perusahaan
dalam mengembangkan kompetensi berbasis
pengetahuan.

Menurut Bell  (1973) dan Nonaka  (1994)
keunggulan kompetitif utama perusahaan terletak
pada pengetahuan. Perusahaan yang bersaing dalam
ekonomi berbasis pengetahuan dapat
mempertahankan keunggulan kompetitif mereka
dengan memanfaatkan pengetahuan mereka sendiri
yang unik dan membangun kemampuan mereka untuk
belajar lebih cepat daripada pesaing mereka (Grant,
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1996; Prusak, 2001). Berdasarkan pandangan
berbasis sumber daya, kemampuan bersaing
perusahaan merupakan fungsi dari nilai keunikan
sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan
(Wernerfelt, 1984) dan RBV juga berpandangan
bahwa dengan kapabilitas sebagai salah satu sumber
utama, perusahaan maka competitive sustainability
advantage dapat tercapai (Peteraf dan Barney, 2003).
Henri (2006) menambahkan kapabilitas sebagai salah
satu strategi perusahaan yang competitive
sustainability advantage dapat berkontribusi pada
kinerja perusahaan.

Penelitian pengaruh integrasi sistem
informasi akuntansi, serta pengendalian sistem
akuntansi terhadap kinerja perusahaan masih
menunjukkan hasil yang tidak meyakinkan
(inconclusive) dan bertentangan (Grabski dan Leech,
2007; Kallunki, Laitinen dan Silvola, 2011; Nicolaou
dan Bhattacharya, 2006; Orlikowski, 1991; Poston
dan Grabski, 2001; Ravichandran dan
Lertwongsatien, 2002; Rom dan Rohde, 2007).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bukti
bahwa penggunaan pengendalian sistem akuntansi
mempunyai efek positif yang kuat terhadap kinerja
perusahaan. Tetapi hasil penelitian (Caglio, 2003;
Chapman dan Kihn, 2009; Chapman, 2005; Chapman
dan Chua, 2003; Dechow dan Mouritsen, 2005;
Granlund dan Malmi, 2002; Quattrone dan Hopper,
2005), menunjukkan hasil tidak begitu berpengaruh
pengendalian terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian ini dilakukan pada semua
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI). Pemilihan populasi penelitian ini dilakukan
untuk tujuan pengumpulan data sehingga hasil yang
tidak maksimal bisa dihindari. Hal ini penting untuk
memastikan bahwa pengendalian sistem akuntansi,
dan kinerja perusahaan pengukurannya menjadi lebih
objektif. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik
pengendalian sistem akuntansi dan pengaruhnya
terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan di
Indonesia.

Kompleksitas perkembangan dunia usaha

saat ini, membutuhkan  perubahan strategi terhadap
praktek bisnis yang telah dilakukan. Perubahan
strategi ini dilakukan dengan tujuan agar perusahaan
tetap mampu bersaing dan meningkatkan kinerjanya
(Sigalotang, Pontoh dan Syahrir, 2006). Hal ini dapat
dilihat dari perubahan di sekitar kita, misalnya
fenomena banyaknya vendor penyedia layanan
integrasi sistem informasi akuntansi berbasis
teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sistem
informasi akuntansi menjadi semakin meningkat
mengikuti tren perkembangan teknologi informasi
(McLeod dan Schell, 2006).

Peningkatan kinerja perusahaan dipengaruhi
oleh banyak faktor antara lain; faktor lingkungan
bisnis seperti peraturan pemerintah, aturan hukum
dan politik, selera pelanggan, teknologi, sumberdaya,
pesaing, dan pengelolaan perusahaan (Wheelen dan
Hunger, 2000).

Perekonomian dunia yang semakin
mengglobal dengan pemberlakuan pasar bebas
menyebabkan perusahaan-perusahaan baik swasta
maupun pemerintah mulai tergerak untuk melakukan
beberapa bentuk restrukturisasi dan menata kembali
strategi bisnis yang telah dikembangkan perusahaan
sebelumnya. Sejumlah perusahaan mulai melakukan
beberapa inisiatif strategi bisnis yang bermuara pada
hasrat untuk secara bersama-sama menata ulang
kekuatan dan keunggulan sumber daya yang dikuasai
untuk menang dalam persaingan bisnis yang semakin
saat ini, membutuhkan  perubahan strategi terhadap
praktek bisnis yang telah dilakukan. Perubahan
strategi ini dilakukan dengan tujuan agar perusahaan
ketat (Indrajit, 2006).

Perusahaan berusaha untuk mencapai kinerja
yang unggul dengan mengembangkan dan
menerapkan strategi bisnis yang efektif yang
mengeksploitasi peluang yang muncul di pasar saat
memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang
tersedia (Bharadwaj, Varadarajan dan Fahy, 1993).

Salah satu sumber daya yang penting dalam
sebuah perusahaan adalah sumber daya sistem
informasi. Kinerja perusahaan yang baik dapat dinilai
dari sejauhmana perusahaan mengelola sistem
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informasi secara efektif dalam mengoptimalkan
sistem tersebut untuk menghasilkan pendapatan
(McLeod dan Schell, 2006; O’Brien dan Marakas,
2010).

Menurut Chapman  (2005) dalam konsep
resource-based view, ketika perusahaan menerapkan
empat dimensi pengendalian sistem (System Control)
sebagai satu kesatuan komplementer, maka menjadi
sukar untuk ditiru perusahaan lain.Empat dimensi
tersebut kemudian dapat diterapkan oleh perusahaan
yang bersangkutan sebagai competitive sustainability
advantage sehingga mampu meningkatkan kinerja
perusahaan (Chapman dan Kihn, 2009).

Penggunaan teori resource-based-view pada
penelitian ini, adalah penekanan pada asumsi bahwa
fungsi pengendalian sistem akuntansi merupakan
bagian dari sumber daya perusahaan.

Kemudian dalam pandangan berbasis sumber
daya (resource based view/RBV), kemampuan
bersaing perusahaan merupakan fungsi dari nilai
keunikan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki
perusahaan (Wernerfelt, 1984), dan RBV juga
berpandangan bahwa dengan kapabilitas sebagai
salah satu sumber utama, perusahaan maka
competitive sustainability advantage dapat tercapai
(Peteraf dan Barney, 2003)).

Henri (2006) menambahkan kapabilitas
sebagai salah satu strategi perusahaan yang
competitive sustainability advantage dapat
berkontribusi pada kinerja perusahaan.

Teori lain yang berhubungan dengan
pengaruh penggunaan teknologi terhadap kinerja
perusahaan adalah teori contingency (Otley, 1980;
Gordon dan Miller, 1976;  Abernethy dan Guthrie,
1994; Chenhall dan Morris, 1995), yang memandang
tidak ada sistem akuntansi manajemen yang secara
universal dapat digunakan organisasi dalam berbagai
lingkungan pada saat dan situasi yang sama, tetapi
sistem akuntansi tersebut tergantung pada faktor-
faktor situasional dalam organisasi (Otley, 1980).
Kesesuaian (fit) yang lebih baik antara sistem
pengawasan dengan variabel kontinjensi

menghasilkan kinerja organisasi yang meningkat
(Otley, 1980).

Sehingga penelitian ini menggunakan teori
pandangan berbasis sumber daya yang memandang
sumber daya sebagai keunggulan kompetitif, bukan
memandang sumber daya sebagai faktor-faktor
situasional.

1.1 Perumusan Masalah

Apakah fungsi pengendalian sistem akuntansi
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pandangan Berbasis Sumber Daya
(Resource Based View/ RBV)

Resource Based View teori berasal dari
gagasan (Penrose, 1959).  Penrose (1959)
menggambarkan perusahaan sebagai kumpulan
sumber daya.  Penrose (1959) mengungkapkan bahwa
perkembangan perusahaan difasilitasi dan dibatasi
oleh manajemen yang mencari penggunaan terbaik
dari sumber daya yang tersedia.

Barney (1991), memberikan suatu persepsi
dengan deskripsi dan disusun dengan tepat mengenai
sumber daya termasuk harta, kapabilitas, proses,
atribut, dan termasuk pengetahuan yang dimiliki oleh
suatu perusahaan.

Sumber daya ini dapat digunakan untuk
menformulasikan dan menerapkan strategi-strategi
kompetitif.  Perusahaan yang menggunakan dan
mengelola sumber daya yang dimilikinya secara baik,
memperoleh banyak keuntungan kompetitif bagi
perusahaan seperti pencapaian efisiensi yang lebih
baik dengan biaya yang lebih rendah, peningkatan
kualitas dan pangsa pasar serta profit yang lebih
tinggi (Collis, 1994).

Beberapa peneliti telah menggunakan
Resource Based View untuk membahas isu mengenai
kontribusi teknologi informasi pada nilai bisnis
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(Melville, Kraemer dan Gurbaxani, 2004; Wade dan
Hulland, 2004). Dalam penelitian mereka, sumber
daya teknologi informasi dikonsepkan dalam beragam
bentuk.

Tinjauan literatur dari Resource Based View
dalam penelitian sistem informasi, Wade dan Hulland
(2004) mengindentifikasikan delapan sumber daya
seperti sumber daya sistem informasi yang terdiri dari
tiga kategori utama. Kategori pertama, sumber daya
dari luar (Outside in Resources) yang berorientasi
eksternal dan membentuk hubungan dengan partner
bisnis dan memahami pesaing (manajemen hubungan
eksternal dan respon pasar).

Kategori kedua, sumber daya dari dalam
(Inside out Resources) yang digunakan dari dalam
perusahan untuk merespon kebutuhan pasar
(infrastruktur sistem informasi dan keahlian teknis
dari sistem informasi tersebut, pengembangan sistem
informasi dan keefektifan biaya operasi sistem
informasi).  Kategori ketiga, sumber daya berputar
(Spanning Resources) termasuk kapabilitas analisis
internal dan eksternal (partner bisnis sistem informasi
dan perencanaan sistem informasi serta manajemen
perubahan). Masih sedikit penelitian empiris yang
meneliti hubungan antara sumber daya sistem
informasi dan kinerja perusahaan.

Bharadwaj  (2000) membandingkan kinerja
perusahaan sebagai  teknologi  informasi leaders
dalam perusahaan  untuk kinerja  dari grup
pengendalian.  Bharadwaj menemukan bahwa
perusahaan dengan kapabilitas teknologi informasi
yang tinggi dilakukan oleh perusahaan dari grup
pengendalian.

Clemons dan Row  (1991) menyatakan
bahwa “manfaat” menghasilkan suatu aplikasi
inovatif dari teknologi informasi dapat lebih terlihat
jika sistem mengekploitasi sumber daya unik dari
perusahaan.

Pandangan (Powell dan Dent, 1997)
menunjukkan teknologi informasi sebagai sebuah
kebutuhan strategis, didukung oleh yang menemukan
sumber daya teknologi informasi, bisnis dan sumber

daya manusia untuk mencapai keunggulan kompetitif.
Argumentasi yang sama didukung oleh (Ravichandran
dan Lertwongsatien, 2002) menemukan hubungan
antara sistem informasi untuk kompentensi utama dan
kinerja perusahaan.

Berdasarkan Pandangan Liao dan Wu  (2009)
yang menggunakan teori pandangan berbasis sumber
daya, memperlihatkan organisasi memperoleh
keunggulan kompetitif menurut nilai sumber daya
yang dimilikinya. Menurut Teori Resorce  Based-View
(RBV) keunggulan kompetitif merupakan bentuk dari
sumber dan kapasitas organisasi yang sulit
bagi para pesaing untuk menirunya.

2.2. Pengendalian Sistem Akuntansi

Pengendalian adalah proses pengaturan
standar, menerima umpan balik tentang kinerja aktual,
dan mengambil tindakan perbaikan bila kinerja aktual
menyimpang secara signifikan dari kinerja yang
direncanakan (Hansen, Mowen dan Guan, 2009).
Fungsi pengendalian sistem akuntansi adalah fungsi
dari proses pengaturan standar, menerima umpan balik
atas kinerja aktual dari sistem informasi akuntansi
yang dipakai perusahaan untuk kemudian melakukan
tindakan perbaikan, transparansi dan fleksibilitas atas
input dan output yang dihasilkan oleh sistem.

Kegiatan fungsi pengendalian sistem
akuntansi merupakan bagian dari pengendalian intern
dalam perusahaan yang menekankan pada
pengendalian kegiatan akuntansi dalam perusahaan
dengan tujuan akhirnya adalah keandalan laporan
keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang
berlaku ( PSA No. 69 yang merupakan adaptasi dari
COSO;1992) (IAI, 2001:319.2),  sementara dalam
perusahaan publik dikenal dengan nama pengendalian
manajemen.

Lebih lanjut menurut GAO  (1990),
“The ultimate responsibility for good internal
controls rests with management. Internal controls
should not be looked upon as seperate, specialized
systems within an agency. Rather, they should be
recognized as an integral part of each system that
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management uses to regulate and guid its operations.
In this sense, internal controlsare management
controls.

Prinsip dari desain pengendalian sistem
menurut (Adler dan Borys, 1996) dapat membantu
mengindentifikasi pengendalian manajemen dalam
pengelolaan  operasional sistem. Terdapat empat
karakteristik desain pengendalian sistem formal yang
dapat digunakan adalah perbaikan, transparansi
internal, transparansi global dan fleksibitas. Uraian
keempat karakteristik desain pengendalian sistem
formal berdasarkan (Adler dan Borys, 1996)
diterangkan pada penjelasan singkat berikut ini:

1. Pengendalian sistem yang memungkinkan
untuk  memperbaiki (Enabling Repair)

Pengendalian sistem yang memungkinkan
untuk memperbaiki suatu fungsi berbeda atau dapat
diintegrasikan dengan proses operasi rutin.  Jika
memperbaiki ini merupakan fungsi yang berbeda,
peran operasional rutin dapat dibedakan dari rutin
dan non rutin (Adler dan Borys, 1996).

Premis dari kemampuan logika pengendalian
sistem adalah operasi non rutin tidak secara total
dapat terprogram. Oleh karena itu untuk
mengintegrasikan proses perbaikan dijalankan melalui
program pengendalian sistem terhadap operasi rutin.
Pekerja tidak saja dipercaya tetapi juga secara aktif
mendorong untuk mendiskusikan masalah secara
praktis dengan aturan perusahaaan dan strandar
(Ahrens dan Chapman, 2004).

Karakteristik fungsi pengendalian sistem
akuntansi yang dapat digunakan sebagai bentuk dari
perbaikan terhadap sistem akuntansi yang digunakan
diukur dengan indikator kemudahan dalam modifikasi
informasi, kemudahan dalam mengakses informasi
ketika menginvestigasi penyimpangan.

2. Pengendalian sistem yang memungkinkan untuk
Transparansi Internal (Enabling Internal
Transparency)

 Transparansi internal berkaitan dengan

perbaikan yang memperhatikan visibilitas proses
internal untuk setiap bagian organisasi.  Seperti
transparansi desain sistem perlengkapan dalam
organisasi.  Proses pengendalian manajemen dapat
dibuat dengan akses untuk anggota organisasi dengan
cara-cara untuk meningkatkan transparansi internal.

Sebagai contoh, proses anggaran dapat
diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan
operasional.  Kunci untuk suatu keberhasilan desain
dari transparansi internal berada dalam memberikan
akses untuk informasi (Ahren dan Chapman, 2004).

Karakteristik fungsi pengendalian sistem
akuntansi yang dapat digunakan sebagai bentuk dari
transparansi internal terhadap sistem akuntansi yang
digunakan, diukur dengan indikator klarifikasi
kegiatan bisnis, pengetahuan terhadap kegiatan
operasi bisnis, pemahaman pendapatan dan beban.

3. Pengendalian sistem yang memungkinkan untuk
Transparency Global (Enabling Global
Transparency)

Transparansi global berkaitan dengan
visibilitas dari semua konteks bagi anggota organisasi
melaksanakan tugas-tugas khusus mereka. Anggaran
merupakan alat pengendalian manajemen paling luas
digunakan untuk proses organisasi dalam transparansi
global.  Target kunci dari unit organisasi pasti dengan
organisasi yang lebih luas dapat mengkomunikasikan
lebih luas untuk menanyakan unit lain untuk
memprioritaskan tugas mereka.

Dengan cara ini, anggaran tidak hanya
meningkatkan koordinasi dalam hubungan hirarkis
selama fase anggaran dan reviu, tetapi juga mampu
koordinasi lateral selama periode anggaran
(Galbraith, 1973).

Karakteristik fungsi pengendalian sistem
akuntansi yang dapat digunakan sebagai bentuk dari
transparansi internal terhadap sistem akuntansi yang
digunakan, diukur dengan indikator pengetahuan
tentang bagaimana bisnis bekerja secara keseluruhan,
mengkomunikasikan strategi bisnis, area strategi
bisnis, dan menganalisis informasi.
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4. Pengendalian sistem yang memungkinkan untuk
Fleksibilitas (Enabling Flexibility)

 Fleksibilitas mengacu pada kebijaksanaan
anggota organisasi dibanding penggunaan sistem
pengendalian. Pengembangan tehnikal lebih
memberikan kontribusi bagi pengembangan
kemampuan fleksibilitas pengendalian manajemen.
Aplikasi komputer personal mengizinkan kebiasaan
rutin, ketika sistem Enterprise resource melaporkan
untuk penerima yang berbeda dari database yang
sama (Chapman dan Chua, 2003).

Selanjutnya menurut (Ahrens dan Chapman,
2004) fleksibilitas dapat didukung oleh fungsi
akuntansi manajemen organisasi dalam suatu cara
yang menyediakan informasi untuk organisasi teknis
atau sub unit komersil. Karakteristik fungsi
pengendalian sistem akuntansi yang dapat digunakan
sebagai bentuk dari transparansi internal terhadap
sistem akuntansi yang digunakan, diukur dengan
indikator menggunakan cara-cara yang baru dalam
pengendalian, menghasilkan informasi strategis, biaya
pengendalian, direncanakan sejak awal sistem
diimplementasikan.

2.3. Kinerja Perusahaan (Organizational
Performances)

Kinerja perusahaan adalah ukuran tingkat
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan perusahaan yang dilihat dalam aspek
keuangan dan non keuangan (Bisbe dan Otley, 2004).
Kinerja perusahaan adalah hasil dari pemrosesan serta
pengorbanan dari semua sumber daya yang dimiliki
perusahaan, yang digunakan untuk mencapai tujuan
perusahaan.

Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh banyak
faktor antara lain; faktor lingkungan bisnis seperti
peraturan pemerintah, aturan hukum dan politik,
selera pelanggan, teknologi, sumber daya, pesaing,
dan pengelolaan perusahaan. Lingkungan bisnis
(business environment), dapat dibedakan atas
lingkungan eksternal dan lingkungan internal
(Wheelen dan Hunger, 2000). Lingkungan eksternal
terdiri dari lingkungan makro dan lingkungan industri.

Lingkungan internal terdiri dari struktur (structure),
budaya (culture), sumber daya (resources) (Wheelen
dan Hunger, 2000).

Berdasarkan penelitian-penelitian
sebelumnya penggunaan enterprise resource
planning system diharapkan memberikan manfaat
terhadap kinerja perusahaan, keberhasilan dan
optimalisasi implementasi integrasi sistem informasi
akuntansi memberikan perbaikan dalam pengukuran
kinerja perusahaan (Chapman dan Kihn, 2009;
Hunton, Lippincott dan Reck, 2003; Kallunki,
Laitinen dan Silvola, 2011).

2.4. Pengaruh Pengendalian Sistem Terhadap
Kinerja Perusahaan

Variabel fungsi pengendalian sistem
akuntansi dikembangkan dari penelitian (Chapman
dan Kihn, 2009).  Pada penelitian Chapman dan Kihn
(2009) variabel fungsi pengendalian sistem akuntansi
diuji secara terpisah dalam empat variabel yaitu
memperbaiki (enabling repair), transparansi internal
(enabling internal tranparency), transparansi global
(enabling global tranparency) dan fleksibilitas
(enabling flexibility).

Namun pada penelitian ini digabung menjadi
satu variabel utuh yang diuji secara bersama-sama
yaitu variabel pengendalian sistem akuntansi. Alasan
pengabungan ke empat variabel ini secara utuh karena
berdasarkan usulan penelitian dari Chapman dan
Kihn  (2009) untuk meneliti lebih lanjut kaitan
pengendalian dengan fenomena sosial dan teknis.

Fungsi pengendalian sistem akuntansi
merupakan bagian dari Sistem Pengendalian
Manajemen (SPM), Malmi dan Brown  (2008) dan
Otley  (1980) menjelaskan SPM yang beragam saling
tergantung dan bekerja sama untuk efisiensi
pengendalian dan peningkatan kinerja organisasi.

Penelitian terdahulu dari Chapman dan Kihn
(2009) mendokumentasikan hasil penelitian sistem
pengendalian manajemen (Management Control
Systems - MCS), menggunakan anggaran sebagai
perangkatnya.
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Sumber: Chapman dan Kihn, 2009
Gambar 2: Model Teoritikal Dasar Chapman dan Kihn (2009)

Gambar 2.3. menunjukkan model teoritis
yang dilakukan oleh Chapman  dan Kihn (2009).
Penelitian ini dilakukan di Finlandia yang meneliti
mengenai pengaruh integrasi sistem informasi
terhadap keberhasilan sistem yang dirasakan dan
kinerja organisasi yang dimediasi oleh empat variabel
sebagai implementasi bentuk kontrol dari sistem
anggaran.

Variabel-variabel mediasi tersebut adalah
memungkinkan untuk memperbaiki (enabling repair),
memungkinkan bagi tranparansi internal (enabling
internal transparency), memungkinkan untuk
transparansi global (enabling global transparency),
dan memungkinkan terhadap fleksibilitas (enabling
flexibility). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
fungsi pengendalian dari sistem anggaran memiliki
pengaruh langsung terhadap persepsi keberhasilan
sistem dan kinerja organisasi.

Model Empiris

Sistem informasi akuntansi akan
memungkinkan akuntan hari ini untuk memberikan
informasi, membuat keputusan bisnis, harus
memenuhi definisi sebagai berikut: Sistem informasi
akuntansi adalah salah satu yang menangkap,
menyimpan, memanipulasi, dan menyajikan data
tentang nilai tambah kegiatan organisasi untuk
membantu para pengambil keputusan dalam
perencanaan, pemantauan, dan pengendalian
organisasi. Sistem juga termasuk transaksi sistem
pengolahan (seperti sistem penagihan untuk proses
penjualan), sistem interorganisasional yang berbagi
data dengan mitra hulu dan hilir (seperti sistem agar
berbasis web dan pengolahan penerimaan kas
berbasis EDI (Elektronik Data Interchange)), dan
sistem pendukung. Hal ini memungkinkan pertukaran
ekonomi (seperti pemrosesan order, analisis pasar
pelanggan, dan sistem pengendalian persediaan)
(David, 1999).

Gambar 3: Model Empiris
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Teori Resource Based View menyatakan
bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang
mampu untuk mencapai keunggulan kompetitif, dan
sumber daya tersebut untuk kinerja jangka panjang
(Barney, 1991; Grant, 1991; Penrose, 1959;
Wernerfelt, 1984).

Selanjutnya, Barney, Wright dan Ketchen
(2001) menunjukkan pandangan mengenai literature
Resource Based View dari perusaahaan berupa
potensi dari integrasi sistem informasi akuntansi
memiliki pengaruh terhadap kinerja. Hal ini juga
didukung dari teknologi informasi dan komunikasi
merupakan sumber untuk keunggulan kompetitif
jangka panjang semenjak menggunakan integrasi
sistem informasi akuntansi (Carr, 2003; Davenport,
2006).

Poston dan Grabski  (2001) dan Hunton,
Lippincott dan Reck  (2003) menunjukkan hasil yang
kompleks dari hubungan antara Enterprise Resources
Planning dan kinerja perusahaan.

Postulat inti teori Resource-Based View ini
adalah sumber daya dan kemampuan inti perusahaan
dapat menghasilkan competitive sustainability
advantage yang mampu meningkatkan kinerja
perusahaan (Roy dan Aubert, 2000). Hal ini dapat
difokuskan pada pertimbangan strategis perusahaan
ketika mengembangkan dan menggunakan “skills or
knowledge sets” yang terdiri atas sistim informasi
organisasi (Quinn dan Hilmer, 1994).

Berdasarkan teori RBV,  penelitian ini
mengidentifikasi fungsi pengendalian sistem
akuntansi dengan empat dimensinya dapat menjadi
sumber daya dan kapabilitas yang berharga, jarang
dan sulit untuk ditiru oleh para pesaing karena
memberikan nilai unik sebagai kesatuan sumber daya
ketika diterapkan pada suatu perusahaan. Sebagai
satuan set sumber daya pengendalian sistem
menciptakan “nilai tambah” (Chapman 2005,
Chapman dan Kihn, 2009).

Peningkatan nilai tambah yang timbul dari
penggunaan sumber daya teknologi informasi (sistem
informasi integrasi) dan proses pengendalian

manajemen mempunyai pengaruh signifikan terhadap
kinerja perusahaan (Kallunki, Laitinen dan Silvola,
2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Chapman dan Kihn (2009) memperoleh bukti bahwa
pengendalian sistem berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan. Sehingga hipotesis penelitian ini adalah
sebagai berikut:

Ha:Fungsi pengendalian sistem akuntansi
berpengaruh secara positif terhadap kinerja
perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Unit analisis penelitian ini adalah
perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan-perusahaan nasional yang masih aktif dan
terdaftar pada bursa efek Indonesia. Penelitian ini
menggunakan metode sensus dengan mengirimkan
kuesioner melalui pos dan penyampaian langsung
kepada keseluruhan populasi yaitu sejumlah 447
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
berdasarkan data Indonesia Capital Market
Directory tahun 2012.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini
adalah data primer. Data primer diperoleh dari
penelitian ini dengan survei lewat surat (mail survey).
Kuesioner akan dikirim kepada perusahaan-
perusahaan khususnya perusahaan-perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan
menggunakan jasa pengiriman surat via Pos Indonesia
dengan bentuk surat yang memiliki prangko balasan.

Proses pengumpulan data dilakukan selama
4 bulan, dimulai dari bulan November 2013 sampai
Februari 2014. Setelah batas waktu pengumpulan
data terpenuhi, tingkat pengembalian baru terkumpul
144 responden. Karena masih jauh dari harapan target
kuesioner yang kembali, maka peneliti menambah
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periode pengembalian dan pengumpulan kuesioner
penelitian menjadi hingga bulan Mei 2014. Hasil akhir
setelah per iode Maret – Mei 2014 berhasil
dikumpulkan 35 responden, sehingga total terdapat
179 responden yang mewakili 179 perusahaan.

3.1. Variabel Penelitian

3.3.1Fungsi Pengendalian Sistem Akuntansi
(Accounting System Control Function-PS)

3.3.2Kinerja Perusahaan (Organization
Performance-KP)

Kinerja perusahaan adalah tingkat
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan perusahaan yang dilihat dalam aspek

Untuk instrumen pengendalian sistem terdiri
dari 14 Indikator. Pengukuran menggunakan (5) lima
nilai skala Likert, dari (1) tidak mudah sampai (5)
sangat mudah untuk indikator X15 dan X16 serta
menggunakan 5 nilai skala likert dari (1) tidak pernah
sampai (5) selalu untuk indikator X17-X28.

Berikut disajikan indikator dari fungsi
pengendalian sistem akuntansi pada tabel 1 berikut
ini:

keuangan dan non keuangan. Berdasarkan
Govindarajan (1984) keberhasilan ini menggunakan
pengukuran kinerja secara subyektif (persepsi
seseorang).  Responden ditanya untuk
mengindikasikan  kinerja dari perusahaan mereka
dalam tiap 9 pernyataan kinerja menggunakan 5 skala

Tabel 1: Indikator Fungsi Pengendalian Sistem Akuntansi

        Sumber: Chapman dan Kihn (2009), diolah untuk disertasi ini
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likert dari satu (1) sangat rendah sampai dengan lima
(5) sangat tinggi.

3.1. Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model persamaan struktural
dengan pendekatan varians atau berbasis komponen
(variance based / component based structural
equation modeling) atau yang dikenal dengan sebutan
Partial Least Square (PLS). Adapun perangkat lunak
yang dipakai untuk menganalisis data penelitian untuk
kepentingan pengujian hipotesis yaitu program
statistik WarpPLS versi 3,0.

4. ANALISIS DATA DAN HASIL
PENELITIAN

Berikut disajikan indikator kinerja
perusahaan pada tabel 2 sebagai berikut:

Dalam uraian berikut akan dijelaskan
mengenai analisis data dan hasil penelitian:

4.1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kuesioner dikirim dari bulan November 2013
sampai Mei 2014 kepada semua perusahaan yang
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Berkaitan
dengan tingkat kembalian efektif  dari kuesioner
yang disebar, diperoleh data kuesioner yang disebar
adalah sebanyak 447 eksemplar kepada 447
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan oleh
penulis, dengan perincian pada tabel 3 sebagai
berikut:

Tabel 2: Indikator Kinerja Perusahaan (Organization Performance)

Sumber: Govindarajan (1984), Chapman & Kihn (2009), diolah untuk disertasi ini

Tabel 3: Jumlah Perusahaan

      Sumber: Indonesian Capital Market Directory, 2012



      Tabel 4: Tingkat Kembalian Kuesioner Berdasarkan Jenis Usaha

     Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel 4.2. di atas, terlihat
bahwa tingkat kembalian efektif penelitian ini adalah
sebesar  41%. Tingkat kembalian efektif sebesar 41%
ini dipertimbangkan cukup memadai menurut
Indriantoro dan Bambang (1999), penelitian-
penelitian sosial di Indonesia, termasuk juga
penelitian-penelitian di bidang akuntansi, umumnya
memiliki tingkat kembalian (response rate) yang

 rendah, berkisar antara 10-20%. Oleh karena itu jika
penelitian ini memiliki tingkat kembalian efektif
sebesar 41% maka dapat dikatakan baik.

4.2. Karakteristik Responden dan Statistik
Deskriptif

4.2.1.Karakteristik Responden

Tabel 5: Profil Responden (N = 176)

  Sumber: Data Primer Diolah
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4.2.2.  Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif terhadap variabel
penelitian dilakukan untuk mendapatkan nilai kategori
mengenai tendensi jawaban responden atas
pertanyaan–pernyataan penelitian. Analisis statistik
deskriptif dilakukan dengan menganalisis nilai kisaran
teoritis dan mean teoritis dengan nilai kisaran aktual
dan mean aktual untuk dicari nilai rata-rata ±
simpangan baku untuk melihat kategori jawaban
responden.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai
tingkat persepsi responden atas variabel yang diteliti,
maka dapat digunakan angka indeks (Ferdinand,
2014a). Untuk melakukan interprestasi terhadap nilai
indeks yang telah diperoleh, maka digunakan kriteria
tiga kotak (three-box-method), sebagaimana tabel 7
berikut ini:

Selanjutnya untuk nilai fit tes terhadap
model persamaan struktural dapat dilihat pada
tabel 8 di bawah ini, dimana terlihat bahwa model

Tabel 6: Deskripsi Statistik

        Sumber: Diolah untuk disertasi ini dari hasil olah data SPSS (lampiran 1 dan 2)

Tabel 7: Kriteria Indeks

          Sumber: Ferdinand  (2014a)

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada
penjelasan berikut ini:

4.3.  Pengujian Hipotesis

4.3.1. Hasil Pengujian Full Model Persamaan
Struktural

fit  indices  dan  P  values,  memiliki  nilai  yang  baik
sesuai dengan kriteria model fit pada PLS sebagai
berikut:

PS
(R)14i

P KP
(R) 9i

 R 2

Gambar 4: Hasil Full Model Persamaan Struktural Menggunakan WarpPLS 3.0
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Tabel 8: Pengukuran Model

Sumber: Hasil olah data WarpPLS (2017)

Berdasarkan model fit dan nilai P yang
menampilkan hasil dari tiga indikator fit yaitu Aver-
age Path Coefficient (APC), Average R-Square
(ARS), dan Average Variance Inflation Factor (AVIF).
Menurut estimasi resampling dan Bonferroni like
corrections  nilai p untuk APC dan ARS harus lebih
kecil dari 0,05, sedangkan nilai AVIF sebagai indikator
multikoleniaritas harus lebih kecil dari 5.

Melihat hasil tabel 4.9 di atas, menunjukkan
kriteria goodness of fit model telah terpenuhi yaitu
nilai APC sebesar 0,351 dan ARS sebesar 0,430
dengan p<0,001, sedangkan nilai AVIF 1,762
menunjukkan tidak terjadi multikoleniaritas pada
model.

Tabel 9: Output Hasil Olah Data WarpPLS

Berdasarkan pada tabel output hasil olah data
WarpPLS diatas, maka hasil pengujian hipotesis
dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ha yang menyatakan bahwa variabel fungsi
pengendalian sistem akuntansi berpengaruh positif
terhadap kinerja perusahaan, terbukti diterima. Hal
ini sesuai dengan model persamaan struktural, di

mana nilai estimasi koefisien variabel fungsi
pengendalian sistem akuntansi yang dihasilkan
sebesar 0,438 dengan tingkat signifikansi sebesar
P<0,001, yang berarti di bawah tingkat penerimaan
signifikansi sebesar 0,001.

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa
fungsi pengendalian sistem akuntansi dalam analisis
jalur memiliki nilai koefisien estimasi terhadap kinerja
perusahaan sebesar 0,438. Hasil ini memberikan
makna bahwa fungsi pengendalian sistem akuntansi
yang baik dan menghasilkan informasi yang sesuai
dengan harapan dari penggunanya akan memperoleh
tanggapan yang positif dan mampu meningkatkan
kinerja perusahaan.

Mengacu pada hasil pengolahan data dengan
WarpPLS 3,0 menunjukkan bahwa hubungan antara
fungsi pengendalian sistem akuntansi dan kinerja
perusahaan adalah positif dan secara statistik sangat
signifikan (0,438, p<0,001). Hasil ini memberikan
dukungan untuk hipotesis ini.

Argumentasi atas diterimanya hipotesis ini
adalah sebagai berikut; fungsi pengendalian sistem
akuntansi yang dilakukan perusahaan yang
menggunakan integrasi sistem informasi akuntansi
mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Kinerja
perusahaan yang meningkat dikarenakan dengan
fungsi pengendalian sistem akuntansi maka
perusahaan mampu untuk memperkecil resiko-resiko
dalam kegagalan implementasi integrasi sistem
informasi akuntansi. Dalam hal ini fungsi
pengendalian sistem akuntansi yang diteliti
merupakan perluasan dari bentuk   sistem anggaran
dari Chapman dan Kihn (2009).

Sehingga dengan fungsi pengendalian sistem
akuntansi yang dilakukan perusahaan dapat
meningkatkan kinerja perusahaan dalam bentuk
perbaikan, transparansi internal, transparansi global
dan fleksibilitas.

Menurut teori pandangan berbasis sumber
daya (Andreu dan Ciborra, 1996; Barney, Wright dan
Ketchen, 2001; Chapman dan Kihn, 2009; Wade dan
Hulland, 2004) secara umum, teknologi informasi
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telah merubah cara pandang perusahaan terhadap
penggunaaan sistem informasi sebagai salah
satu strategi untuk memenangi persaingan.

Fungsi pengendalian sistem akuntansi
merupakan strategi perusahaan yang unik dan langka
dalam pemanfaatan sumber daya informasi berupa
pengendalian sistem. Fungsi pengendalian sistem
akuntansi berperan dalam mengoptimalkan cost dan
benefit dari integrasi sistem informasi akuntansi
sehingga mampu untuk memberikan informasi yang
cepat dan akurat bagi pengambilan keputusan bisnis
yang berdampak pada peningkatan kinerja
perusahaan.

4. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
PENELITIAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan
pengujian hipotesis, penelitian ini menghasilkan
kesimpulan fungsi pengendalian sistem akuntansi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
perusahaan. Semakin tinggi fungsi pengendalian
sistem akuntansi yang diaplikasikan di dalam
perusahaan akan membuat kinerja perusahaan
semakin meningkat. Sebaliknya semakin rendah
fungsi pengendalian sistem akuntansi yang dipakai
oleh perusahaan maka peningkatan kinerja
perusahaan menjadi rendah.
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