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ABSTRAK 

 

Anis Rachma Utary. Pengaruh faktor-Faktor Kontinjensi, Dan 

Karakteristik Akuntansi manajemen Terhadap Kinerja Keuangan Pada 

Perusahaan Tambang Batubara di kalimantan Timur. (dibimbing oleh 

Karim Saleh, Gagaring Pagalung dan Cepi Pahlevi). 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisa dan mengukur 

pengaruh langsung dari  Informasi, sumberdaya lingkungan, 

ketidakpastian lingkungan, ketergantungan organisasi, strategi 

operasional, dan keputusan investasi terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pertambangan batubara. 

Desain penelitian ini adalah penelitian observasional yaitu 

menghubungkan antara faktor kontinjensi, karakteristik akuntansi 

manajemen dengan kinerja keuangan perusahaan dalam sektor 

pertambangan batubara di Kalimantan Timur. Penelitian ini 

mengumpulkan data dari fenomena sektor pertambangan batubara di 

Kalimantan Timur.  Sample diambil dari populasi unsur manajer dan staf  

sektor pertambangan batubara yang diambil secara  purposive sampling. 

Jumlah responden sebanyak 200 orang dari unsur manajer dan staf 

pekerja tambang pada 31 perusahaan pertambangan batubara di 

Kalimantan Timur. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

structural equation model (SEM).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Informasi sumberdaya 

lingkungan, ketidakpastian lingkungan, dan ketergantungan organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap strategi operasional. 

Informasi, sumberdaya lingkungan, ketidakpastian lingkungan, dan 

ketergantungan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan investasi. Informasi, sumberdaya lingkungan, ketidakpastian 

lingkungan, ketergantungan organisasi, strategi operasional, dan 

keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan pertambangan batubara. 

Kata Kunci: Faktor-faktor Kontinjensi, Karakteristik Akuntansi 

Manajemen, , Strategi Operasional, Keputusan Investasi , Kinerja 

Keuangan, Perusahaan Pertambangan Batubara 
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ABSTRACT 

Anis Rachma Utary. The Influence of Contingencies Factors and The 

Characteristic of Management Accounting on Financial Performance of 

The Mining Companies at East Kalimantan Province. (Supervised by 

Karim Saleh, Gagaring Pagalung and Cepi Pahlevi).  

This research intent to analyze and tests significant influence  of 

Information, Environmental Resources,  environmental uncertainty, 

organisational dependency, operational strategy, and investment decision 

to financial performance of coal mining companies. 

This research design is observational which is links among 

contingency factors, characteristic of management accounting , and 

financial performance of coal mining sector at East  Kalimantan. The 

research datas collected from coal mining sector phenomenon at East 

Kalimantan.  Research sample was taken from population of manager 

element and coal mining sector staff by purposive sampling . Total 

respondent as much as 200 persons of elemental manager and miner staff 

on 31 coal mining companies at East Kalimantan. Model that is utilized in 

this research is structural equation is model  (SEM).  

The result of this research points out that  Information, 

Environmental Resources, Environmental Uncertainty, and organization 

dependency have positive influential and significant to Operational 

Strategy. Information, Environmental Resources, Environmental 

Uncertainty, and Organization Dependency have positive influential and 

significant to  Investment Decision. Information, Environmental Resources, 

Environmental Uncertainty, Organization Dependency, Operational 

Strategy, and Investment Decision have positive influential and significant 

to Financial Performance of Coal Mining Companies.  

.  

Key words:   Contingencies Factors, Characteristic of Management 

Accounting, Operational Strategy, Investment Decision,  Financial 

Performance, Coal Mining Companies.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Sektor pertambangan batubara menempati urutan kedua dalam 

kontribusi ekonomi di Kalimantan Timur. Kontribusi sektor Pertambangan 

secara keseluruhan terhadap PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2008 

sebesar Rp. 346,34 Triliyun, yang terdiri dari : Minyak bumi dan gas        

Rp. 303,06 Triliyun, Tambang Batubara dan Umum Rp. 42,12 Triliyun, dan 

tambang lainnya Rp. 1,1 Triliyun. Kontribusi sektor energi dan sumber 

daya mineral ini cukup signifikan yaitu mencapai 36% dari total APBN 

tahun 2007.  Sektor pertambangan bahan galian batubara menyumbang 

sekitar Rp. 1,573 Triliun dalam penerimaan iuran pertambangan di daerah 

pada tahun 2007, kontribusi tersebut cukup signifikan untuk mendorong 

pergerakan roda perekonomian daerah. Dengan meningkatkan 

penerimaan dari iuran pertambangan ini, maka sektor pertambangan 

batubara mempunyai pengaruh terhadap peningkatan PDRB Kalimantan 

Timur.  

Sektor pertambangan batubara merupakan salah satu sektor 

ekonomi yang sangat strategis untuk dikembangkan. Keterkaitan antara 

sektor pertambangan batubara dengan sektor lain dalam perekonomian, 

membuat posisi sektor ini sangat strategis. Keterkaitan tersebut akan 

memicu banyak investasi lain atau dikenal dengan multiplier effect, 
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misalnya dengan sektor tenaga kerja, perhubungan, perumahan, dan 

pendapatan nasional.  Kuatnya sektor industri yang dalam hal ini termasuk 

sektor pertambangan maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Kondisi tersebut seperti digambarkan pada tabel 1.1, dimana 

sektor pertambangan batubara menduduki urutan kedelapan yang 

memberikan kontribusi terhadap PDRB di Kalimantan Timur. Dengan 

demikian maka sektor pertambangan batubara sebagai sektor ekonomi 

strategis dalam penguatan struktur perekonomian nasional.  

Tabel 1.1  Output Sektor Ekonomi di Kalimantan Timur, 2009 

(dalam milyar rupiah dan persen) 

Gas Alam Cair (LNG) 5,863 17% 

Pengilangan 4,466 13% 

Pertambangan Gas 3,279 9% 

Pertambangan Minyak 3,213 9% 

Pengolahan Kayu 2,892 8% 

Ritel dan Perdagangan 1,792 5% 

Konstruksi 1,741 5% 

Pertambangan Batubara 1,414 4% 

Kayu 1,378 4% 

Industri Kimia 1,075 3% 

Lainnya 7,440 22% 

TOTAL 34,554 100% 
Sumber: Bappeda Kalimantan Timur (2010) 

 

Kinerja sektor pertambangan batubara turut dipengaruhi oleh 

kondisi kontijensi. Banyak kondisi ketidakpastian yang muncul dalam 

pertambangan batubara misalnya perbedaan kurs pada saat kontrak dan 

realisasi ekspor, perubahan aturan perpajakan, perubahan kurs pada saat 

membayar sewa leasing alat berat, dan masalah kontrak kerja dengan 

tenaga akhli asing, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2. Menurut Otley 
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(1978) bahwa kondisi kontinjensi dapat timbul dari ketergantungan 

organisasi, temuan tersebut berarti faktor kontinjensi turut menentukan 

peningkatan kinerja atau daya saing sektor pertambangan batubara. 

Dengan demikian maka kinerja sektor pertambangan batubara juga 

ditentukan oleh faktor kontinjensi yang berasal dari kondisi lingkungan 

yang tidak pasti.  

Tabel 1.2 Penambahan Biaya Akibat Ketidakpastian Keuangan 
Tahun 2007,2008, dan 2009 (dalam 1000) 

2007 2008 2009

Perbedaan kurs Kontrak Penjualan 239,870$             410,200$         178,300$             

Perbedaan kurs Leasing Alat 460,200$             904,765$         1,230,920$         

Perubahan Kontrak Tenaga Akhli 34,530$               22,700$           43,200$               

Perubahan Peraturan Perpajakan 89,342,000Rp    12,700,300$    66,200,000Rp    

Tahun
Kegiatan

      Sumber: Data Primer.Diolah Tahun 2010 

Pemerintah memberi peluang investasi tambang batubara dalam 

negeri, dan mengutamakan pemenuhan permintaan dalam negeri 

dibanding dengan luar negeri. Untuk meningkatkan pengembangan 

produktivitas industri dalam negeri melalui peningkatan akses 

penggunaan batubara, maka pemerintah tingkatkan alokasi batubara 

dalam negeri pada tahun 2010 sebesar 30% atau sebesar 68,3 juta ton, 

dari alokasi tersebut, 41,4 juta ton akan diperuntukkan untuk pembangkit 

listrik. Alokasi tersebut naik sebesar 30% untuk memenuhi kebutuhan 

batubara tahun 2009 sampai tahun 2010. Kebijakan tersebut memberi 

peluang bagi setiap produsen batubara untuk memenuhi kebutuhan 

permintaan batubara setiap semesternya. Kebijakan pemerintah tersebut 

dibarengi dengan suatu pengawasan bahwa produsen tidak dapat 
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melakukan ekspor sebelum mendapatkan persetujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri. Dengan munculnya kebijakan tersebut, 

diharapkan setiap tahun pemerintah akan merevisi kewajiban pasokan 

dalam negeri masing-masing perusahaan, yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dalam negeri. Ketidakpastian lingkungan marupakan salah 

satu kondisi kontinjensi yang mempengaruhi strategi perusahaan. Strategi 

perusahaan berbeda-beda, ada strategi yang fleksibel juga ada yang tidak 

fleksibel. Teori kontinjensi menurut  Kusuma (2003) bahwa strategi dan 

perilaku  manajerial dalam strategi perusahaan adalah fleksibel terhadap 

perubahan lingkungan sangat kondusif untuk pengambilan keputusan 

investasi walaupun dalam kondisi yang tidak pasti.  

Rendahnya pencapaian target tersebut. Menurut Shields (1980), dan 

Chow (1983) bahwa faktor kontinjensi seperti ketidakpastian lingkungan 

dapat dijadikan umpan balik untuk meningkatan produktifitas. Dengan 

demikian maka lingkungan yang berubah-ubah akan berpengaruh pada 

strategi perusahaan, bahkan akan mempengaruhi pencapaian kinerja 

perusahaan..  

Adanya informasi akuntansi manajemen yang menyesuaikan 

dengan kondisi kontinjensi untuk mengambil keputusan pada sektor 

pertambangan batubara, menunjukkan bersarnya nilai kerugian yang 

timbul dari bias informasi. Besarnya nilai bias tersebut akan 

mempengaruhi kebijaksanaan akuntansi manajemen, karena memberikan 

informasi yang tidak tepat bagi  manajer dalam mengambil keputusan. 
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Praktik akuntansi manajemen dituntut untuk melakukan suatu 

pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan 

lingkungan yang diperkuat oleh jaringan informasi yang lebih akurat. 

Pengembangan jaringan informasi ini diperlukan karena adanya 

perubahan lingkungan ekonomi yang dihadapi oleh perusahaan- 

perusahaan dalam sektor pertambangan batubara. 

Tekanan persaingan global merupakan kondisi kontinjensi yang 

mengubah lingkungan ekonomi sektor tambang batubara. Dengan adanya 

tekanan tersebut maka setiap perusahaan dapat melakukan perubahan 

terhadap cara mereka menjalankan bisnisnya. Beberapa teori yang 

menempatkan sistem informasi akuntansi manajemen penting dalam 

kondisi kontinjensi, Macintosh (1981) mengatakan bahwa dalam kondisi 

kontinjensi akan berdampak pada organisasi, teknologi, dan proses sistem 

informasi. Untuk itu, meningkatnya persaingan dapat diimbangi dengan 

penguatan sistem informasi akuntansi yang dapat membantu pengelola 

tambang batubara. 

 

Lemahnya strategi perusahaan pada kondisi kontinjensi akan 

menimbulkan biaya yang lebih tinggi pada setiap transaksi. Teori 

kontinjensi dalam konteks organisasi dan struktur akuntansi menurut 

Waterhouse dan Tiessen (1978), Gordon dan Miller (1976) dan Watson 

(1975) bahwa kondisi kontinjensi akan menimbulkan biaya yang lebih 

tinggi pada setiap transaksi, sementara temuan  Hartmann dan Moers 
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(2003) bahwa kondisi kontinjensi tidak menimbulkan biaya tinggi apabila 

fleksibel dan moderat dalam penyusunan strategi operasional dan 

penganggaran. Fisher dan Govindarajan (1993) mengatakan bahwa 

kondisi kontinjensi menimbulkan biaya insentif sebagai kompensasi 

terhadap startegi bisnis dan strategi kompetitif. Walaupun demikian tidak 

semua temuan dan teori tersebut berlaku, apalagi pada sektor 

pertambangan batubara yang bukan industri riel tetapi sebagai input bagi 

industri riel, sehingga diperlukan penguatan strategi yang dapat menekan 

biaya transaksi. 

Kondisi kontinjensi yang ditandai dengan ketergantungan 

organisasi terhadap lingkungan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, 

hal tersebut oleh Lawrence & Lorsch (1967) mengatakan bahwa terdapat 

hubungan antara lingkungan dengan organisasi dimana organisasi 

tersebut berada. Berarti kondisi kontinjensi berada pada dua sintetik teori 

yang diperhadapkan, pertama teori organisasi oleh Burton & Obel (1998), 

Katz & Kahn (1966), dan Hage (1974) bahwa dalam organisasi terdapat 

sumberdaya yang dipandang sebagai modal dan keuntungan, dimana 

setiap organisasi cenderung untuk memaksimalkan keuntungannya, 

kemudian yang kedua menurut Døjbak (2003) bahwa lingkungan selalu 

memberikan peluang dan tantangan yang bersifat universal. Kedua teori 

tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk strategi operasional. 

Keterpaduan antara  keduanya mengaharapkan adanya keseimbangan, 

efisiensi, optimalisasi, dan keterpaduan, jadi pada terjadi ketidakpastian 
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lingkungan, maka tetap ada sinkronisasi antara organisasi dan 

lingkungan. 

Kinerja organisasi ditentukan oleh sinkronisasi atau kecocokan 

dengan lingkungannya. Teori kontinjensi organisasi yang dikemukakan 

oleh Donaldson (2001) mengatakan bahwa kinerja organisasi yang tinggi 

ditentukan oleh ketergantungan organisasi dan keefektivan organisasi. 

Organisasi yang lebih efektif dapat dilihat dari inovasi, keunggulan, dan 

efisiensi usahanya, sementara kondisi lingkungan dimana organisasi 

tersebut berada,  sulit untuk ditetapkan posisinya, karena sangat dinamis 

untuk melakukan perubahan setiap saat.  Sebagai konsekuensinya ialah, 

kinerja organisasi ditentukan oleh keefektivan organisasi dalam bentuk 

desain struktur organisasi. Sementara dilain pihak menurut Donaldson 

(2001) bahwa kondisi kontinjensi berdampak negatif terhadap kinerja 

usaha. 

 

Daya saing beberapa perusahaan pertambangan batubara juga 

ditentukan oleh beberapa faktor kontinjensi. Munculnya kondisi tersebut, 

satu sisi dapat menghambat, disisi lain dapat dimanfaatkan untuk 

mencapa kinerja yang lebih baik. Teo dan King (1997) mengatakan bahwa 

faktor kontinjensi yang muncul dalam transaksi keuangan sangat 

menentukan pengambilan keputusan untuk meningkatkan daya saing 

usaha. Daya saing yang tinggi adalah indikator untuk mencapai kinerja 

yang tinggi. Bentuk dari daya saing, seperti tekhnologi, dan dukungan 

manajemen.  Keunggulan teknologi memberikan keselarasan dan manfaat 
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dalam organisasi perusahaan tambang batubara, sedangkan dukungan 

manajemen menentukan intensitas persaingan, intensitas informasi, serta 

dapat menjamin adanya kepastian dukungan pemerintah. Dengan 

demikian maka kondisi kontinjensi sebagai peluang untuk meningkatkan 

daya saing usaha. 

Seperti dengan bisnis lain pada umumnya, dimana usaha tambang 

batubara juga memerlukan pengelolaan keuangan dengan keputusan 

investasi yang lebih tepat. Pengelolaan dan pencapaian kinerja keuangan 

pada dasarnya terkait dengan karakteristik sistem akuntansi manajemen. 

Pada dasarnya, tujuan pengelolaan keuangan adalah menyediakan 

pemahaman tentang cara perusahaan/lembaga bisnis memperoleh dan 

mengalokasikan dana yang dimilikinya, umumnya dikenal dengan 

keputusan pembelanjaan, kemudian menyediakan pemahaman tentang 

kelayakan suatu investasi yang disebut dengan keputusan investasi dan 

kebijakan tentang pemberian deviden kepada pemegang saham atau 

yang disebut dengan keputusan deviden. Dari ketiga keputusan tersebut 

merupakan hal yang harus diputuskan oleh pengelola keuangan dalam 

menjalankan bisnisnya. Kombisasi dari ketiga keputusan tersebut, maka 

keputusan investasi sebagai keputusan yang paling penting bagi 

pengelolaan keuangan, dan tidak terkecuali pada usaha tambang 

batubara.  

Siklus hidup perusahaan pertambangan batubara sangat terkait 

dengan sumberdaya lingkungan. Sumberdaya lingkungan merupakan 
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jaminan kelangsungan hidup suatu industri, dan semua fungsi organisasi 

harus berperan secara serempak dalam mengambil peran untuk 

menjalankan sumberdaya tersebut.  Peranan fungsi dalam pengelolaan 

sumberdaya menurut Von Bertalanffy (1956) seperti  manusia yang hidup 

dalam suatu ekosistem, dimana siklus hidup manusia tergantung pada 

lingkungannya, begitupun sebaliknya. Teori tersebut diperkenalkan oleh 

Katz & Kahn (1966). bahwa manusia dalam organisasi menyerupai 

organisma hidup dalam suatu wadah, yaitu survive, bertumbuh, dan 

menjaga kelangsungan hidupnya. Untuk menjaga kelangsungan hidup 

usaha tambang batubara, maka harus memiliki sistem terbuka, 

bergantung pada sumber daya lingkungan walaupun penuh persaingan. 

Fenomena kontinjensi dalam sektor pertambangan pada dasarnya 

hampir sama, termasuk pertambangan yang ada di Indonesia, seperti 

pada PT.Freeport di Papua, tambang tima di Pulau Bangka, dan  tambang 

emas di Kolaka. Pengambilan keputusan manajemen dalam sektor 

pertambangan pada umumnya sering terhambat karena kondisi 

kontinjensi yang mempengaruhi ketepatan penerbitan laporan keuangan. 

Laporan keuangan yang berasal dari sistem akuntansi manajemen 

merupakan informasi relevan yang digunakan untuk mengambil keputusan 

(Baridwan, 1992). Informasi tidak dapat dikatakan relevan jika informasi 

tersebut tidak tepat waktu (timelines). Informasi harus tersedia untuk 

pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kesempatan 

atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan. Dengan demikian 
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informasi dikatakan relevan jika informasi memiliki nilai prediksi, nilai 

umpan balik dan tersedia tepat waktu. Owusu-Ansah, Stephen (1999) 

mengatakan bahwa faktor luar biasa dan/atau kontinjensi secara signifikan 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan 

pertambangan. Ketepatan waktu pelaporan informasi keuangan sangat 

dibutuhkan oleh pemakai informasi laporan keuangan. Menurut Ang 

(1997) bahwa Informasi sebaiknya didistribusikan kepada level 

manajemen  bersifat terbuka, terpadu, dan tepat waktu agar relevan 

dalam setiap keputusannya. Munter dan Robinson (1999) menyatakan 

bahwa sistem akuntansi manajemen bertujuan memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk melakukan keputusan 

investasi yang rasional. 

Kondisi kontinjensi dari sektor pertambangan di Indonesia sangat 

mempengaruhi sistem akuntansi manajemennya, utamanya dalam 

mencapai tujuan strategi perusahaan. Penelitian Munter, Paul and 

Robinson, Thomas (1999) mengatakan bahwa kondisi kontinjensi sangat 

berpengaruh terhadap sistem akuntansi manajemen, utamanya ketepatan 

dan kecepatan penyerahan informasi pada level manajer untuk 

mengambil keputusan, sedangkan penelitian Owusu-Ansah, Stephen 

(1999) menunjukkan  tidak adanya pengaruh yang signifikan antara 

kondisi kontinjensi dengan strategi dan keputusan manajemen. Secara 

empiris dari hasil penelitian Chambers dan Penman (1984) bahwa 

beberapa perusahaan pertambangan di Amerika ternyata berpengaruh 
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negatif antara besarnya perusahaan dengan keterlambatan pelaporan. 

Munter, Paul and Robinson, Thomas (1999) mengatakan bahwa tidak 

tercapainya pelaksanaan strategi operasional perusahaan dipengaruhi 

oleh ukuran perusahaan, dan kesulitan sumber pendanaan keuangan. 

Berdasarkan asumsi bahwa operasional yang kompleks pada perusahaan 

akan memberikan kesulitan dan keterbatasan pada sistem akuntansi 

manajemen untuk menyusun laporan tepat waktu.  

 
 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian 

untuk menentukan beberapa variabel kontinjensi yang mempengaruhi 

kinerja keuangan pada sektor pertambangan batubara di Kalimantan 

Timur, yaitu  : 

1. Apakah faktor faktor kontinjensi dari Informasi, sumberdaya 

lingkungan, ketidakpastian lingkungan dan ketergantungan Organisasi 

berpengaruh positif terhadap strategi operasional pada sektor 

pertambangan batubara di Kalimantan Timur ? 

2. Apakah faktor faktor kontinjensi dari Informasi, sumberdaya 

lingkungan, ketidakpastian lingkungan dan ketergantungan Organisasi 

berpengaruh positif terhadap Keputusan Investasi pada sektor 

pertambangan batubara ? 
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3. Apakah faktor faktor kontinjensi, dan  strategi operasional 

berpengaruh positif  terhadap Kinerja Keuangan pada sektor 

pertambangan batubara  ? 

4. Apakah faktor faktor kontinjensi dan keputusan Investasi  berpengaruh 

positif terhadap Kinerja Keuangan pada sektor pertambangan 

batubara ?  

5. Apakah faktor faktor kontinjensi, strategi operasional dan Keputusan 

Investasi  berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada sektor 

pertambangan batubara di Kalimantan Timur?. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisa dan mengukur pengaruh langsung faktor faktor 

kontinjensi dari Informasi, sumberdaya lingkungan, ketidakpastian 

lingkungan dan ketergantungan organisasi terhadap strategi 

operasional pada sektor pertambangan batubara di Kalimantan Timur  

2. Untuk menganalisa dan mengukur pengaruh langsung faktor faktor 

kontinjensi dari Informasi, sumberdaya lingkungan, ketidakpastian 

lingkungan dan ketergantungan organisasi terhadap Keputusan 

Investasi pada sektor pertambangan batubara  
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3. Untuk menganalisa dan mengukur pengaruh langsung faktor faktor 

kontinjensi, dan  strategi operasional terhadap kinerja keuangan pada 

sektor pertambangan batubara   

4. Untuk menganalisa dan mengukur pengaruh langsung faktor faktor 

kontinjensi dan keputusan Investasi  terhadap kinerja keuangan pada 

sektor pertambangan batubara   

5. Untuk menganalisa dan mengukur pengaruh langsung faktor faktor 

kontinjensi, strategi operasional dan keputusan Investasi  terhadap 

kinerja keuangan pada sektor pertambangan batubara di Kalimantan 

Timur. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat dalam Aspek Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi pengembangan 

khasanah keilmuan khususnya pada beberapa variabel kontinjensi 

yang muncul pada beberapa perusahaan dalam sektor pertambangan  

batubara di Kalimantan Timur. 

2. Manfaat dalam Aspek Praktis 
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Sebagai input untuk perumusan kebijakan pemerintah daerah dan 

nasional dalam sektor pertambangan batubara, disamping itu juga 

bermanfaat bagi pemerintah, lingkungan, manajemen investor, dan 

calon investor pada  sektor pertambangan Batubara 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keterkaitan antara 

kondisi kontinjensi yang terdiri dari variabel informasi dengan Indikator 

yang terdiri dari Akurat, Konsisten, Lengkap, dan Tepat waktu. Variabel 

Sumberdaya Lingkungan yang terdiri dari sumberdaya manusia, bahan 

baku, teknologi ,dan pendanaan. Variabel Ketidakpastian Lingkungan 

yang terdiri dari Kebijakan pemerintah, pasar, dan Pertumbuhan Industri. 

Variabel Ketergantungan Organisasi yang terdiri dari Kepuasan 

Karyawan, tanggungjawab sosial, dan mutu produksi. Variabel Strategi 

Operasional yang terdiri dari Minimum Cost &  Menjaga Kualitas, 

Kecepatan & Metode Produksi, dan Kecukupan Modal. Variabel 

Keputusan investasi yang terdiri dari Net Present Value, Payback Period, 

Weighted Average Cost of Capital, dan Risk Premium. Variabel Kinerja  

yang terdiri dari Retorn on Assets dan Economic Value Added.. 

Berdasarkan  pada tujuan tersebut, maka penelitian ini dibatasi dalam 

ruang lingkup kaidah penelitian yang diterima umum. 

 Batasan atau ruang lingkup objek penelitian ini  ditujukan pada 

perusahaan pertambangan batubara yang ada di Kalimantan Timur 
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sampai tahun 2009 , disamping itu memiliki konsep pengembangan yang 

disesuaikan dengan keterbatasan dan  kemampuan sumber daya yang 

dimiliki. 

 Batasan dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

hasil penelitian yang lebih tepat, dapat diaplikasikan, dan dijadikan acuan 

penelitian pada pembinaan usaha tambang batubara yang ada pada  

daerah lain  di Indonesia, disamping itu juga diharapkan memberikan 

kontribusi akademis berupa sumbangan keilmuan yang terkait dengan 

kondisi kontinjensi untuk menigkatkan kinerja keuangan, serta menjadi 

masukan bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Kontingensi (Contingency Theory )  

 

Teori kontingensi dipopulerkan oleh Lawrence & Lorsch (1967), 

dalam suatu penelitian empiris, yang mengatakan bahwa struktur 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, disamping itu variabel 

kontingensi juga dapat muncul dari lingkungan, karena kondisi lingkungan 

merupakan variabel yang tidak menentu. Istilah kontingensi menurut Fry & 

Schellenberg (1984) merupakan kondisi eksogen yang mempengaruhi 

variabel endogen. Adapun variabel eksogen menurut Blau (1970) seperti 

sentralisasi struktur organisasi (structural centralization), dan spesialisasi 

(specialization), kemudian terdapat variabel lain seperti strategi menurut 

Miles & Snow (1978) adalah perumusan strategi, variabel teknologi oleh 

Woodward (1965), ketidak pastian tujuan (task uncertainty) oleh Perrow 

(1967), iklim organisasi oleh Burton & Obel (1998), budaya nasional oleh 

Burton & Obel (2004), skim insentif (incentive schemes) oleh Burton & 

Obel (1998), Kemampuan manajerial (managerial cognition) oleh  Døjbak 

(2003), ukuran perusahaan oleh Blau (1970), dan struktur organisasi 

menurut Mintzberg (1979). Jadi penelitian tentang variabel kontinjensi 

menurut Van de Ven & Delbecq (1974), Gresov (1989), dan Keck & 

Tushman (1993) ditujukan untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan 

antara faktor kontinjensi terhadap kinerja organisasi dan sub organisasi.  
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Penelitian terdahulu ada yang mengangkat multi kontinjensi, bikontingensi, 

dan single kontinjensi . Penelitian model multikontingensi oleh Gresov 

(1989), dan Burton & Obel (1998). 

 

Pendekatan dengan menggunakan teori kontijensi ini  mendapat 

dukungan dari banyak pakar. Keselarasan  antara  strategi  organisasi  

dengan  lingkungan  eksternalnya merupakan fokus kajian manajemen 

strategik. Bukti empiris yang ada  pada  umumnya  menunjukkan  bahwa  

perusahaan  yang  berhasil menyelaraskan  strateginya  dengan  

lingkungan  eksternal  yang  dihadapinya  akan memperlihatkan  kinerja  

yang  lebih  baik  dibandingkan perusahaan-perusahaan yang kurang 

berhasil menyelaraskan strateginya. (Beal, 2000; Elenkov, 1997).  

 

Teori kontinjensi adalah kondisi tak terduga yang mempengaruhi 

kinerja organisasi. Secara pandangan normatif, kinerja organisasi 

ditentukan oleh kriteria efisien, efektif dan kelanjutan hidup organisasi 

dalam kondisi lingkungan yang tidak menentu, hal tersebut menurut   

Burton dan Obel (2004) bahwa dalam kondisi yang tidak menentu maka 

kriteria efisien, efektif, dan kelanjutan hidup merupakan kriteria yang jelas 

dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, maka pertimbangan 

variabel kontingensi dipandang sebagai kondisi tak terduga dalam ketidak 

pastian yang menentukan kinerja organisasi. 

 
Keseimbangan atau keselarasan antara eksternal dan internal 

perusahaan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Teori  kontinjensi  
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menyatakan  bahwa  keselarasan antara  strategi  perusahaan dengan  

lingkungan  eksternal bisnis    menentukan  kelangsungan hidup  dan  

kinerja  perusahaan  (Child,  1997;  Lee  &  Miller,  1996).  Teori  kontijensi 

juga membantu menyusun perencanaan strategi agar mengakomodir 

tuntutan lingkungan. Apabila tercipta  keselarasan  antara  perencanaan 

strategi  dengan  lingkungan  bisnis  eksternal  dapat  berakibat  

meningkatnya kinerja . Menurut Elenkov (1997) bahwa keselarasan 

tersebut mencegah krisis  organisasi  atau  perusahaan, 

 
2. Teori Organisasi dan Perubahan Lingkungan 
 

Terjadinya perubahan lingkungan maka setiap unsur yang ada 

dalam lingkungan dapat menyesuaikan diri  agar dapat  berkembang 

secara berkesinambungan. Setiap organisasi sebaiknya dapat 

beradaptasi dengan lingkungannya untuk tetap bertahan. Organisasi  

yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan akan sulit bertahan. 

Dengan adanya kondisi kontinjensi sebagai akibat perubahan lingkungan, 

maka mempengaruhi pemikir ilmu manajemen, seperti Gioia D A dan Pitre 

E (1990) mengatakan bawah organisasi sangat ditentukan oleh 

lingkungannya. Lingkungan berubah secara perlahan dan bertahap, dan 

sesuai dengan teori evolusi Darwin, yaitu  mengharuskan organisasi 

berubah menyesuaikan agar tidak mengalami stagnasi. Organisasi yang 

tidak mampu mengikuti perubahan lingkungan akan ditinggalkan oleh 

pesaingnya dan akan keluar dari entitas kegiatannya. 
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Schumpeter J memberikan pandangan yang berbeda tentang 

perubahan evolusi lingkungan luar organisasi. Menurutnya lingkungan 

tidak berubah secara perlahan tetapi secara revolusioner dan mendadak. 

Lebih jauh menurut mereka entitas atau spesies dapat bertahan tanpa ada 

perubahan pada waktu yang cukup lama. Akibat perubahan yang cepat 

dan mendadak entitas lama akan punah dan timbul entitas baru. Entitas 

baru ini dapat bertahan lebih lama dibanding sebelumnya sampai timbul 

perubahan yang cepat dan mendadak lagi . Demikian seterusnya silih 

berganti terbentuk entitas baru yang hidup dan bertahan dengan waktu 

yang lebih lama sampai dengan munculnya perubahan cepat dan 

mendadak berikutnya. Lingkungan ekonomi mempunyai karakteristik yang 

secara relatif mempunyai periode yang lama dan stabil dengan disela 

periode pendek terputus serta perubahan yang cepat. Perubahan cepat 

tersebut diakibatkan diantaranya penemuan organisasi kewirausawan 

baru dengan teknologi yang lebih maju.  

Teori kontinjensi juga masih dalam konteks perubahan evolusioner 

lingkungan. Dasar pemikiran dari teori kontinjensi ini adalah bahwa imbal 

hasil keuangan yang tinggi hanya akan diperoleh oleh perusahaan yang 

dapat memberikan kontribusi kepada lingkungan. Lado A et al (1992) 

berpendapat tidak seperti teori-teori terdahulu mengenai perubahan 

evolusioner dan revolusioner dan organisasi industri yang mempunyai 

kerangka landasan sangat abstrak, teori kontinjensi dapat dipergunakan 

mengamati interaksi lingkungan dengan organisasi pada setiap tingkatan 
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analisa, misalnya tingkatan industri, kelompok strategis atau satu entitas 

perusahaan. Jika teori Chamberlin dll adalah berdasarkan pendekatan 

secara deterministik, teori kontijensi menganggap kinerja perusahaan 

adalah suatu gabungan hasil dari tekanan lingkungan dan tindakan 

strategis yang dilakukan oleh perusahaan.  

Perusahaan menjadi proaktif memilih jenis kegiatan dalam 

lingkungan dimana kesempatan dan ancaman sesuai dengan kekuatan 

dan kelemahan dari perusahaan. Jika terjadi perubahan lingkungan 

industri yang tidak menguntungkan, perusahaan harus dapat 

meninggalkan jenis industri yang sudah tidak menguntungkan dan 

memindahkan sumber daya kompetensi yang dipunyai ke jenis industri 

yang mempunyai harapan lebih baik. Pada dasarnya teori Chamberlin dan 

teori kontigensi memandang organisasi sebagai perusahaan yang 

heterogen yang dapat memilih lingkungan untuk melakukan kegiatan. 

Kinerja perusahaan ditentukan oleh kesesuaian tantangan serta ancaman 

dari lingkungan dan kekuatan serta kelemahan dari perusahaan.  

Penelitian tentang variabel kontingensi menurut Van de Ven & 

Delbecq (1974), Gresov (1989), dan Keck & Tushman (1993) ditujukan 

untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan antara faktor kontingensi 

terhadap kinerja organisasi dan sub organisasi.  Penelitian terdahulu ada 

yang mengangkat multi kontingensi, bikontingensi, dan single kontingensi. 

Penelitian model multikontingensi oleh Gresov (1989), dan Burton & Obel 

(1998) dan Donaldson (2001). Berdasarkan teori kontinjensi bahwa 
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kondisi tak menentu untuk mengambil keputusan ekspor dan mencapai 

peningkatan kinerja ditentukan oleh, struktural organisasi, strategik, dan 

beberapa variabel lingkungan. Benson Honing  (2004)  menggunakan 

model kontinjensi untuk mengakomodir faktor lingkungan yang tidak 

menentu terhadap wirausahawan yang terdidik untuk menerapkan 

business planning. Dan hasilnya Faktor kontinjensi seperti 

pendayagunaan organisasi yang bersifat jangka panjang menentukan 

efektifitas perencanaan strategi dan kinerja keuangan 

3. Teori Lingkungan Eksternal 

Kaitan  lingkungan  eksternal  dengan  organisasi  dapat  

dijelaskan  dengan teori-teori  seperti,  teori  ekologi-populasi  (population  

ecology  theory),  teori kontinjensi  (contingency  theory),  dan  teori  

ketergantungan  pada  sumberdaya (resource  dependence  theory).  

Teori  pendekatan  ekologi  populasi  menjelaskan bahwa kelangsungan 

hidup dan keberhasilan perusahaan ditentukan oleh karakteristik 

lingkungan dimana perusahaan  berada (Child, 1997). Model pendekatan 

ini  membawa  implikasi  bahwa  lingkungan  eksternal  mempunyai  

pengaruh langsung  (direct  effect)  terhadap  kinerja  perusahaan  tanpa  

memandang  pilihan strategi yang dijalankan perusahaan (Wiklund, 1999)  

4. Ketersediaan Sumberdaya dan Perubahan Lingkungan 
 

Kriteria tentang kesesuaian dan kelanjutan hidup organisasi 

terhadap lingkungannya, tidak berbeda dengan kehidupan makhluk hidup 

dalam habitatnya. Konsep ini secara umum  diangkat oleh akhli biologi 
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yang bernama  Bertalanffy (1956), kemudian diimplementasikan dalam 

ilmu manajemen organisasi oleh Katz dan Kahn (1966) yang mengatakan 

bahwa kehidupan organisasi ditentukan oleh kesehatannya dan 

kesehatan lingkungannya untuk mempertahankan hidup dan bertumbuh. 

Kesehatan organisasi tergantung pada sumberdaya lingkungan yang 

mendukungnya, walaupun memiliki sumberdaya yang langkah, tetapi 

harus tetap sebagai element dalam dalam mempertahankan kehidupan.  

Ketersediaan sumberdaya merupakan modal utama untuk bertahan 

jika terjadi perubahan lingkungan. Menurut Hage (1974) bahwa 

sumberdaya yang mendukung organisasi akan memaksimalkan 

kinerjanya, walaupun dalam kondisi ketidakpastian. Penyediaan 

sumberdaya pendanaan keuangan, sumberdaya manusia, dan teknologi 

yang lebih fleksibel, akan mendukung pencapaian kinerja, walaupun 

dalam kondisi ketidak pastian terhadap perubahan lingkungan. Dengan 

demikian, maka untuk mencapai kinerja yang maksimal dalam kondisi 

ketidakpastian, maka pihak manajemen meningkatkan permodalan agar 

tetap  bertahan, walaupun dalam kondisi tidak pasti.  

Chenhall,Robert H (2007) mengatakan bahwa variabel kontijensi 

sangat berhubungan dengan management control systems (MCS). 

Kontingensi yang muncul dari lingkungan, teknologi, ukuran perusahaan, 

struktur organisasi, strategi, dan budaya nasional sangat menentukan 

kinerja perusahaan. Untuk itu Hax et al. (1984) mengatakan bahwa 

variabel kontinjensi umumnya berdampak pada kinerja keuangan, dengan 
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indikatornya adalah  Return on Assets (ROA) . Asset yang dalam posisi 

kritis dipengaruhi oleh proposisi kontingensi seperti kecocokan struktur 

organisasi terhadap perubahan lingkungan, karena idealnya harus terjadi 

keseimbangan antara organisasi dan lingkungan. Perbedaan antara 

organisasi dan lingkungan menurut Schoonhoven 1981, Mohr 1982, Tosi 

& Slocum 1984, Fry & Schellenberg 1984, Fry & Smith 1987, Scott 2003) 

akan menimbulkan kritis assets . 

 
5. Keputusan Investasi Dengan Variabel Kontinjensi 
 
 

Teknik keputusan investasi disamping  menggunakan teknik 

fundamental berdasarkan kinerja perusahaan yang tercermin melalui 

laporan keuangan, juga dapat dilakukan dengan analisis teknik yaitu 

berdasarkan variabel kontinjensi dan pergerakan harga saham 

sebelumnya. Analisis teknis digunakan untuk menentukan apakah telah 

terjadi kelebihan pembelian / overbought atau  kelebihan penjualan/ 

oversold. Investasi yang overbought memiliki kecenderungan untuk 

bertransaksi pada saham lain yang oversold atau belum overbought. 

Keputusan menjual, membeli atau bertahan adalah keputusan yang 

diambil oleh investor dalam bertransaksi saham. Analisis teknik terdiri dari 

ratusan indikator teknik yang dapat dipilih oleh investor. Indikator teknik 

tersebut biasanya berupa grafik pergerakan harga saham serta variabel 

kontinjensi. Venkatraman dan Ramanujam (1986) dalam Gibcus. Kemp, 

dan Zoetermeer (2003), mengatakan bahwa kinerja perusahaan 



38 
 

dipengaruhi oleh ketergantungan organisasi, ketergantungan organisasi 

adalah efektifitas organisasi terhadap kepuasan stakeholder, yaitu 

kepuasan karyawan, kualitas dan tanggungjawab sosial. mutu produk, 

kepuasan karyawan, dan  tanggungjawab kemasyarakatan misalnya. 

lingkungan dan tanggungjawab komunitas.  

Keputusan investasi riil modal pada berbagai bentuk investasi 

menjadi sangat krusial dan membutuhkan suatu analisis yang mendalam. 

Pertimbangan utama terkait dengan risiko dan ketidakpastian pada kondisi 

akan datang. Model NPV-at-Risk dikembangkan oleh Ye dan Tiong (2000) 

sebagai alat penilaian kelayakan investasi dalam kondisi ketidakpastian. 

Model ini kemudian diterapkan pada berbagai keputusan investasi, 

disamping itu dapat digunakan biaya modal rata-rata tertimbang / 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) sebagai discount rate untuk 

mendiskonkan  arus kas / cash flow proyek. Penerapan model ini 

memberikan berbagai gambaran kemungkinan output (NPV) dan 

variabilitas risiko yang dapat memberikan pertimbangan dalam melakukan 

keputusan investasi. Kelayakan keputusan investasi menurut Wibowo, A. 

dan Kochendörfer, B (2005) dapat menggunakan premi risiko. Risiko yang 

dimaksud adalah selisih antara expektasi pengembalian pasar dengan 

tarif bebas risiko / risk free rate ( r
m 

- r
f 
).Dengan demikian maka keputusan 

investasi terkait dengan jenis investasi dan model yang digunakan. 
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Tristiyanto (2007) bahwa keputusan investasi dengan 

mempertimbangkan variabel teknikal seperti pergerakan harga saham dan 

variabel kontinjensi yaitu berbagai perubahan lingkungan dapat 

mempengaruhi kinerja laba, maka pengambilan keputusan dapat 

mempertimbangkan kemampuan menutup biaya tetap dan biaya variabel 

atau Net Profit Margin=Net sales-Total Variabel Cost. Indikator tersebut 

tidak hanya ditujukan pada investasi pemula, tetapi menurut Brigham, E.F, 

dan J.Houston ( 2001), dan Fama, E.F (1978) dapat dijadikan indikator 

kelayakan penggantian atau penambahan  invetasi terhadap mesin lama 

terhadap mesin baru, atau peralatan dari merek sebelumnya dengan 

peralatan merek lain  

 
6. Keputusan Investasi Dalam Kondisi Tidak Pasti 

 

Pengambilan keputusan investasi dalam kondisi ketidakpastian 

memerlukan model yang tepat. Salah satu model penilaian kelayakan 

investasi yang didasarkan pada kondisi ketidakpastian ialah dengan 

mempertimbangkan perubahan nilai uang, oleh Ye dan Tiong (2000) 

mengembangkan model keputusan investasi yang menggabungkan 

antara risiko dan pengembalian investasi dengan memperhitungkan nilai 

uang yang berubah. Model keputusan investasi yang tepat ialah 

kemampuan menciptakan nilai moneter yang lebih tinggi terhadap 

investasi, dan risiko ketidakpastian.  Dengan demikian maka kelayakan 
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keputusan investasi merupakan kemampuan memnciptakan nilai moneter 

yang lebih tinggi yang menutup semua risiko ketidakpastian  

Tingkat keuntungan investasi berbanding langsung dengan tingkat 

risiko, yaitu semakin tinggi risiko investasi maka akan menghasilkan 

keuntungan yang lebih tinggi. (Capital Asset Pricing Model) atau CAPM 

merupakan salah satu model keputusan investasi dengan 

mempertimbangkan risiko. Risiko didefinisikan sebagai beta (β) yaitu 

representasi dari tingkat sensitivitas laju pengembalian (return) suatu aset 

terhadap volatilitas pasar. Secara matematis Sebuah aset disebut berisiko 

tinggi bila mempunyai korelasi yang kuat dengan pasar. Aset yang tidak 

terpengaruh terhadap volatilitas pasar dianggap sebagai aset yang tidak 

berisiko. Semakin tinggi nilai β berarti semakin tinggi risiko. Bila β = 1, aset 

bereaksi sama dengan pasar, artinya deviasi standar return dari aset akan 

sama dengan deviasi standar return dari pasar. Bila β < 1, aset bereaksi 

kurang sensitif terhadap pasar dan bila β > 1 aset akan lebih sensitif 

dibandingkan pasar. 

7. Akses Informasi Terhadap Pengambilan keputusan 

Informasi berawal dari  data atau fakta yang relevan bagi 

penggunanya. Irawan (2002) mengatakan bahwa informasi adalah 

gambaran suatu kejadian  atau kumpulan fakta . Relevansi informasi 

tergantung dari kepentingan. Stratopoulos ( 2000) mengatakan bahwa 

informasi yang baik akan menentukan kualitas keputusan , sedangkan. 

Temuan Venkatraman (1986), Das (1991),  Henderson (1989), dan Burn 
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dan Szeto (2000) bahwa pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti 

sangat dipengaruhi oleh dukungan informasi. Jadi informasi merupakan 

dukungan usaha yang diperoleh dari data atau fakta yang relevan bagi 

penggunanya. 

Informasi merupakan dukungan bisnis yang mempengaruhi strategi 

kinerja. Relevansi, keakuratan, dan daya guna suatu informasi ditentukan 

oleh kompetensi suatu sumber informasi. Hong jiang Xu  ( 2003), Ballou et 

al (1993), dan Huang et al (1999) mengatakan  bahwa beberapa dimensi 

untuk mengukur kualitas informasi sebagai berikut: 

1.  Accuracy, adalah informasi tersebut telah dicatat dengan data yang 

telah terkonfirmasi. 

2. Timeliness, adalah informasi tersebut mengkomunikasikan suatu 

kejadian dicatat pada tanggal terjadinya. 

3. Completness, adalah sistem pencatatan dan pengungkapan suatu 

laporan sebagai informasi diperkuat dengan beberapa bukti dan 

catatan pendukung. 

4. Consistency, adalah laporan yang disajikan mengandung nilai-nilai dan 

prinsip konsisten yang tidak berbeda dengan laporan terdahulu.  

Jadi Informasi yang baik disamping memenuhi dimensi tersebut diatas, 

juga mudah dimengerti karena menggunakan bahasa yang benar, mudah 

diolah dan diinterpretasikan, dan fleksibel terhadap tujuan lain dalam 

pengelolaan perusahaan. 
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8. Karakteristik Akuntansi manajemen dan Pendekatan Kontinjensi 

Tipe akuntansi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan 

Akuntansi keuangan, yaitu tipe akuntansi yang mengolah dan 

mengungkap informasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan manajemen 

puncak dan pihak luar organisasi. Sedangkan akuntansi  manajemen 

merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi yang terutama 

memenuhi kebutuhan manajemen dalam melaksanakan fungsi 

perencanaan dan pengendalian organisasi. Pendekatan kontinjensi dalam 

sistem akuntansi keuangan sangat membantu sistem akuntansi 

manajemen untuk memperjelas arah pengambilan keputusan. Menurut 

Farghally (2005) bahwa kondisi kontinjensi harus diungkap dalam laporan 

keuangan sebagai catatan yang memperjelas setiap rekening laporan 

keuangan yang berubah setelah tanggal neraca. Diantara catatan yang 

harus diungkap adalah rekening yang masih dipersengketakan seperti 

pajak yang masih dalam proses pemeriksaan, hutang luar negeri yang 

mengalami perubahan kurs, pekerjaan dalam pelaksanaan, dan 

pendapatan yang meningkat drastis diluar perencanaan. 

Sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi memiliki dua 

subsistem utama yaitu sistem akuntansi manajemen dan sistem sistem 

keuangan. Sistem informasi  akuntansi keuangan berhubungan dengan 

penyediaan informasi keuangan bagi pengguna eksternal. Sistem tersebut 

menggunakan data transaksi sebagai masukan dan memprosesnya 

dengan menggunakan asas akuntansi yang diterima umum. Sedangkan 
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sistem manajemen menghasilkan informasi untuk pengguna internal 

seperti manajer, eksekutif, dan pekerja. Jadi akuntansi manajemen 

dikatakan sebagai akuntansi  internal dan akuntansi keuangan dapat 

dikatakan sebagai akuntansi eksternal. Akuntansi Manajemen menurut 

Garrison, R,H (1992) adalah proses identifikasi, pengukuran, 

pengumpulan, analisis, penyiapan, dan komunikasi informasi finansial 

yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, 

pengendalian dalam suatu organisasi, serta  untuk menjamin ketepatan 

penggunaan sumber-sumber dan pertanggungjawaban sumber-sumber 

tersebut . 

Sasaran utama dari akuntansi manajemen adalah membantu 

menejemen untuk mengambil keputusan pada setiap alternatif investasi, 

mengevaluasi pelaksanaan kerja, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi 

operasional. Menurut Farghally (2005) bahwa akuntansi manajemen 

sangat bermanfaat bagi setiap manajemen untuk mencapai tujuan dan 

menjalankan misi yang telah ditetapkan, kemudian membantu melakukan 

evaluasi dan mengambil keputusan terhadap pelaksanaan strategi 

operasional yang mengarah pada visi perusahaan.Karakter utama dari 

akuntansi manajemen adalah mengakumulasi data dan informasi yang 

bersumber dari akuntansi keuangan dan akuntansi biaya untuk diangkat 

menjadi suatu bahan anmalisis dalam mengambil keputusan. Keputusan 

yang dikeluarkan oleh akuntansi manajemen harus tepat waktu dan 

berlaku dalam suatu periode akunatansi, serta bersifat menyeluruh. 
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Menurut Farghally (2005) bahwa karakter akuntansi manajemen adalah 

berlaku dalam suatu kurung waktu timeliness, membantu sampai pada 

akhir periode a means to an end, mengukur tingkat efisiensi dan 

keefektifan mesures of efficiency and efffectiveness,  mengidentifikasi 

pengambil keputusan yang tepat identify decision maker, dan berorientasi 

pada masa akan datang oriented toward future. Untuk itu karakteristik 

akuntansi manajemen menurut Muslichah (2002) bahwa dengan 

karakteristiristik akuntansi manajemen tersebut sangat menentukan 

pencapaian kinerja keuangan. 

9. Karaktiristik  Akuntansi manajemen dan Perubahannya 

Perencanaan sistem akuntansi manajemen yang merupakan bagian 

dari sistem pengendalian organisasi perlu mendapat perhatian, hingga 

dapat diharapkan memberikan kontribusi positif dalam mendukung 

keberhasilan sistem pengendalian manajemen. Sistem akuntansi 

manajemen dapat membantu manajer dalam mengendalikan aktifitas dan 

pengurangan ketidakpastian lingkungan sehingga diharapkan dapat 

membantu perusahaan dalam pencapaian tujuan (Anthony et al, 1998). 

Secara tradisional informasi akuntansi manajemen didominasi oleh 

informasi finansial, tetapi dalam perkembangannya ternyata peran 

informasi non finansial juga menentukan.  

Dari hasil penelitian Chenhall dan Morris (1986) ditemukan bukti 

empiris mengenai karakteristik informasi yang bermanfaat menurut 

persepsi para manajerial, yaitu ruang lingkup yang meluas Broad scope, 



45 
 

tepat waktu timesliness, menyeluruh aggregation, dan terpadu 

integration.Karakteristik sistem akuntansi manajemen bertujuan untuk 

pengambilan keputusan, serta perumusan dan implementasi strategi 

operasional. Karakteristik sistem akuntansi manajemen tersebut 

membantu mensinkronkan informasi yang bersumber dari luar dan dari 

dalam perusahaan untuk membuat keputusan, melaksanakan fungsi 

perencanaan strategis, membantu manajemen dalam menjawab masalah 

organisasi, membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi 

pengendalian manajemen dan membantu manajemen dalam 

melaksanakan sistem kegiatan manajemen. Karakteristik sistem akuntansi 

manajemen semakin berkembang, bersifat inovatif dan relevan dengan 

sistem akuntansi yang ada dalam perusahaan. Perkembangan ini  

disebabkan adanya perubahan lingkungan ekonomi yang dihadapi oleh 

perusahaan- perusahaan. 

Sistem akuntansi manajemen dapat berubah karakter berdasarkan 

perubahan orientasinya. Tekanan persaingan global telah mengubah 

lingkungan ekonomi kita, sehingga memaksa perusahaan-perusahaan 

untuk melakukan perubahan secara dratis terhadap cara menjalankan 

bisnisnya. Perubahan ini menyebabkan terciptanya  lingkungan baru pada 

akuntansi manajemen. Faktor-faktor utama dari perubahan menurut Erlina 

(2005) ialah : 

a.   Orientasi Kepada Pelanggan. 

b.   Perspektif Lintas Fungsional. 
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c.   Persaingan Global. 

d.   Manajemen Mutu Total (TQH). 

e.   Waktu Sebagai Unsur Kompetitif. 

f. Kemajuan Teknologi Informasi. 

g.  Kemajuan Lingkungan Manufaktur. 

h.  Pertumbuhan dan Deregulasi dalam Industri Jasa. 

i. Manajemen Berdasarkan Aktivitas (ABM).  

 

Sistem akuntansi manajemen juga merupakan suatu mekanisme 

pengawasan organisasi yang dapat memfasilitasi pengawasan dengan 

cara melaksanakan dengan tindakan-tindakan nyata secara jelas dan 

dapat dipahami oleh para pengguna untuk meningkatkan kinerja 

organisasinya. Sistem akuntansi manajemen dalam pelaksanaan atau 

penerapannya dalam organisasi dipengaruhi oleh ketidaktentuan 

lingkungan (Gordon ,1984). Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

kinerja perusahaan diantaranya faktor lingkungan bisnis eksternal seperti 

kebijakan pemerintah, kekuatan hukum dan politik, teknologi, sumber 

daya, pesaing, selera pelanggan dan pengelolaan perusahaan. 

Lingkungan bisnis eksternal merupakan lingkungan yang berada diluar 

organisasi, namun dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis. 

Lingkungan bisnis (Business Environment) dapat dibedakan atas 

lingkungan eksternal dan lingkungan internal (Anderson, S. W., Lanen, W. 

N.1999) membedakan lingkungan bisnis atas lingkungan jauh, lingkungan 
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industri dan lingkungan operasional, lingkungan eksternal terdiri dari 

lingkungan makro dan lingkungan industri, lingkungan internal terdiri dari 

struktur (Structure), budaya (Culture) dan sumber daya (Resources) 

(Miles, R. W., Snow, C. C.1978). 

Perencanaan strategi merupakan suatu proses manajemen yang 

sistematis dan mengakomodasi pendekatan kontinjensi. Untuk itu strategi 

dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan atas 

program yang akan dilaksanakan oleh organisasi, dan sejumlah sumber 

daya yang akan dialokasikan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan 

kedepan (Miles, R. W., Snow, C. C.1978). Perencanaan strategic 

menempati posisi yang krusial, karena menentukan komprehensifan, 

kekoherenan, dan keseimbangan rencana jangka panjang dan rencana 

jangka pendek yang dihasilkan oleh organisasi (Gordon ,1984). 

Perencanaan strategic menghasilkan keluaran yaitu, (1) sasaran strategi 

(Strategic Objective), (2) Inisiatif strategic (Stategic Initiative) dan (3) 

target. Percepatan perubahan lingkungan yang menimbulkan 

ketidakpastian lingkungan (Kontijensi) bisnis, diduga akan berpengaruh 

terhadap rencana strategi yang sudah dirumuskan dan selanjutnya 

mempengaruhi kinerja. Dalam hal ini diperlukan sistem penilaian kinerja 

yang tidak hanya mengukur kinerja dari aspek keuangan semata, akan 

tetapi juga aspek bisnis internal, pelanggan serta pertumbuhan dan 

pembelajaran (Kaplan, R., Cooper, R. 1998).  
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Perubahan lingkungan yang cepat, yang ditandai dengan kemajuan 

informasi, perubahan selera pasar, perubahan demografi, fluktuasi 

ekonomi dan kondisi dinamis lain. Untuk merespon perubahan yang 

terjadi agar tetap eksis dalam persaingan global. Organisasi sering kali 

harus merubah struktur dan bentuk organisasinya agar organisasi dapat 

segera merespon perubahan yang terjadi. Perubahan organisasi tersebut 

akan membawa dampak terhadap setiap individu yang berada dalam 

organisasi. Individu dituntut untuk mengembangkan dan merealisasikan 

kompetensinya yang dimiliki oleh individu, dengan memberi kesempatan 

bagi setiap individu untuk mengembangkan kariernya, seperti dalam 

pengambilan keputusan, berusaha mengumpulkan informasi untuk 

mengurangi ketidakpastian yang dihadapinya dalam memilih alternatif 

terbaik atas tindakan tersebut (Gordon ,1984). 

Sistem akuntansi manajemen dapat dipandang sebagai suatu 

sistem yang mengolah masukan akuntansi operasi dan data keuangan 

untuk menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi yang 

dibutuhkan. Informasi akuntansi manajemen diperlukan oleh manajer 

untuk melaksanakan dua fungsi pokok manajemen yaitu perencanaan dan 

pengendalian aktivitas perusahaan. Dengan informasi-informasi yang ada 

manajer dapat merencanakan dengan baik dalam mengambil keputusan-

keputusan agar tetap exist dalam persaingan global. Dalam kaitannya 

dengan penelitian ini adalah untuk menemukan pengaruh positif 

pengetahuan lingkungan dengan kebutuhan akan informasi yang 
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mempunyai cakupan luas. Penelitian ini untuk menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh karakteristik informasi yang terdiri dari scope dan 

aggregate terhadap kinerja manajerial, meskipun tingkat hubungan 

tersebut bervariasi tergantung pada kebutuhan manajer dalam mencapai 

kinerja mereka. 

10. Keterkaitan Faktor Lingkungan , Strategi, dan  Kinerja  
 

Schmitz (1982) Hambatan pertumbuhan usaha disebabkan faktor 

eksternal perusahaan, yaitu sulitnya akses terhadap persaingan usaha, 

pasar produk, teknologi, bahan baku, kredit dan kebijakan pemerintah. 

Hubungan teoritis antara lingkungan (Environment) – strategi (Strategy) –

kinerja (Performance)  didukung oleh Aaker (1985), dan Hitt et al (2001). 

Demikian pula dengan penelitian empirik yang dilakukan oleh Combe 

(2001), Kumar et al (2001), Soedorowerdi (2006), dan Suharyono (2008) 

bahwa secara empirik menunjukkan adanya hubungan yang positif antara 

lingkungan, strategi dan kinerja. 

Banyak dimensi yang digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan.   Venkatraman dan Ramanujam (1986) dalam Gibcus. Kemp, 

dan Zoetermeer (2003), mengatakan bahwa kinerja adalah terdiri dari 

Indikator kinerja keuangan menurut Parker (2000) adalah Return on 

Assets (ROA), Retur on Sale (ROS) dan  Return on Equity (ROE). Kinerja 

perusahaan   lebih  mencerminkan keterlibatan  sumber daya manusia. 

Ferdinand (2003) mengatakan bahwa kinerja organisasi tidak terlepas dari 

kompetensi manajerial dalam menyusun  strategi, kompetensi tersebut 
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ditentukan oleh keputusan strateginya. 

Ferdinand (2003) mengatakan  bahwa kinerja perusahaan 

tercermin pada kinerja fungsional manajemen berikut ini: 

a. Kinerja produktivitas SDM, tingkat kreativitas, dan keinovatifan SDM 

b. Kinerja manajemen produksi seperti tingginya tingkat efisiensi, proses 

bisnis internal, mutu produk, mutu pelayanan , kecepatan proses, dan  

tingkat akurasi proses. 

c. Kinerja manajemen pemasaran seperti tingginya volume penjualan, 

tingginya market share, serta tingginya profitabilitas pemasaran. 

d. Kinerja manajemen keuangan seperti ketersediaan dana, penggunaan 

dana yang efisien dan efektif yang nampak dalam berbagai rasio 

keuangan seperti rasio-rasio: likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan 

profitabilitas.KIM HAK-SU,(2005) bahwa banyak cara untuk mengukur 

kinerja dan perkembangan pangsa pasar, produktivitas, Return on 

Capital. Gray (1998) bahwa untuk kinerja usaha, dapat diukur dari 

kontinuitas operasi, dalam tiga indikator yaitu perkembangan lapangan 

kerja, perkembangan penjualan, dan profitabilitas. Jadi siklus hidup 

UKM dalam beroperasi, penyerapan karywan  , dan keuntungan bersih 

dapat dijadikan indikator  untuk mengukur kinerja perusahaan 

manufaktur. 

Ragab (1983) memandang strategi sebagai penciptaan 

kemampulabaan di dalam suatu segmen pasar/produk tertentu yang 

dapat dipertahankan terhadap pesaing.  Strategi ini dimulai dengan 
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menciptakan konsep bisnis yang berbeda dari para pesaing, memilih 

suatu niche market atau suatu segmen pasar yang spesifik dan 

mendesain kapabilitas unik yang dapat memberikan konsep 

diferensiasi dari perusahaan,  terhadap keinginan segmen pasar pada 

suatu harga, yang diaktualisasikan melalui tindakan manuver atau 

mengantisipasi pesaing utama dengan berpindah, membuka, 

menyebarkan kapabilitas perusahaan pada poin dimana para pesaing 

lemah.  Oleh karena itu, strategi untuk perusahaan manufaktur  

merupakan kombinasi dari empat variabel, yaitu konsep bisnis, niche 

market, kapabilitas dan manuver. 

Idrus (1997) menyatakan bahwa strategi yang mungkin 

dilakukan ditingkat corporate dapat digolongkan menjadi 4 (empat) 

kelompok ’generic grand strategy’ yaitu : 1) Kelompok strategi 

pertumbuhan (growth or expantion); 2) Kelompok strategi status quo; 

3) Kelompok Grand strategi dan 4)  Kelompok strategi kombinasi dari 

ketiga kelompok strategi di atas.  Sasaran utama dengan strategi 

kombinasi ini adalah meningkatkan keuntungan dan menekan biaya. 

Ragab (1983) menyatakan bahwa setiap perusahaan manufaktur 

membutuhkan suatu strategi karena penyebab banyaknya kegagalan 

bisnis disebabkan kurangnya strategi yang efektif. Strategi yang efektif 

bagi Perusahaan adalah menciptakan posisi yang profitable dalam 

suatu segmen pasar / produk yang dapat bertahan terhadap pesaing, 
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artinya perusahaan harus memilih suatu niche dan mencegah bersaing 

langsung dengan pesaing. 

Hill dan Jones (1998) menyatakan bahwa keberhasilan 

strategi seringkali  dibangun atas kapabilitas dan sumberdaya yang 

ada (existing distinvtive competency) maupun membangun kapabilitas 

dan sumberdaya tambahan (yaitu develop new competency ).  

Kapabilitas adalah keterampilan perusahaan untuk mengorganisasikan 

sumberdaya dan menggunakannya secara produktif.  Keterampilan 

adalah cara perusahaan mengambil keputusan dan mengelola proses 

internalnya untuk mencapai tujuan organisasi. Milles dan Snow (1978) 

membagi empat tipe strategi organisasional yaitu : Prospector, 

defender, analyzer dan reactor. Pemilihan strategi didasarkan pada 

adaptive cycle, yaitu berdasarkan siklus adaptasi lingkungan. Oleh 

karena itu, strategi organisasional yang dipilih oleh perusahaan dapat 

berubah sesuai dengan perubahan lingkungan, maka strategi yang 

dipilih oleh perusahaan merupakan “on going process”. Prospector dan 

Defender adalah dua jenis tipe organisasi yang berbeda pada dua titik 

ekstrim. Karakter dan strategi sangat bertolak belakang. 

Strategi bisnis merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahaan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil (David, 

2001; dan Whelen and Hunger, 2002). Beberapa literature menyatakan 

bahwa strategi bisnis merupakan pondasi dasar dalam pencapai tujuan 

organisasi. Pendekatan strategi yang dapat dikembang pada suatu 



53 
 

perusahaan dapat berupa strategi tingkat perusahaan, strategi tingkat 

bisnis dan strategi tingkat fungsional. Secara teori dan studi emperis 

membuktikan bahwa ada hubungan antara strategi dan kinerja 

organisasi (Lee, 1987).  Beberapa penelitian yang terkait antara 

strategi bisnis dan kinerja perusahaan yang terkosentrasi pada 

perusahaan besar. Hasil studi memberikan bukti bahwa strategi bisnis 

perusahaan perusahaan besar berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan (Lee, 1987: dan Kotha and Nair 1995). Selain usaha 

besar, beberapa studi menyatakan bahwa strategi bisnis berpengaruh 

pada kinerja. 

Giglierano (1987) menyatakan bahwa strategi bisnis yang 

efektif pada perusahaan manufaktur tergantung pada jenis produk 

yang dikembangkan. Giglierano menemukan usaha manufaktur  yang 

menerapkan strategi bisnis akan mencapai kinerja perusahaan yang 

lebih baik. Forrest  (1990) menyatakan perusahaan sebaiknya 

mengembangkan strategi baru dalam menghadapi perubahan 

lingkungan bisnis yang disebabkan beberapa faktor seperti 

meningkatnya kompetisi baik secara nasional maupun internasional. 

Porter (1980 dan 1986) perusahaan akan memperoleh 

keungulan kompetitif melalui penciptaan nilai terhadap pelanggannya. 

Keunggulan kompetitif pada kegiatan aktivitas strategis seperti 

produksi, pemasaran, penjualan, manajemen sumberdaya manusia, 

teknologi serta pengadaan barang dibandingkan pesaing. Penekanan 
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aktivitas tersebut menurut porter dapat dilakukan dengan cara tiga 

generic strategi bisnis, yaitu low cost, differensiasi dan focus. Strategi 

low cost, perusahaan berusaha mengurangi biaya dan meningkatkan 

laba dengan menggunakan skala ekonomi dan teknologi. Strategi 

differensiasi, perusahaan mengembangkan produk yang unik dan 

berbeda. Strategi fokus, perusahaan fokus pada pengembangan 

produk dan pemasaran untuk mecapai segmen pasar tertentu. 

Kinerja keuangan suatu badan usaha dapat diukur dengan 

menggunakan metode EVA ( Economic Value Added ) (Young dan 

O`Byrne; 2001:49). EVA memfokuskan pada efektifitas manajemen 

pada suatu periode terterntu, dimana EVA ini memberi gambaran 

tentang laba ekonomis bukan laba akuntansi yang selama ini kita 

kenal. Penggunaan metode EVA untuk pengukuran kinerja keuangan 

selama ini hanya pada sektor riel, dimana sistem akuntansi antara 

sektor riel dan sektor financial berbeda terutama dalam pos-pos pada 

laporan keuangan sehingga penggunaan metode EVA untuk kedua 

sektor diatas akan berbeda pula. 

Economic Value Added adalah analisis kuantitatif deskriptif   

sebagai berikut   

EVA = NOPAT – Capital Charges (Young dan O`Byrne; 2001:49)        

EVA Positif memberikan kinerja yang baik( Wijaya  T,Amin; 2001:2) 

EVA Negatif memberikan kinerja yang buruk ( Wijaya  T,Amin; 2001:2) 

Dimana : 



55 
 

NOPAT  =  Net Operating Profit After Tax 

Capital Charges =  Invested Capital x Cost of Capital (WACC) 

Weighted Avarage Cost of Capital = Wd.Kd ( 1-T ) + Wf.Kf + Ws.Ks 

Wd =  Persentase utang terhadap total aktiva 
Kd =  Biaya utang 
T =  Pajak 
Wf =  Persentase saham preferens terhadap total aktiva 
Kf =  Deviden saham preferens 
Ws =  Persentase saham biasa terhadap total aktiva 
Ks =  Tingkat pengembalian yang diharapkan pemegang saham 

 

11. Persepsi Pengukuran Lingkungan Eksternal  

Terdapat  dua  pendekatan  untuk  mengukur  lingkungan  bisnis  

eksternal,  yaitu ukuran  obyektif  (obyectif  environmental  measures)  dan  

ukuran  subyektif/ persepsi  (perceptual  environmental  measures)  (Boyd  

et  al.,  1993).  Pengukuran lingkungan  bisnis  eksternal  dengan  

pendekatan  obyektif  dilakukan  dengan menggunakan  data-data  

industri  seperti,  pertumbuhan  penjualan  industri  dan rasio konsentrasi 

industri Boyd et al.,  1993). Sementara pengukuran lingkungan bisnis  

eksternal  dengan  pendekatan  subyektif  dilakukan  dengan  

menggunakan atensi dan interpretasi manajer sebagai informan kunci (key 

informan) dari lingkungan  yang  dihadapi  perusahaan.  Hal  ini  

memungkinkan  para  peneliti  menggambarkan lingkungan bisnis 

eksternal berdasarkan perspektif anggota organisasi dalam hal ini manajer 

dan top manajer (Boyd & Fulk, 1996; Boyd et al., 1993).  

Banyak terjadi perdebatan dalam hal mengukur lingkungan bisnis 

eksternal,  apakah  lingkungan  eksternal seharusnya diperlakukan 
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sebagai suatu kenyataan (obyective reality) atau sebagai fenomena 

berdasarkan persepsi saja (perceptual phenomenon) (Boyd & Fulk, 1996). 

Hal yang utama adalah bukan pada apakah  lingkungan  harus  diukur  

secara  obyektif  atau  berdasarkan  persepsi,  tetapi yang harus 

diperhatikan adalah masalah relevansinya dalam proses pengambilan 

keputusan (decision making) . Untuk mempelajari perilaku  dan tindakan 

manejerial  dalam merumuskan  perencanaan  strategik, maka ukuran  

subyektif  lebih  relevan digunakan (Boyd & Fulk, 1996). Sementara 

ukuran obyektif relevan untuk memahami dan mengukur hambatan 

eksternal (external constraints) yang dihadapi perusahaan dan kualitas 

peluang yang tersedia (Boyd & Fulk, 1996; Boyd  et al., 1993). Oleh 

karena itu ukuran obyektif lebih tepat digunakan oleh peneliti yang 

menggunakan  model  ketergantungan  pada  sumberdaya  dan  model  

pendekatan ekologi  populasi.  Sedangkan  kajian  tentang  tindakan  

perusahaan  seperti  dalam penetapan  strategi  perusahaan  lebih  tepat  

menggunakan  ukuran  berdasarkan persepsi ( Boyd  et al., 1993).  

Ukuran berdasarkan persepsi lebih penting karena persepsi dapat 

membentuk perilaku managerial (managerial behavior) yang pada 

gilirannya, akan mempengaruhi pilihan manajerial (managerial choice). 

Elenkov (1997) menjelaskan bahwa persepsi dan interpretasi manajer 

terhadap lingkungannya  merupakan  dasar  bagi  tindakan  strategik  

(strategic  action).  Argumen  di atas  mendukung  pengukuran  

lingkungan  berdasarkan  persepsi  (subyective measure),  dalam  hal  ini  
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persepsi  manajer  secara  metodologi  adalah  valid,  serta mempunyai 

tingkat akurasi yang tidak kalah dengan ukuran obyektif. Berdasarkan 

alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini  variabel  

lingkungan  bisnis  eksternal  diukur  berdasarkan  persepsi  dan  

interpretasi manajer, artinya penelitian menggunakan ukuran subyektif.  

 

 

12.  Konsep Strategi Bisnis dengan Teori Kontinjensi 

Jauch  &  Glueck  (1997:12)  mengemukakan  bahwa  strategi  

adalah  rencana yang  disatukan,  menyeluruh  dan  terpadu  yang  

mengaitkan  keunggulan  strategi organisasi dengan tantangan lingkungan 

dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan  utama  organisasi  dapat  

dicapai  melalui  pelaksanaan  yang  tepat  oleh organisasi.  Pendapat ini 

didukung  Kotler (1997) bahwa untuk mencapai suatu tujuan, perusahaan 

dengan posisi pasar yang berbeda memerlukan strategi yang berbeda.  

Strategi adalah analisis dan pemilihan respons yang tepat atas 

ancaman dan peluang dari lingkungan eksternal dan kekuatan serta 

kelemahan dari internal perusahaan (Maciariello & Kirby, 1994). Strategi 

merupakan kerangka kerja dimana suatu organisasi mencapai tujuannya 

dan mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai tujuannya tersebut. 

Sedangkan strategi kompentitif menurut Porter (1998a) adalah pencarian 

posisi kompetitif dalam industri. Strategi kompetitif  bertujuan untuk 

membangun posisi yang menguntungkan secara terus-menerus bila 
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dibandingkan dengan kekuatan lain yang ikut menentukan dalam 

kompetisi industri. 

Dalam  Webster’s  New  World  Dictionary  (1992:1165)  strategi  

didefinisikan  sebagai  “the  science  of  planning  and  directing  military  

operation”. Menurut Pearce and Robinson (2000) strategi merupakan  

rencana utama suatu perusahaan  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  

keunggulan  bersaing.  Dengan demikian  salah  satu  fokus  strategi  

adalah  memutuskan  apakah  bisnis  tersebut harus ada atau tidak ada.  

Strategi dapat dipandang sebagai suatu alat yang dapat  menentukan  

langkah  organisasi  baik  dalam  jangka  pendek  maupun  jangka 

panjang.   

Teori  kontijensi membantu perencanaan strategi untuk 

mengakomodir perubahan lingkungan. Elenkov (1997) bahwa 

pertimbangan faktor kontinjensi dalam strategi menciptakan  keselarasan  

antara  perencanaan strategi  dengan  lingkungan  bisnis  eksternal, yang 

dapat  berakibat  meningkatnya kinerja, dengan menghambat  munculnya  

krisis  organisasi. Keselarasan  antara  strategi  organisasi  dengan  

lingkungan  eksternalnya merupakan fokus kajian manajemen strategik. 

Pendekatan dengan menggunakan teori kontijensi ini  mendapat 

dukungan dari banyak pakar. Bukti empiris yang dikemukakan oleh Beal 

(2000), dan  Elenkov (1997) menunjukkan  bahwa pada umumnya 

perusahaan  yang  berhasil menyelaraskan  strateginya  dengan  

lingkungan  eksternal  yang  dihadapinya  akan memperlihatkan  kinerja  
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yang  lebih  baik  dibandingkan perusahaan-perusahaan yang kurang 

berhasil menyelaraskan strateginya. Berarti dengan mengakomodasi 

faktor lingkungan maka akan membantu keselarasan antara perusahaan 

dengan perubahan lingkungan. 

Dalam  lingkungan  bisnis  yang  kompetitif,  strategi  memainkan  

peran penting dalam menentukan dan mempertahankan kelangsungan 

hidup dan pertumbuhan perusahaan. Dalam perkembangannya konsep 

mengenai strategi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal 

ini antara lain ditandai dengan berbagai definisi dari para ahli yang 

merujuk pada strategi.  Glueck dan Jauch (1991) menjelaskan bahwa 

untuk mencapai kinerja yang optimal, strategi harus dirumuskan dengan 

memperhatikan lingkungannya. Konsep kesepadanan (match) atau 

ketepatan strategi (strategic fit) menekankan bahwa kinerja yang baik 

dalam perusahaan akan dipengaruhi oleh strategi yang harus 

memperhatikan lingkungannya baik lingkungan internal dan lingkungan 

eksternal. Dalam lingkungan yang berubah secara cepat dan tingkat 

persaingan yang kompetitif, perencanaan strategi yang berbasis 

lingkungan lebih efektif digunakan untuk meningkatkan kinerja (Bruns & 

Waterhouse, 1975., Brooks and Weatherston, 1997). Jadi lingkungan 

yang terakomodir dalam strategi adalah sangat menetukan kinerja usaha. 
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12. Strategi Pasar dan Nonpasar  

Strategi dapat didasarkan pada pasar dan non pasar, untuk 

menyesuaikan dengan kondisi lingkungan perusahaan. Komponen 

strategi pasar ditujukan untuk melakukan interaksi antara perusahaan 

dengan pihak lain atau dalam bentuk kesepakatan pribadi. Strategi pasar 

menurut Porter (1980, 1985) pada dasarnya untuk melakukan 

penguasaan pasar, sedangkan strategi nonpasar (Nonmarket) ditujukan 

untuk melakukan interaksi dengan masyarakat, stakeholders, pemerintah, 

media, dan lembaga publik  (Baron 1995). Strategi pasar ( market 

strategy) adalah serangkaian tindakan terhadap lingkungan perusahaan 

untuk meningkatkan kinerja, sementara strategi nonpasar (nonmarket 

strategy) memberikan nilai atau meningkatkan kinerja dengan cara 

melibatkan berbagai pihak dalam lingkungan nonpasar. Misalnya dengan 

melakukan lobi dengan pemerintah untuk membuka blokade pasar. Lobi 

tersebut dipandang sebagai pengeluaran akuntansi  yang dapat 

meningkatkan keuntungan. Strategi non pasar ini bermanfaat bagi 

perusahaan dalam membuat regulasi bisnis atau regulasi interaksi antara 

perusahaan dengan sektor publik lainnya. 

Dalam proses perumusan strategi, baik strategi pasar maupun 

nonpasar harus dipadukan untuk menjamin efektifitas perbaikan kinerja 

perusahaan. Strategi nonpasar merupakan hal baru dalam ilmu strategi, 

pada awalnya hanya bersifat lobi dan kampanye untuk melakukan 

pendanaan perusahaan, ternyata sangat terkait dengan strategi 
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perusahaan (e.g., Shipper & Jennings, 1984; Yoffie, 1988; Weidenbaum, 

1990; Grier et. al. 1994). Adanya hubungan antara pemerintah dengan 

perusahaan yang meningkat, maka hubungan tersebut dapat diperluas 

dalam bentuk strategi, menurut Oliver & Holzinger (2008) bahwa 

hubungan tersebut merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan jangkauan dengan pelaku publik. Lenway & Rehbein (1991) 

mengatakan bahwa pengaruh pemerintah terhadap aktivitas perusahaan 

dan kinerja yang dihasilkannya adalah suatu proses penciptaan nilai yang 

tinggi. Sejalan dengan Blau & Harris, (1992), Keim & Baysinger (1988) 

bahwa keterpaduan antara pemerintah dan perusahaan dapat 

menciptakan regulasi umum. Keterpaduan antara perusahaan dan 

pemerintah menurut Bonardi et al.(2005), Hillmann & Hitt, (1999), dan  

Hillmann et al. (2004) dapat berbentuk  pengawasan, advokasi, dan 

koalisi. Dengan demikian maka akan terbentuk strategi perusahaan yang 

bersifat jangka panjang.  

Istilah strategi nonpasar (nonmarket strategy ) masih baru, dimana 

awalnya diungkap oleh Baron (1995). Strategi tersebut merujuk pada 

suatu fakta perusahaan harus membangun suatu pengetahuan khusus 

dan kompetensi khusus yang menjangkau lingkungan nonpasar. 

Keakhlian nonpasar ini memberikan keunggulan untuk melindungi 

perusahaan dari para pesaing yang menduplikasi strateginya (Bonardi et 

al. 2005, Bonardi et al. 2006). Peneliti lain merujuk pada kemampuan 

perusahaan untuk mempertahankan keistimewaan pengelolaannya 
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(Hensiz, 2003), merupakan manajemen strategi politik / strategic political 

management (Oliver & Holzinger, 2008) atau menurut (Hillmann & Hitt, 

1999) sebagai aktivitas politik perusahaan /corporate political activities. 

Strategi    harus  dilaksanakan  secara  efektif,  sehingga  rencana  

strategi harus  dipadukan  dengan  masalah  operasional.  Dengan  kata  

lain,  kemungkinan berhasil  diperbesar  oleh  kombinasi  perencanaan  

strategi  yang  baik  dengan pelaksanaan strategi yang baik pula (Glueck 

& Jauch, 1997). Hill & Jones (1998:) meninjau strategi dari dua sisi ,  yang  

pertama  “A  strategy  is  a  specific  pattern  of  decisions  and  action 

that’s managers take to achieve an organization’s goals”. Strategi 

dipandang sebagai pola khusus dari keputusan dan tindakan yang diambil 

manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Dan sisi  kedua  yang  juga  

dikemukakan  oleh  Mintzberg  (1985)  bahwa  strategi merupakan pola di 

dalam arus keputusan atau tindakan. Lebih jauh Mintzberg menekankan 

bahwa strategi melibatkan lebih dari sekedar perencanaan seperangkat 

tindakan. Strategi juga ternyata melibatkan kesadaran bahwa strategi 

yang berhasil  justru muncul dari dalam organisasi. Dalam praktiknya, 

strategi pada kebanyakan organisasi merupakan kombinasi dari apa yang 

direncanakan dan  apa  yang  terjadi.    Oleh  karena  itu  tidak  semua  

rencana  strategi  dapat diimplementasikan,  karena  adakalanya    strategi  

yang  dikehendaki  (intended strategy)  tidak  dapat  dijalankan  

sepenuhnya  (unrealized  strategy).    Hal  ini disebabkan oleh berbagai 

kendala yang tidak atau belum diantisipasi pada saat menyusun  rencana  
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strategi,  misalnya:  gejolak  politik,  krisis  ekonomi, globalisasi, dan lain 

sebagainya. Hal ini dapat dideteksi pada saat evaluasi dan pengawasan 

strategi. Pada saat ini juga dapat dideteksi strategi yang mungkin muncul  

(emergent  strategy).   

Dalam manajemen strategi  merupakan  proses  yang  

berkelanjutan, sekali strategi yang telah dipilih diimplementasikan, 

seringkali diperlukan modifikasi atas strategi tersebut, yang disesuaikan 

dengan perubahan lingkungan dan/ atau  kondisi  organisasi  (Mulyadi  

2001).  Lingkungan  bisnis  yang  kompetitif dan  turbulen  menuntut  

perusahaan  untuk  melakukan  pemantauan  secara  berkelanjutan  

terhadap  ketepatan  strategi  yang  dipilih  jika  perlu  adanya  strategi    

lain yang muncul (emergent strategy) dan mungkin perlu diterapkan untuk 

mewujud-kan tujuan dan visi organisasi.   

Porter  (1985)  mengaitkan  strategi  dengan  upaya  organisasi  

untuk mencapai  keunggulan  bersaing. Strategi  merupakan alat  penting 

dalam rangka meningkatkan keunggulan bersaing.  Hal tersebut sejalan 

dengan tujuan  strategi  yaitu  untuk  mempertahankan  atau  mencapai  

suatu  posisi  keunggulan dibandingkan dengan pihak pesaing (Karhi 

Nisjar, 1997:). Dengan demikian maka  organisasi dapat meraih suatu 

keunggulan apabila memanfaatkan  peluang dari  lingkungannya. 
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13. Strategi Terhadap Ketidakpastian Lingkungan 
 

Ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penentuan 

strategi, dan strategi dapat pula berpengaruh terhadap ketidakpastian 

lingkungan (Miller, 1988). Dalam keadaan ketidakpastian lingkungan yang 

tinggi, maka perusahaan dengan strategi cost leadership tidak akan dapat 

memaksimalkan efisiensi biaya, sehingga kinerjanya akan lebih rendah 

dibanding bila menghadapi ketidakpastian lingkungan yang rendah. 

Sebaliknya, strtegi bersaing baik cost leadership maupun differensiasi 

diduga dapat pula mempengaruhi ketidakpastian lingkungan eksternal 

dengan cara mengubah perilaku pelanggan atau merubah kondisi 

persaingan antar perusahaan dalam industry (Miller, 1988). Namun 

demikian secara umum sesuai dengan penelitian sebelumnya, lingkungan 

eksternal memiliki kecendrungan kuat berpengaruh terhadap penentuan 

strategi perusahaan (Porter, 1980; Hambrick, 1983; Dess and Beard 

1984). 

Donaldson (2001) membedakan contingencies terdiri dari 

ketidakpastian tugas task uncertainty, dan ketergantungan tugas task 

interdependence) dan secara keluar terdapat ketidakpastian lingkungan 

terhadap organisasi, yang sangat menentukan kinerja usahanya. 

Penelitian Riyanto (1997) menyatakan bahwa perbedaan strategi 

diasosiasikan dengan perbedaan tingkat ketidak pastian lingkungan, dan 

system pengendalian manajemen yang berbeda dibutuhkan untuk strategi 

yang berbeda. Penelitian Miller (1988) menyatakan bahwa strategi yang 
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berbeda diasosiasikan dengan ketidakpastian lingkungan eksternal yang 

berbeda pula, differentiation strategy (strategi diferensiasi) cenderung 

menghadapi ketidakpastian lingkungan yang lebih tinggi, sedangkan 

strategi cost leadership cenderung menghadapi ketidakpastian lingkungan 

yang rendah.  

Penelitian Kumar et al (1997) dan Kumar et al (2001) 

mengabungkan antara kerangka strategi  dan manajemen strategi yang 

dikembangkan oleh Porter (1985).  Kumar et.al. (2001) mencatat bahwa 

konsep strategi generik yang dikemukakan oleh Porter dapat 

memenangkan persaingan dengan organisasi/perusahaan.  Strategi 

generik diartikan sebagai suatu pendekatan strategi perusahaan atau 

organisasi dalam rangka mengungguli pesaing dalam organisasi sejenis.  

14. Konsep Strategi Untuk Peningkatan Kinerja 

 
Dalam kondisi tak menentu maka strategi diversifikasi dapat 

digunakan untuk menekspansi produk dan pasar agar mempertahankan 

kinerja (Aaker 1980, Andrews 1980, Berry 1975, Chandler 1962, Gluck 

1985). Dany Miller (1988) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa 

pemilihan strategi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Govindarajan & Fisher (1990), serta Govindarajan (1988), mendukung 

pandapat Miller bahwa pemilihan strategi berpengaruh positif terhadap 

kinerja.  Kaplan (1993), menyebutkan bahwa pengukuran kinerja dari tiap 
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perusahaan sangat terkait dari strategi yang ingin dicapai, dan aktivitas 

apa yang menjadi critical point dalam pencapaian tujuan perusahaan.  

Porter  (1985)  mengaitkan  strategi  dengan  upaya  organisasi  

untuk mencapai  keunggulan  bersaing,  bahkan  dikatakan  bahwa  

strategi  adalah  alat penting dalam rangka mencapai keunggulan 

bersaing.  Menurut pandangan Porter tersebut nampaknya strategi bisnis 

diarahkan pada persaingan global yang pada intinya bisnis masa depan 

sarat dengan persaingan teknologi yang semakin tinggi dan prosesnya 

sangat cepat, oleh karena itu strategi bisnis diarahkan kepada strategi 

yang fleksibel dan jangka pendek.  Hal tersebut sejalan dengan tujuan  

strategi  yaitu  untuk  mempertahankan  atau  mencapai  suatu  posisi  

keunggulan dibandingkan dengan pihak pesaing (Karhi Nisjar, 1997). 

Implikasi dari kajian tersebut adalah bahwa organisasi dikatakan masih 

meraih suatu keunggulan apabila  ia  dapat  memanfaatkan  peluang-

peluang  dari  lingkungannya,  yang memungkinkan  organisasi  untuk  

menarik  keuntungan-keuntungan  dari  bidang-bidang yang menjadi 

kekuatannya.  

 
Ragab (1983) memandang strategi sebagai penciptaan 

kemampulabaan di dalam suatu segmen pasar/produk tertentu yang dapat 

dipertahankan terhadap pesaing.  Strategi ini dimulai dengan menciptakan 

konsep bisnis yang berbeda dari para pesaing, memilih suatu niche 

market atau suatu segmen pasar yang spesifik dan mendesain kapabilitas 
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unik yang dapat memberikan konsep diferensiasi dari perusahaan 

terhadap keinginan segmen pasar pada suatu harga, yang 

diaktualisasikan melalui tindakan manuver atau mengantisipasi pesaing 

utama dengan berpindah, membuka, menyebarkan kapabilitas 

perusahaan pada poin dimana para pesaing lemah.  Oleh karena itu, 

strategi untuk usaha kecil merupakan kombinasi dari empat variabel, yaitu 

konsep bisnis, niche market, kapabilitas dan manuver. Ragab (1983) 

menyatakan bahwa setiap usaha/bisnis  membutuhkan suatu strategi 

karena penyebab banyaknya kegagalan bisnis ini disebabkan kurangnya 

strategi yang efektif. Strategi yang efektif bagi perusahaan adalah 

menciptakan posisi yang profitable dalam suatu segmen pasar / produk 

yang dapat bertahan terhadap pesaing, artinya perusahaan harus memilih 

suatu niche dan mencegah bersaing langsung dengan pesaing. 

Idrus (1997) menyatakan bahwa strategi yang mungkin dilakukan 

ditingkat corporate dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kelompok 

’generic grand strategy’ yaitu : 1) Kelompok strategi pertumbuhan (growth 

or expantion); 2) Kelompok strategi status quo; 3) dan 4)  Kelompok 

strategi kombinasi dari ketiga kelompok strategi di atas.  Sasaran utama 

dengan strategi kombinasi ini adalah meningkatkan keuntungan dan 

menekan biaya.Hill dan Jones (1998) menyatakan bahwa keberhasilan 

strategi seringkali diantaranya dibangun atas kapabilitas dan sumberdaya 

yang ada (existing distinvtive competency) maupun membangun 

kapabilitas dan sumberdaya tambahan (yaitu develop new competency ).  
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Kapabilitas adalah keterampilan perusahaan untuk mengorganisasikan 

sumberdaya dan menggunakannya secara produktif.  Keterampilan 

adalah cara perusahaan mengambil keputusan dan mengelola proses 

internalnya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Milles dan Snow (1978) membagi empat tipe strategi organisasional 

yaitu : Prospector, defender, analyzer dan reactor. Pemilihan strategi 

didasarkan pada adaptive cycle, yaitu berdasarkan siklus adaptasi 

lingkungan. Oleh karena itu, strategi organisasional yang dipilih oleh 

perusahaan dapat berubah sesuai dengan perubahan lingkungan, maka 

strategi yang dipilih oleh perusahaan merupakan “on going process”. 

Prospector dan Defender adalah dua jenis tipe organisasi yang berbeda 

pada dua titik ekstrim. Karakter dan strategi sangat bertolak belakang. 

Strategi bisnis merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan baik 

perusahaan besar maupun perusahaan kecil (David, 2001; dan Whelen 

and Hunger, 2002). Beberapa literature menyatakan bahwa strategi bisnis 

merupakan pondasi dasar dalam pencapai tujuan organisasi. Pendekatan 

strategi yang dapat dikembang pada suatu perusahaan dapat berupa 

strategi tingkat perusahaan, strategi tingkat bisnis dan strategi tingkat 

fungsional. Secara teori dan studi emperis membuktikan bahwa ada 

hubungan antara strategi dan kinerja organisasi (Lee, 1987). 

Beberapa penelitian yang terkait antara strategi bisnis dan kinerja 

perusahaan yang terkonsentrasi pada perusahaan besar. Hasil studi 

memberikan bukti bahwa strategi bisnis perusahaan perusahaan besar 
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berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Lee, 1987: dan Kotha and Nair 

1995). Giglierano (1987) menyatakan bahwa strategi bisnis yang efektif 

pada perusahaan  tegantung pada jenis bisnis dan produk yang 

dikembangkan. Giglierano (1987) menemukan bahwa industri  yang 

menerapkan strategi bisnis akan mencapai kinerja perusahaan yang lebih 

baik. Forrest  (1990) menyatakan perusahaan   sebaiknya 

mengembangkan strategi baru dalam menghadapi perubahan lingkungan 

bisnis yang disebabkan beberapa faktor seperti meningkatnya kompetisi 

baik secara nasional maupun internasional. 

Porter (1980 dan 1986) perusahaan akan memperoleh keungulan 

kompetitif melalui penciptaan nilai terhadap pelanggannya. Keunggulan 

kompetitif pada kegiatan aktivitas strategis seperti produksi, pemasaran, 

penjualan, manajemen sumberdaya manusia, teknologi serta pengadaan 

barang dibandingkan pesaing. Penekanan aktivitas tersebut menurut 

porter dapat dilakukan dengan cara tiga generic strategi bisnis, yaitu low 

cost, differensiasi dan focus. Strategi low cost, perusahaan berusaha 

mengurangi biaya dan meningkatkan laba dengan menggunakan skala 

ekonomi dan teknologi. Strategi differensiasi, perusahaan 

mengembangkan produk yang unik dan berbeda. Strategi fokus, 

perusahaan fokus pada pengembangan produk dan pemasaran untuk 

mecapai segmen pasar tertentu.  

Keunggulan kompetitif banyak dihasilkan dari penerapan 

manajemen strategi, walaupun menurut Ma (2000) masih kurang 
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diterapkan dalam operasional perusahaan. Untuk itu Ma (2000) 

melakukan pengamatan terhadap keunggulan kopetitif dalam kaitannya 

dengan kinerja perusahaan , dan hasil pengamatan tersebut oleh Ma 

(1999b) membantah bahwa keunggulan kompetitif dimunculkan oleh 

berbagai dimensi dan karakter organisasi, seperti posisi kepemilikan 

assets, akses distribusi dan suplai peningkatan pengetahuan, kompetensi, 

dan kapabilitas dalam operasional bisnis. Dan untuk mempertahankan 

keunggulan tersebut maka harus lebih proaktif dan kreatf mengungguli 

pesaing dalam penguasaan sumberdaya  

Gambar 2.1. Keunggulan Kompetitif (Ma,1999a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keunggulan kompetitif merupakan kinerja yang sangat superior (Ma, 

1999a), sehingga setiap manajer harus mengetahui bahwa kinerja 

tersebut dicapai secara survive dan jangka waktu yang panjang serta . 

Untuk tetap berkelanjutan, maka manajer secara sistematis menjaga 

substansinya, pengungkapan, penempatan, efek, penyebab, dan rentang 

waktu keunggulan tersebut untuk menciptakan keuntungan atau manfaat  

 

Anatomi 
Keunggulan 
Kompetitif 

Rentang waktu Substansi 

Penyebab Pengungkapan 

Efek Penempatan 
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15. Ketergantungan Sumberdaya Lingkungan Terhadap Kinerja 

Sistem yang sehat jika memiliki sumber daya yang tersedia pada 

saat diperlukan. Sumber daya demikian dapat  dalam bentuk sumberdaya 

manusia, teknologi, pendanaan, dan ketersediaan bahan baku (Hage 

1974). Memaksimalkan kelangsungan hidup perusahaan adalah komitmen 

yang dibangun oleh setiap organisasi pada saat didirikan, dan akan 

tertuang dalam perumusan strateginya. Katz & Kahn (1966) mengatakan 

cara memaksimalkan pemakaian sumberdaya harus disesuaikan dengan 

waktu dan lingkungan. Terkait dengan  kelangsungan hidup organisasi 

maka sistem teori umum dirumuskan oleh von Bertalanffy ahli biologi 

(1956), kemudian diperkenalkan dalam teori organisasi oleh Katz & Kahn 

(1966). Bahwa manusia dalam organisasi menyerupai organisma hidup 

dalam suatu wadah, yaitu survive, bertumbuh, dan menjaga kelangsungan 

hidupnya. Apa penyebab kelangsungan hidup organisasi itu penting 

adalah, karena  memiliki sistem terbuka, bergantung pada sumber daya 

lingkungan; tapi ini langka dan penuh persaingan, bahkan menurut Amin 

M. Ruhul dan Banerjee Sharmistha (2007) bahwa antara pengusaha kecil 

dan besar, ternyata semuanya memiliki prospek menerima dampak 

kontinjensi yang sama terhadap kinerjanya. 

16. Sistem Pengendalian Manajemen Dan Strategi Organisasi 
 

Sistem Pengendalian Manajemen atau Management Control 

System (MCS) memiliki peran yang sangat penting untuk membantu para 

manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian, 
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sampai pada peningkatan kinerja. Sistem dapat diterapkan pula oleh para 

manajer sebagai pengendali implementasi strategi yang telah dirumuskan. 

Menurut Malina, M. A. and Selto, F. H. (2001) bahwa dengan sistem ini 

manajer dapat memotivasi para manajer operasional untuk melaksanakan 

strategi perusahaan secara efisien dan efektif. Sistem pengendalian 

manajemen merupakan seperangkat komponen dan serangkaian tindakan 

yang dirancang untuk membentuk sinergi yang mengarah kepada 

pewujudan misi dan tujuan organisasi perusahaan. Sistem ini dapat 

diartikan pula sebagai suatu teknologi manajemen dalam kerangka 

implementasi strategi untuk mewujudkan misi dan tujuan organisasi 

perusahaan. Dalam sistem ini menurut Wilson, James. D, Campbell, John 

B, (1981) terdapat konsep sistem informasi akuntasi pertanggungjawaban 

yang mendukung sistem pengendalian organisasi perusahaan melalui 

para manajer. Sistem ini ditujukan untuk memperbaiki proses pengambilan 

keputusan secara kolektif untuk mencapai tujuan  organisasi perusahaan. 

Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) adalah suatu konsep yang 

terdiri dari beberapa unsur yang digunakan untuk mencapai berbagai 

tujuan (Langfield-Smith, 1997). Anthony dan Govindarajan (2005) 

mendefinisikan SPM sebagai suatu proses di mana para manajer 

mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasi 

strategi organisasi, terkait dengan kegiatan pengendalian manajemen, 

Anthony dan Govindarajan (2005) juga menjelaskan kegiatan-kegiatan 

pengendalian manajemen, yaitu: a) merencanakan apa yang seharusnya 
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dilakukan oleh organisasi, b) mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa 

organisasi, c) mengkomunikasikan informasi, d) mengevaluasi informasi, 

c) memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil, e) mempengaruhi 

personil untuk mengubah perilaku. Selanjutnya Ansari (1977) 

mendefinisikan pengendalian manajemen meliputi seluruh aturan 

organisasi dan tindakan yang di disain untuk mencapai tujuan dalam 

meningkatkan kinerja dengan risiko yang kecil. SPM adalah sebuah 

konsep yang mempunyai dua dimensi; yaitu evaluasi kinerja dan 

sosialisasi para angota organisasi (Ansari, 1977; Eisenhardt, 1985; 

Govindarajan dan Fisher, 1990). Aspek dari evaluasi kinerja difokuskan 

kepada proses pengukuran, evaluasi dan penghargaan atas kinerja 

(Govindarajan dan Fisher, 1990). 

Konsep Pengendalian Manajemen  adalah proses untuk menjamin 

agar kegiatan mengarah ke tujuan strategis yang diinginkan  

Pengendalian adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar 

yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika 

diperlukan. Nanni, A. J., Dixon, J. R. and Vollman, T.E (1992) mengatakan 

bahwa fungsi pengendalian manajemen meliputi semua aktivitas-aktivitas 

yg dilakukan untuk memastikan bahwa operasi aktual sesuai dengan 

operasi yang direncanakan. Semua manajer dalam sebuah organisasi 

memegang tanggung jawab pengedalian seperti melaksanakan evaluasi 

kinerja dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir 

inefisiensi. Sistem pengendalian Manajemen merupakan suatu proses 
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dimana manajer diseluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang 

mereka awasi mengimplementasikan strategi yang telah ditentukan, 

berarti sistem pengendalian manajemen merupakan serangkaian cara-cara 

dari keseluruhan proses yang bersifat repetitif yang 

dilakukan oleh manajer diseluruh tingkatan organisasi untuk memastikan 

orang orangyang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang telah 

ditentukan. Atau sistem yang digunakan manajemen untuk mengendalikan 

aktivitas suatu organisasi . 

Fungsi utama dari evaluasi kinerja dari SPM adalah Sistem 

Pengukuran Kinerja (SPK). Selain itu Poister (1983) dalam Cook, Vansant, 

Stewart, dan Andrian, 1995) mendefinisikan SPK sebagai suatu 

pengukuran secara periodik menuju tujuan jangka pendek dan jangka 

panjang dan secara eksplisit melaporkan hasil akhir dari pengambilan 

keputusan dalam usaha untuk meningkatkan kinerja program perusahaan. 

Chenhall (2003) menyatakan bahwa bagian penting dari sistem 

pengukuran kinerja adalah penyatuan antara pengukuran kinerja 

keuangan dan non keuangan dengan penyediaan informasi rantai nilai 

(Value Chain) operasional perusahaan. Pendapat ini didukung oleh Nanni, 

et.al (1992) dalam Rahman, 2006) yang menyatakan bahwa SPK yang 

ideal adalah SPK yang dapat mengintegrasikan tindakan lintas batas 

fungsional dan memfokuskan pada hasil strategis. Hal ini dimaksud agar 

perusahan mampu menghadapi lingkungan yang terus berkembang dan 

bersaing yang dihadapi oleh perusahaan. Selain itu penyatuan alat ukur 
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dengan strategi dan tujuan organisasi dapat menyediakan informasi 

tentang kemajuan dari dimensi kinerja (Kaplan dan Norton, 1996; Malina 

dan Selto, 2001; Malmi, 2001). 

Aspek lain dari pengendalian manajemen ialah memfokuskan diri 

untuk meminimaliasi perbedaan (Eisenhardt, 1985; Govindarajan dan 

Fisher, 1990), sedangkan Seigel, Blank, dan Rigsbi. (1991) mendefiniskan 

sosialisasi sebagai kepemilikan nilai-nilai, sikap, kemampuan, 

keterampilan dan pengetahuan dalam mencapai tujuan yang harmonis 

diantara anggota organisasi. Kemudian Worldrige dan Minsky (2002), 

sosialisasi adalah cara setiap individu berpikir dan bekerja dengan tingkah 

laku yang diinginkan secara umum. Sehingga memerlukan proses 

interaksi sosial yang bertujuan agar individu-individu menerima norma-

norma, nilai-nilai dan tujuantujuan yang ada dalam kelompok, sehingga 

menjamin mereka dapat bekerja untuk mencapai tujuan diinginkan. Ansari 

(1977) berpendapat riset SPM seharusnya mempertimbangkan baik SPK 

maupun proses sosialisasi, dia beralasan bahwa keberhasilan SPM 

membutuhkan pengukuran kinerja dan proses sosialisasi. Penelitian ini 

mengkonsepkan SPK dan proses sosialisasi merupakan bagian dari 

dimensi SPM. 

Melalui penggunaan sistem pengendalian manajemen, manajer  

dapat memperoleh kepastian bahwa pelaksanaan strategi memang 

sedang berjalan. Sistem ini menurut Mia, L dan Brian Clarke (1999) 

sekaligus merupakan kerangka perencanaan dan pengendalian yang 
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bertitik tolak pada strategi untuk mewujudkan kondisi masa depan yang 

diharapkan oleh organisasi perusahaan. Dengan demikian maka 

pengendalian manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh 

manajemen untuk memastikan keefisienan dan keefektivan suimberdaya 

yang diperoleh dan digunakan oleh organisasi perusahaan dalam rangka 

mengimplementasi strategi-strategi organisasi perusahaan. 

Proses yang dilakukan dalam pengendalian rnanajemen meliputi 

berbagai tindakan yang bermaksud memotivasi, memberi semangat, dan 

membantu para manajer operasional serta bawahannya untuk 

melaksanakan strategi-strategi organisasi perusahaan dalam rangka 

mewujudkan misi dan tujuan organisasi perusahaan. Menurut sistem 

pengendalian manajemen, pengendalian organisasi' dilakukan melalui 

para manajer. Di dalam sistem ini teridentifikasi beberapa konsep 

komponen sebagai berikut. Sistem pengendalian manajemen mencakup 

seluruh kegiatan manajemen baik yg menyangkut akuntansi baik kegiatan 

manajemen di dalam maupun di luar perusahaan. Dalam management 

audit menurut Certo, Samuel C, Paul. Peter (1990) sistem pengendalian 

manajemen yg digunakan mencakup keseluruhan sistem dari organisasi 

termasuk perencanaan kebijakan dan prosedur-prosedur yg ditetapkan 

dan praktek-praktek yang dijalankan dalam pengelolaan kegiatan 

perusahaan. 

Pengendalian manajemen adalah bagian dalam suatu organisasi 

yang mempraktikkan desentralisasi. Pokok pengendalian manajemen 
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adalah suatu perusahaan merancang dan mengimplementasikan sistem 

manajemen yang berkesinambungan utnuk merencanakan dan 

mengendalikan perusahaan. Langfield-Smith, K. and Smith, D (2003) 

bahwa konsep dasar dari sistem pengendalian manajemen ada tiga yaitu 

pengendalian, sistem dan manajemen. Dalam suatu organisasi juga harus 

dikendalikan yaitu harus ada perangkat-perangkat untuk memastikan 

bahwa tujuan strategis organisasi dapat tercapai. Sistem pengendalian 

terdiri 4 elemen yaitu 1) Pelacak (detector), 2) Penilai (assessor), 

3)Effector, dan 4) Jaringan Komunikasi. 

Manajemen dalam organisasi berhubungan dengan sekelompok 

orang yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Langfield-

Smith, K. and Smith, D (2003) bahwa proses pengendalian manajemen 

adalah proses dimana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa 

orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang 

dimaksudkan.  Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat 

repetitive untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Sistem 

memiliki karakteristik berupa rangkaina langkah-langkah yang berirama, 

terkoordinasi, dan berulang; yang dimaksudkan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu.  

Batas-batas pengendalian manajemen menurut Wilson, James. D, 

Campbell, John B (1981) terdiri dari suatu hubungan umum antara fungsi 

perencanaan dan fungsi pengendalian yang terdiri dari: 
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1) Aktivitas formulasi strategi yang sifat akhir produk berupa tujuan, 

strategi, dan kebijakan. 

2) Pengendalian manajemen berupa penerapan strategi yang terdiri dari 

kegiatan mengkoordinasikan,mengkomunikasikan, mengevaluasi, 

memutuskan tindakan, dan mempengaruhi. 

3) Pengendalian tugas berupa kinerja yang efisien dan efektif dari tugas-

tugas individual. 

4) Perencanaan strategis   

Proses pengambilan keputusan atas program utama yang akan 

dilakukan oleh organisasi untuk menerapkan strateginya dan perkiraan 

jumlah sumber daya yang akan disediakan.  

5) Persiapan anggaran  

Menyusun kembali baik pendapatan dan biaya kedalam tabulasi terkini 

ke pusat pertanggung jawaban sehingga menunjukkan beban yang 

oleh masing-masing manajer diperkirakan akan terjadi.  

6) Pelaksanaan 

Masing-masing manajer melaksanakan suatu atau sebagian atau 

seluruh program yang menjadi tanggung jawab mereka dan juga 

melaporkan apa yang telah terjadi sebagai tanggung jawabnya. 

7) Evaluasi Kinerja  

Mengadakan perbandingan antara beban aktual dan yang seharusnya 

terjadi dalam keadaan tersebut. 
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17. Pengendalian Manajemen Untuk Pencapaian Tujuan  Strategis 
 

Dalam sistem pengendalian manajemen terkandung rancangan 

struktur dan proses untuk mencapai tujuan strategis. Struktur terrnaksud 

mencakup struktur organisasi, wewenang, tanggung jawab, dan konsep 

sistem informasi yang mendukung sistem pengendalian manajemen 

dalam hal memudahkan pelaksanaan pengendalian.  Proses adalah 

serangkaian tindakan melalui saluran komunikasi secara formal dan 

informal untuk memastikan keberhasilan pengimplementasian strategi 

organisasi perusahaan dalam mewujudkan misi dan tujuannya. Proses 

pengendalian manajemen dapat dilihat dalam gambar 2.2 berikut ini  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Sistem Pengendalian Manajemen 
 
Dalam proses tersebut, akan diimplementasikan dalam bentuk sistem 

yang melibatkan beberapa fungsi dengan tugas masing-masing : 

Effector 

Perubahan Perilaku 

(Bila Diperlukan) 

Accessor 
Perbandingan dan 

ukuran standar 

Perusahaan yang 

sedang dikendalikan 

Perangkat Kendali 

Director 

Apa yang sedang 

terjadi 
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1. Pelacak (Detector) atau Sensor: Suatu perangkat/alat yang mengukur 

apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang 

dikendalikan. 

2. Penilai (Assessor): Suatu perangkat yang menentukan signifikansi atau 

kesesuaian dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya 

dengan beberapa standard atau ekspektasi dari apa yang seharusnya 

terjadi. 

3. Effector – (umpan balik) ialah suatu perangkat yang mengubah prilaku 

jika Assessor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal 

tersebut. 

4. Jaringan Komunikasi  Suatu perangkat yang meneruskan informasi 

antara:  detectordengan assessor dan antara:  assessor dengan 

effector 

 
Orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan 

sistem disebut Controller, sedangkan fungsi pengendalian manajemen. 

Biasa dijabat oleh CFO, dengan Fungsi Controller sebagai berikut:  

1. Perencanaan (Planning) 

2. Pengendalian (Controlling) 

3. Pelaporan (Reporting) 

4. Akuntansi (Accounting) 

Selain fungsi controller, menurut Ring, P. S. and Van de en, A. H (1992) 

juga terdapat tanggung Jawab utama lainnya yaitu: 

1. Fungsi Perencanaan (Planning):  
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a. Memastikan bahwa rencana didukung oleh semua jenjang 

manajemen. 

b. Sebagai koordinator dalam berbagai tingkatan.  

c. Menerjemahakan sesuatu ke dalam satuan-satuan moneter dan 

menggabungkan semua recana ke dalam satuan keuangan, yang 

dinyatakan sebagai perhitungan rugi/laba dan laporan taksiran 

kondisi perusahaan (neraca), disertai dengan 

daftar-daftar pendukung. 

Adapun dalam output fungsi perencanaan yaitu:  

a. Rencana atau ramalan penjualan yang realistis utk mendukung 

tujuan perusahaan.  

b. Rencana atau skedul produksi yang berada dalam kemampuan 

fasilitas yang dimiliki utk mendukung program penjualan.  

c. Tingkat dan hubungan biaya dan ongkos adalah wajar.  

d. Adapun hal-hal yang telah direncanakan, akan dinilai dalam 

hubungannya dengan hal- hal berikut:  

1) Ditilik dari segi pengalaman yang lalu, apakah rencana itu 

realistis atau tudak.  

2) Apakah rencana itu mencerminkan kondisi ekonomi yang 

diharapkan akan  berlaku dalam masa rencana. 

 Dalam hubungannya dengan kebijakan manajemen, apakah lini 

produk yang direncanakan akan dihentikan benar-benar telah 

dihentikan atas dasar pertimbangan praktis, misalnya bagaimana 
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menjual sisa persediaan, dan sebagainya. Apakah rencana 

memenuhi persyaratan hasil atas investasi (return on investment) 

yang dikehendaki dan memenuhi ujian-ujian luas lain yang dapat 

diterapkan. 

2. Fungsi Pengendalian:  

Pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan sehingga tujuan 

dan rencana perusahaan dapat dicapai. Hasil yang didapat bukan 

hanya berupa laporan atas prestasi kerja, melainkan mencakup 

beberapa pertimbangan sebagai  berikut:  

a. Bantuan dalam menetapkan norma-norma untuk pengendalian  

b. Evaluasi terhadap norma standard, termasuk analisa yang 

berhubungan dengan  itu.  

c. Pelaporan tentang prestasi pelaksanaan jangka pendek yang 

sesungguhnya  dibandingkan dengan prestasi kerja yang telah 

distandardkan.  

d. Pengembangan trends dan hubungan-hubungan untuk membantu 

para  pemimpin operasional.  

e. Memastikan bahwa melalui tinjauan yang berkesinambungan, 

sistem dan 

prosedur dapat menyediakan data yang diperlukan dan yang paling 

berguna, 

atas basis yang paling praktis dan ekonomis. 
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3. Fungsi Pelaporan:  

Menyajikan tabulasi yang bersifat rutin namun juga disertai 

inteprestasi yang diperlukan membuka kesempatan hidup bagi angka-

angka dan membuatnya menjadi berarti. Controller akan diminta untuk 

menyediakan data yang bersifat keuangan dan statistik 

kepada golongan-golongan dibawah ini: 

a. Para pemegang saham perusahaan 

b. Para kreditur yaitu: bank, rekanan/supplier dll. 

c. Para pegawai dan masyarakat umum 

d. Para pelanggan  

e. Instansi dan lembaga pemerintah:  

4. Fungsi Akuntansi:  

1. Menerapkan secara praktis prinsip-prinsip dan praktek-praktek 

akuntansi yang  sehat dalam perusahaannya,  

2. Mengikuti perkembangan tehnologi, sehingga dapat menyediakan 

kepada  pimpinan informasi yang diperlukan atas dasar yang 

paling ekonomis dan praktis  dapat dilaksanakan.  

3. Mengembangkan dan memelihara catatan-catatan serta prosedur-

prosedur, termasuk pengendalian intern yang memadai, 

sehingga laporan mencerminkan  secara wajar kondisi keuangan 

dan hasil usaha dari perusahaan.  
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5. Fungsi Evaluasi  

Efektivitas strategi, dan pengendalian akan nampak pada 

eavaluasi yang dilakukan pada setiap periode atau tahapan kerja. 

Dengan fungsi tersebut, maka menurut Ring, P. S. and Van de en, A. 

H (1992) meliputi empat langkah dasar sebagai berikut: 

a. Membuat standar kinerja 

b. Mengukur kinerja individual dan organisasional 

c. Membandingkan kinerja aktual dgn standar kinerja yg direncanakan 

d. Melakukan tindakan koreksi 

18. Batasan  Pengendalian Manajemen Dalam Strategi Organisasi  

Wilayah pengendalian manajemen menurut Ring, P. S. and Van de 

en, A. H (1992) dapat dilihat melalui pemetaan kerja yaitu: 

a. Lingkungan Pengendalian (Dalam bentuk struktur)  

b. Strategi organisasi  

c. Pusat Pertanggungjawaban  

1) Pusat Biaya  

2) Pusat Pendapatan  

3) Pusat Laba  

4) Pusat Investasi  

d. Proses Pengendalian Manajemen  

1) Strategic Planning  

2) Penyusunan Anggaran  

3) Pengukuran Kinerja  
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4) Evaluasi Kinerja  

5) Kompoensasi Manajemen  

Tiga aktivitas pengendalian menurut Wilson, James. D, Campbell, 

John B (1981) yang menjadi batasan dan memerlukan perencanaan dan 

pengendalian yaitu :  

1) Strategy Formulation (perumusan strategi)  

2) Management Control (pengendalian manajemen)  

3) Task Control (pengendalian tugas)  

Pengendalian Manajemen digunakan untuk mempengaruhi para anggota 

organisasi agar menerapkan strategi organisasi, karena pengendalian 

manajemen merupakan  aktivitas pengendalian manajemen, keselarasan 

tujuan , adalah alat implementasi strategi selain struktur organisasi, 

manajemen sumber daya manusia, budaya , penekankan aspek 

keuangan dan nonkeuangan , dan membantu mengembangkan strategi 

Baru . Tugas lain bagi controller antara lain:  

a. Mengembangkan dan menerbitkan kebijaksanaan dan prosedur 

akuntansi, anggaran, pajak, perencanaan dan ramalan penjualan serta 

pelaporan keuangan dan pengukuran pelaksanaan. 

b. Menyediakan pedoman kebijaksanaan dan representasi untuk semua 

hubungan  dengan pemerintah dan organisasi-organisasi industri 

dalam tanggung jawabnya.  

c. Mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana 

keuangan 
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perusahaan tahunan yang berhubungan dengan tujuan perusahaan 

secara menyeluruh, termasuk proyeksi penjualan, biaya, pendapatan 

bersih, posisi kas,fasilitas dan kebutuhan modal dll. 

Batasan pengendalian ini biasanya disesuaikan dengan 

kewenangan Controller yaitu Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran 

rumah tangga, Menurut resolusi dari komisi eksekutif, dan Menurut 

perintah umum dari presiden direktur. Masalah utama dalam pengendalian 

manajemen adalah mendorong agar saat para anggota organisasi 

mencapai tujuannya sendiri, dan pada saat yang sama mereka secara 

otomatis membantu pencapaian tujuan organisasi ( goal congruence )  

1. Alat untuk Mengimplementasikan Strategi, dengan penekanan aspek 

keuangan dan nonkeuangan  

a. Dimensi Keuangan berupa pencapaian laba bersih, imbalan 

ekuitas, imbalan investasi dsb.  

b. Dimensi Nonkeuangan berupa  kualitas produk, pangsa pasar, 

kepuasan pelanggan, pengantaran tepat waktu, moral karyawan 

dsb.  

c. Balanced scorecard: menyatukan dimensi keuangan dengan 

dimensi nonkeuangan  

2. Membantu dalam mengembangkan strategi baru dalam bentuk 

a. Pengendalian Interaktif:  

b. Today’s Control Tomorrow’s Startegy  



87 
 

3. Pengendalian Interaktif melalui pengembangan atensi manajemen 

karena adanya beberapa permasalahan seperti  kehilangan pangsa 

pasar, adanya keluhan pelanggan , kemudian terbukanya peluang 

pasar baru yang dijadikan dasar manajer untuk menyesuaikan dengan 

perubahan lingkungan yang cepat  

4. Perumusan Strategi. Adalah proses menetapkan tujuan organisasi dan 

strategi untuk mencapai tujuan.  

B. Hubungan Antar Variabel 

 
1.  Informasi Terhadap Kinerja Keuangan 

Van de Ven & Delbecq (1974), Gresov (1989), dan Keck & Tushman 

(1993) bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh informasi dan faktor 

kontinjensi. Akintoye,I R dan  Adidu Felix A (2008) bahwa keputusan 

investasi berpengaruh kuat terhadap mobilisasi dana, modal dasar, 

pertumbuhan ekonomi, dan  tingkat pemgembalian modal (rate of 

return). 

 
2. Informasi Terhadap Strategi Operasional 

Menurut  Tagliavini, Pigni, Ravarini, Buonanno (1996), Barua (1995), 

dan  Stratopoulos (2000) bahwa informasi yang baik , membantu 

perumusan strategi. 
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3. Informasi Terhadap Keputusan Investasi 

Temuan Venkatraman (1986), Das (1991),  Henderson (1989), dan 

Burn dan Szeto (2000) bahwa pengambilan keputusan dalam kondisi 

tidak pasti sangat dipengaruhi oleh dukungan informasi. Stratopoulos  

(2000) mengatakan bahwa informasi yang baik akan menentukan 

kualitas keputusan. Adhianto (2005) bahwa informasi dari laporan 

keuangan membantu investor untuk mengambil keputusan investasi. 

Sarker,T K. dan Monroe,Gary S.2009 bahwa Regulatory climate dan 

information strategy memiliki pengaruh kuat terhadap individual 

environmental investment decision-making. Akintoye, Ishola Rufus 

(2008) bahwa dengan pengungkapan informasi akuntansi maka 

investor dapat mengambil keputusan. Miles and Huberman, 1994. 

Faktor informasi  membantu variabel kontinjensi untuk membatasi 

tujuan , mempertajam keputusan, dan memberi konsekwesi terhadap 

peningkatan kinerja . 

 
4. Sumberdaya Lingkungan  Terhadap Kinerja Keuangan 

Lenway dan Rehbein (1991) mengatakan bahwa kinerja usaha akan 

menurun jika tidak menjangkau penggunaan sumberdaya lingkungan. 

Bruns dan Waterhouse (1975) bahwa lingkungan yang berubah secara 

cepat dan tingkat persaingan yang kompetitif, perencanaan strategi 

yang berbasis lingkungan lebih efektif  sangat menentukan pencapaian 

kinerja usaha. Glueck dan Jauch (1991) menjelaskan bahwa untuk 

mencapai kinerja yang optimal, strategi harus dirumuskan dengan 
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memperhatikan besarnya ketersediaan sumberdaya lingkungan. Boyd 

dan Fulk (1996), dan Boyd  et al. (1993) bahwa kinerja perusahaan 

sangat dihambat oleh sumberdaya eksternal (external constraints). 

Schmitz (1982) Hambatan pertumbuhan usaha disebabkan faktor 

eksternal perusahaan, yaitu sulitnya akses terhadap persaingan 

usaha, pasar produk, teknologi, bahan baku, kredit dan kebijakan 

pemerintah. 

5. Sumberdaya Lingkungan  Terhadap Strategi Operasional 

Lingkungan eksternal memiliki kecenderungan kuat berpengaruh 

terhadap penentuan strategi perusahaan (Porter, 1980; Hambrick, 

1983; Dess and Beard 1984). Baron (1995) bahwa strategi yang 

dirumuskan tetap merujuk pada fakta dari lingkungan pasar dan 

nonpasar. Glueck dan Jauch (1991) menjelaskan bahwa untuk 

mencapai kinerja yang optimal, strategi harus dirumuskan dengan 

memperhatikan sumberdaya lingkungannya. Beal (2000), dan  Elenkov 

(1997) menunjukkan  bahwa pada umumnya perusahaan  yang  

berhasil menyelaraskan  strateginya  dengan  lingkungan  eksternal 

dapat menciptakan kinerja yang lebih tinggi. 

6. Sumberdaya Lingkungan terhadap  Keputusan Investasi 

Boyd & Fulk (1996) bahwa untuk mengambil keputusan investasi, 

tindakan manejerial, dan perumusan  perencanaan  strategik, maka 

harus memperhatikan sumberdaya lingkungan internal dan eksternal . 
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Dubin (1978) bahwa teori kontinjensi memperhatikan sumberdaya 

lingkungan sebagai input yang diperlukan untuk mengambil keputusan. 

7. Ketidakpastian Lingkungan  Terhadap Kinerja Keuangan 

Donaldson (2001) kontinjensi yang terdiri dari ketidakpastian tugas 

(task uncertainty), dan ketergantungan tugas (task interdependence) 

akibat dari ketidakpastian lingkungan  mengurangi kinerja usahanya. 

Child (1997), dan   Lee  dan  Miller (1996) bahwa keterlibatan 

lingkungan  eksternal bisnis    menentukan  kelangsungan hidup  dan  

kinerja  perusahaan . 

8. Ketidakpastian Lingkungan  Terhadap Strategi Operasional 

Ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penentuan strategi, 

dan strategi dapat pula berpengaruh terhadap ketidakpastian 

lingkungan (Miller, 1988). Penelitian Riyanto (1997) menyatakan 

bahwa perbedaan strategi akibat ketidakpastian lingkungan, dan 

system pengendalian manajemen yang berbeda dibutuhkan untuk 

strategi yang berbeda. Mulyadi (2001) diperlukan modifikasi atas 

implementasi yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan dan   

kondisi  organisasi . 

9. Ketidakpastian Lingkungan  Keputusan Investasi 

Menurut Elenkov (1997) bahwa semua keputusan investasi harus 

diselaraskan dengan lingkungan, agar mengurangi krisis organisasi. 

Menurut   Burton dan Obel (2004) bahwa keputusan investasi dalam  

kondisi yang tidak menentu tetap mengacu pada kriteria efisien, efektif, 
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dan kelanjutan hidup. Perrow (1967) mengatakan bahwa keputusan 

investasi mempertimbangkan  iklim organisasi yang berdasarkan 

temuan Burton & Obel (1998), budaya nasional yang ditemukan oleh 

Burton & Obel (2004), dan skim insentif (incentive schemes)  yang 

ditemukan oleh Burton & Obel (1998). 

10. Ketergantungan Organisasi Terhadap Kinerja Keuangan 

Kumar et.al. (2001) mencatat bahwa konsep strategi generik yang 

dikemukakan oleh Porter dapat memenangkan persaingan. Elenkov 

(1997) bahwa pertimbangan faktor kontinjensi dalam strategi 

menciptakan  keselarasan  antara  perencanaan strategi  dengan  

lingkungan  bisnis  eksternal, yang dapat  berakibat  meningkatnya 

kinerja, dengan menghambat  munculnya  krisis  organisasi. Lawrence 

& Lorsch (1967), dalam suatu penelitian empiris, yang mengatakan 

bahwa struktur organisasi berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. 

Zoetermeer (2003), mengatakan bahwa kinerja perusahaan tergantung 

pada kuatnya organisasi. 

11. Ketergantungan Organisasi Terhadap Strategi Operasional 

Gioia D A dan Pitre E (1990) bahwa dengan organisasi yang kuat 

maka terbentuk jaringan yang  mampu menghadapi perubahan 

lingkungan. Menurut Mintzberg (1979) bahwa strategi yang kuat tidak 

hanya didukung oleh struktur organisasi, tetapi ditentukan oleh 

implementasi strategi yang berkelanjuntan. 
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12. Ketergantungan Organisasi  terhadap Keputusan Investasi 

Menurut   Burton dan Obel (2004) bahwa dalam kondisi yang tidak 

menentu maka kriteria efisien, efektif, dan kelanjutan hidup merupakan 

kriteria yang jelas dalam pengambilan keputusan. 

13. Strategi Operasional Terhadap Kinerja Keuangan 

Porter  (1985)  mengaitkan  strategi  dengan  upaya  organisasi  untuk 

mencapai  keunggulan  bersaing. Strategi  merupakan alat  penting 

dalam rangka meningkatkan keunggulan bersaing.  Menurut Pearce 

and Robinson (2000) strategi merupakan  rencana utama suatu 

perusahaan  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  keunggulan  

bersaing.Dany Miller (1988) mengungkapkan dalam penelitiannya 

bahwa pemilihan strategi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

Govindarajan (1988), mendukung pandapat Miller bahwa pemilihan 

strategi berpengaruh positif terhadap kinerja.Kaplan (1993), 

menyebutkan bahwa pengukuran kinerja dari tiap perusahaan sangat 

terkait dari strategi yang ingin dicapai, dan aktivitas apa yang menjadi 

critical point dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

14. Keputusan Investasi Terhadap Kinerja Keuangan 

 
Mayer and Sussman (2004) bahwa keputusan investasi berpengaruh 

kuat terhadap kinerja keuangan. Temuan  Ye dan Tiong (2000) bahwa 

keputusan investasi memperkuat peningkatan kinerja dan 

pertumbuhan perusahaan. Tetapi temuan Mitchell and Stafford (2000) 

bahwa keputusan investasi tidak memberikan efisiensi pasar dan 
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kinerja yang lebih baik. Menurut Titman, Wei and Xie (2004) bahwa 

keputusan investasi memberikan kinerja yang rendah bagi perusahaan 

yang memiliki arus kas dan leverage yang rendah. 

          C. Beberapa Hasil Studi Empiris 

 Dalam pengembangan konsep penelitian ini, penulis mengungkap 

beberapa hasil studi empiris terdahulu sebagai acuan pengembangan 

kerangka pikir penulisan. (Matriks dapat dilihat dalam Lampiran 1. 

Beberapa Temuan Empiris). 

1. Benson Honing (2004) dengan judul ”Entrepreneurship 

Education:Toward a Model of Contingency-Based Business Planning”. 

Dalam penelitiannya terhadap beberapa pengusaha muda di Amerika. 

Metode analisis dalam penelitian ini ialah multivariate. Hasil penelitian 

ini menemukan bahwa faktor kontinjensi seperti pendayagunaan 

organisasi yang bersifat jangka panjang menentukan efektifitas 

perencanaan strategi dan kinerja keuangan. 

2. Amin M. Ruhul dan Banerjee Sharmistha (2007) dengan judul ” 

Constraints And Contingencies Of The Small Business”. Metode 

penelitian ini menggunakan analisis ANOVA terhadap pengusaha kecil 

di Calcutta-India. Hasil penelitiannya setelah membandingkan antara 

pengusaha kecil dan besar, ternyata semuanya memiliki prospek yang 

sama untuk menerima dampak kontinjensi yang mempengaruhi 

kinerjanya. 
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3. Donaldson (2001) dengan judul ” The Contingency Theory of 

Organization. Penelitian ini dilakukan di California dengan metode 

SEM terhadap beberapa perusahan ekspor. Penelitian ini didasarkan 

pada teori kontinjensi. Hasil penelitian, yaitu keputusan ekspor dalam 

kondisi tak menentu untuk mencapai peningkatan kinerja ditentukan 

oleh struktur organisasi, strategik, dan beberapa variabel lingkungan. 

4. Miles, dan Snow (1978) dengan judul ”Organizational strategy, 

structure and process” . Penelitian ini dilakukan di New York dengan 

metode SEM. Hasil penelitian, bahwa faktor informasi  dan variabel 

kontinjensi membantu penentuan tujuan, mempertajam pengambilan 

keputusan, dan memberi konsekwesi terhadap peningkatan kinerja.  

5. Klaas ,Peter (2007) dengan judul ” Towards a concept of dynamic fit in 

contingency theory ”. Penelitian ini dilakukan di Denmark dengan 

metode regresi berganda. Hasil penelitian, bahwa faktor kontinjensi 

mempengaruhi disposisi asset yang menurunkan kinerja, sehingga 

diperlukan sistem yang lebih dinamis untuk menekan terjadinya 

disposisi asset. 

6. Harrington, Brooke (2001) dengan judul ” Organizational Performance 

and Corporate Social Capital: A Contingency Model. Social Capital of 

Organization”. Penelitian ini dilakukan di Amerika dengan metode 

SEM. Hasil penelitian, bahwa dengan membangun suatu model 

kontinjensi, maka kinerja organisasi ditentukan oleh informasi dan 

produktivitas individu.  
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7. Teo ,Thompson SH dan Pian,Yujun (2003) dengan judul ” A 

contingency perspective on Internet adoption and competitive 

advantage”. Penelitian ini dilakukan di Eropah dengan metode SEM. 

Hasil penelitan, bahwa akses internet sebagai sumber informasi dalam 

suatu perspektif kontinjensi maka dapat meningkatkan keunggulan 

bersaing.  

8. Mintzberg (1979) dengan judul ”The structure of organizations”. 

Penelitian ini dilakukan di New York dengan metode kualitatif deskriptif. 

Hasil penelitian, bahwa strategi yang kuat tidak hanya didukung oleh 

struktur organisasi, tetapi ditentukan oleh implementasi strategi yang 

berkelanjuntan.  

9. Titman, Wei and Xie (2004) dengan judul ”Capital investment and stock 

returns”. Penelitian ini dilakukan di Asia dengan metode SEM. Hasil 

penelitian, bahwa keputusan investasi memberikan kinerja yang 

rendah bagi perusahaan yang memiliki arus kas dan leverage yang 

rendah.  

10. Raduan, C. R et.al (2009) dengan judul ”Management, Strategic 

Management Theories and the Linkage with Organizational 

Competitive Advantage from the Resource-Based View”. Penelitian ini 

dilakukan di Eropah dengan metode SEM. Hasil penelitian, bahwa 

keunggulan kompetitif dan kinerja usaha ditentukan oleh penggunaan 

sumberdaya, kemampuan organisasi, dan sistem yang dibangun.  
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11. Ma, H (2000) dengan judul ”Competitive advantage and firm 

performance”. Penelitian ini dilakukan di Maryland dengan metode 

dalam SEM. Hasil penelitian, bahwa karakter organisasi, seperti posisi 

kepemilikan assets, akses distribusi dan suplai,  peningkatan 

pengetahuan, kompetensi, dan kapabilitas dalam operasional bisnis 

mempengaruhi kinerja usaha.  

12. Bryan,Lowell (2009) dengan judul ”Dynamic management:Better 

decisions in uncertain times”. Penelitian ini dilakukan di New York 

dengan metode SEM. Hasil penelitian, bahwa dalam kondisi 

ketidakpastian lingkungan  maka kekuatan organisasi, dan anggaran 

dapat menentukan kekuatan pasar dan keuntungan perusahaan.  

13. Tintri,Dharma (2002) dengan judul ”Pengaruh Strukstur dan Kultur 

Organisasional Terhadap Keefektifan Anggaran Paarstisipasi Dalam 

Peningkatan Kinerja Manajerial” . Penelitian ini dilakukan di Indonesia 

dengan metode SEM. Hasil penelitian, bahwa tidak terdapat pengaruh 

antara struktur dan kultur orgaanisasi terhadap efektifitas anggaran 

dan kinerja manajerial. 

14. Schwark,Bastian (2009) dengan judul ” Toward a contingent resource-

based view of nonmarket capabilities under regulatory uncertainty”. 

Penelitian ini dilakukan di Switzerland dengan metode multivariate. 

Hasil penelitian, bahwa kemampuan prediksi dan strategi nonpasar 

maka akan mengurangi ketidakpastian lingkungan dalam mengambil 

keputusan investasi.  
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15. Duncan (1972) dengan judul ”Characteristics of organizational 

environments and perceived environmental uncertainty”. Penelitian ini 

dilakukan di Denmark dengan metode multivariate. Hasil penelitian, 

bahwa informasi, dan kakakter organisasi untuk merumusan strategi 

pada kondisi lingkungan yang tidak pasti, maka turut menentukan 

kinerja usaha.  

16. Muafi (2009) dengan judul ”A Configuration And Contingency 

Approach To Understanding Export Performance”. Penelitian ini 

dilakukan di Jawa Timur  dengan metode SEM. Hasil penelitiannya 

menemukan  bahwa kinerja ekspor beberapa perusahaan manufaktur 

di Jawa Timur sangat ditentukan oleh strategi yang berbasis 

kontinjensi.  

17. Alrawi H A.dan Thomas S S (2007) dengan judul ” Application of 

Contingency Theory of Accounting Information to The UAE Banking 

Sector”. Penelitian ini dilakukan di Uni Arab Emirate dengan metode 

Generalized Least  Square (GLS). Hasil penelitian, bahwa teori 

kontinjensi dalam informasi akuntansi menentukan nilai pengungkapan 

laporan akuntansi serta ketepatan audit laporan keuangan.  

18. Wishada, I Gede S (2008) dengan judul” Dampak Strategi 

Pengungkapan Informasi Emiten Terhadap Perubahan Harga Saham ”. 

Penelitian ini dilakukan di BEI dengan metode SEM. Hasil penelitian, 

bahwa strategi pengungkapan informasi emiten berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan harga saham.  
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19. Adhianto (2005) dengan judul ”Pengaruh publikasi laporan keuangan 

terhadap perubahan harga saham dan transaksi perdagangan saham”. 

Penelitian ini dilakukan di BEI dengan metode analisis regresi 

berganda. Hasil penelitian, bahwa kandungan informasi laporan 

keuangan menentukan tingkat keyakinan dan aktivitas investor, 

sebagai faktor dominan bagi investor dalam menentukan keputusan 

investasi dan efisiensi. 

20. Sarker,T K. dan Monroe,Gary S (2009) dengan judul ”Influence of 

regulation and information on environmental investment decision-

making: an experimental study “. Penelitian ini dilakukan di Australia 

dengan metode SEM. Hasil penelitian, bahwa keputusan investasi 

ditentukan oleh aturan pemerintah yang mendukung (regulatory 

climate) dan strategi informasi .  

21. Akintoye, Ishola Rufus (2008) dengan judul ” Optimising Investment 

Decisions Through Informative Accounting Reporting”. Penelitian ini 

dilakukan di Eropah dengan metode  multivariate. Hasil penelitian 

bahwa dalam Informasi akuntansi sangat menentukan pengambilan 

keputusan investasi bagi investor.  

22. Akintoye,I R dan  Adidu Felix A (2008) dengan judul ” Investment 

Decisions in a Developing Economy: A Case Study of Insurance 

Business in Nigeria”. Penelitian ini dilakukan di Nigeria dengan 

menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian bahwa 

keputusan investasi berpengaruh kuat terhadap mobilisasi dana, 
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penggunaan modal kerja, pertumbuhan ekonomi, dan  pengembalian 

investasi (rate of return). 

23. Fahlenbrach,Räudiger (2006) dengan judul ”Founder-CEOs, 

Investment Decisions, and Stock Market Performance”. Penelitian ini 

dilakukan di Ohio-Amerika dengan analisis regresi berganda pada 

beberapa CEO. Hasil penelitian, bahwa tingginya kinerja keuangan 

ditentukan oleh pengambilan keputusan CEO, jika pengambilan 

keputusan lambat dan tidak berdasar pada beberapa pertimbangan 

pasar maka akan menurunkan kinerjanya. 

24. Muslichah (2002) dengan judul ”Pengaruh Variabel Kontinjensi 

Terhadap karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen dan Kinerja 

Manajerial Pada Unit Bisnis Industri manufaktur di Jawa Timur”. 

Penelitian ini dilakukan di Jawa Timur dengan metode SEM pada 

beberapa perusahaan manufaktur. Hasil penelitian bahwa kinerja 

manajerial dipengaruhi oleh faktor kontinjensi, tetapi faktor kontinjensi 

tidak signifikan berpengaruh terhadap karakteristik sistem akuntansi 

manajemen, dan karakteristik sistem akuntansi manajemen dengan 

pendekatan desentralisasi mempengaruhi kinerja manajerial. 
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BAB  III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

A. Kerangka Konseptual Penelitian 

Dari berbagai pandangan para ahli yang diungkapkan pada landasan 

teori , secara jelas memperlihatkan bahwa penelitian ini dirancang dalam 

bentuk kerangka konseptual yang mengacu pada prinsip penulisan karya 

ilmiah, yang berdasar pada kondisi kinerja pertumbuhan sektor 

pertambangan batubara di Kalimantan Timur sampai tahun 2009.  Kinerja 

keuangan sektor pertambangan batubara pada suatu sisi dipengaruhi oleh 

kondisi kontinjensi, kemudian kondisi kontinjensi tidak hanya 

mempengaruhi kinerja, tetapi juga terhadap karakteristik sistem akuntansi 

manajemen. Selanjutnya pada kondisi kontinjensi, karakteristik akuntansi 

manajemen juga mengalami dampak terhadap pengambilan keputusan, 

dan perumusan strategi operasionalnya 

Beberapa teori yang terkait dengan penelitian ini seperti teori 

kontingensi oleh Lawrence & Lorsch (1967) bahwa kinerja  ekonomi 

dipengaruhi oleh struktur organisasi dan kondisi lingkungan. Kemudian 

temuan Van de Ven & Delbecq (1974), Gresov (1989), dan Keck & 

Tushman (1993) bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh informasi dan 

faktor kontingensi. Kondisi lingkungan dalam setiap saat mengalami 

perubahan sementara pemanfaat sumberdaya perusahaan harus 

maksimal agar mencapai kinerja keuangan yang lebih meningkat. 
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Sinkronisasi antara kedua faktor tersebut bermuara pada perumusan 

strategi dan pengambilan keputusan. 

Teori  pendekatan  ekologi  populasi  oleh Child (1997) menjelaskan 

bahwa kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan ditentukan oleh 

karakteristik lingkungan dimana perusahaan  berada. Lingkungan 

perusahaan berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Adapun 

indikator lingkungan adalah sumberdaya manusia (Lenway & Rehbein 

,1991), (Porter, 1980), (Hambrick, 1983), (Dess dan Beard,1984), dan 

(Baron ,1995), bahan Baku (Bruns & Waterhouse, 1975), dan (Glueck dan 

Jauch ,(1991), teknologi (Boyd  et al. 1993). (Porter, 1980), (Hambrick, 

1983), (Dess and Beard, 1984), dan  (Baron ,1995), dan pendanaan 

(Schmitz ,1982). (Beal ,2000), (Elenkov ,1997), dan  (Boyd & Fulk ,1996). 

Porter  (1985)  dan Pearce and Robinson (2000) mengatakan bahwa  

strategi  merupakan  upaya  organisasi  untuk mencapai  keunggulan  

bersaing. Beararti keunggulan yang tinggi merupakan indikator untuk 

mencapai kinerja. Perumusan strategi selalu mengakomodir antara 

perubahan lingkungan dengan indikator minimum cost dan  menjaga 

kualitas (Porter,1986), dan (D'Aveni, 1995) yaitu biaya produksi yang 

rendah tetapi tetap menjaga kualitasnya, kecepatan dan metode produksi, 

, dan kecukupan modal (Marina H. Onken.1998), dan (D'Aveni, 1995)  

Temuan Beal (2000), dan  Elenkov (1997) bahwa keselarasan antara 

strategi  dengan  lingkungan  eksternal  akan meningkatkan  kinerja  

perusahaan. Disamping strategi pasar maka strategi nonpasar oleh 
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Bonardi et al. (2005), dan Bonardi et al (2006) membuktikan bahwa 

perusahaan harus membangun suatu kompetensi khusus yang dalam 

lingkungan nonpasar, agar memberikan keunggulan perusahaan 

dibanding dengan para pesaingnya.  

Van de Ven & Delbecq (1974), Gresov (1989), dan Keck & Tushman 

(1993) bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh informasi dan faktor 

kontinjensi. Faktor kontnjensi seperti ketidakpastian lingkungan yang 

teridiri dari indikator Kebijakan Pemerintah (Child ,1997),  (Lee  &  Miller  

,1996), dan (Gioia D A & Pitre E,1990), indikator Pasar (Schmitz ,1982),  

(Child ,1997),  (Lee  &  Miller ,1996), dan (Gioia D A & Pitre E ,1990), 

sementara indikator Pertumbuhan Industri (Boyd & Fulk ,1996). (Schmitz 

,1982), (Child, 1997),  Lee  &  Miller (1996), dan Gioia D A & Pitre E 

(1990). 

Temuan  Ye dan Tiong (2000) bahwa keputusan investasi 

memperkuat peningkatan kinerja dan pertumbuhan perusahaan. 

Akintoye,I R dan  Adidu Felix A. (2008) bahwa keputusan investasi 

berpengaruh kuat terhadap mobilisasi dana, modal dasar, pertumbuhan 

ekonomi, dan  pengembalian investasi. Setiap investor harus mengambil 

keputusan, walaupun dalam kondisi lingkungan yang berubah-ubah, 

apakah maju, mundur, atau posisi bertahan. Berbagai dasar pertimbangan 

dalam mengambil keputusan investasi. Adapun indikator keputusan 

inversasi adalah net present value (Ye dan Tiong ,2000) yaitu nilai arus 

kas bersih, Payback Period (Ye dan Tiong ,2000), (Hax et al. 1984) yaitu 
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periode pengembalian investasi, Weighted Average Cost of Capital (Ye 

dan Tiong ,2000) atau biaya modal, dan Risk Premium (Wibowo, A. dan 

Kochendörfer, B ,2005), dan (Ye dan Tiong ,2000) atau tingkat 

pengembalian investasi  diatas pengembalian pasar. 

Tagliavini, Pigni, Ravarini, Buonanno (1996), Barua (1995), dan  

Stratopoulos ( 2000) bahwa informasi yang baik akan menentukan 

strategi. Informasi yang akurat dan tepat waktu, akan mengurangi 

ketidakpastian tentang kondisi liungkungan yang tidak menentu. Indikator 

informasi adalah akurat (Burn dan Szeto ,2000), (Hong jiang Xu , 2003), 

(Ballou et al ,1993), dan (Huang et al ,1999) yaitu informasi dikatakan 

akurat apabila dari sumber yang berwenang, indikator tepat waktu (Das 

,1991), (Hong jiang Xu , 2003), (Ballou et al ,1993), dan (Huang et al 

,1999), lengkap (Hong jiang Xu ,2003), (Ballou et al ,1993), dan (Huang et 

al ,1999) dikatakan lengkap karena sesuai dengan keputusan uang akan 

diambil, dan  konsisten (Henderson ,1989), (Hong jiang Xu,2003), (Ballou 

et al,1993), dan (Huang et al ,1999) yaitu perinsip pelaporannya tidak 

berubah.  

Santos dan Peffers (1998), dan Vadapalli dan Ramamurthy (1998) 

bahwa faktor kontinjensi mempengaruhi kinerja organisasi setelah ada 

kejelasan informasi. Penelitian Teo et al., (1997–1998) juga mengatakan 

bahwa faktor organisasi sebagai unsur kontinjensi memiliki kekuatan 

hubungan yang lebih kuat dalam menghadapi faktor faktor lingkungan 

yang berubah-ubah. Sedangkan indikator kinerja adalah ROA atau 
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indikator pengembalian investasi (Parker ,2000), dan EVA atau kinereja 

ekonomi (Young dan O`Byrne, 2001)  

Lenway & Rehbein (1991) mengatakan bahwa pengaruh lingkungan 

seperti kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Dalam lingkungan yang berubah secara cepat dan tingkat persaingan 

yang kompetitif, perencanaan strategi yang berbasis lingkungan lebih 

efektif digunakan untuk meningkatkan kinerja (Bruns & Waterhouse, 

1975). Glueck dan Jauch (1991) menjelaskan bahwa untuk mencapai 

kinerja yang optimal, strategi harus dirumuskan dengan memperhatikan 

lingkungannya. Boyd dan Fulk (1996), dan Boyd  et al. (1993) bahwa 

hambatan eksternal (external constraints) berupa pemenuhan 

sumberdaya menentukan kinerja perusahaan. Schmitz (1982) Hambatan 

pertumbuhan usaha disebabkan faktor eksternal perusahaan, yaitu 

sulitnya akses terhadap persaingan usaha, pasar produk, teknologi, bahan 

baku, kredit dan kebijakan pemerintah. 

Lingkungan eksternal memiliki kecendrungan kuat berpengaruh 

terhadap penentuan strategi perusahaan (Porter, 1980; Hambrick, 1983; 

Dess and Beard 1984). Baron (1995) bahwa strategi dirumuskan dengan 

merujuk pada suatu fakta yang menjangkau lingkungan pasar dan 

nonpasar. Glueck dan Jauch (1991) menjelaskan bahwa untuk mencapai 

kinerja yang optimal, strategi harus dirumuskan dengan memperhatikan 

lingkungannya. Beal (2000), dan  Elenkov (1997) menunjukkan  bahwa 

pada umumnya perusahaan  yang  berhasil menyelaraskan  strateginya  
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dengan  lingkungan  eksternal dapat menciptakan kinerja yang lebih 

tinggi. Boyd & Fulk (1996) bahwa untuk mengambil keputusan investasi, 

tindakan manejerial, dan merumuskan  perencanaan  strategik, maka 

harus memperhatikan sumberdaya lingkungan .  

Lawrence & Lorsch (1967), dan  Zoetermeer (2003) bahwa kinerja 

ekonomi ditentukan oleg ketergantungan organisasi. Adapun indikator dari 

ketergantungan organisasi adalah kepuasan karyawan, tanggung jawab 

sosial, dan mutu produk (Venkatraman dan Ramanujam ,1986) dalam 

(Gibcus. Kemp, dan Zoetermeer ,2003). 

Mintzberg (1979) mengatakan implementasi strategi yang terus 

berkelanjutan sangat ditentukan oleh ketergantungan organisasi. Strategi 

yang mengakomodir perubahan lingkungan tetapi tanpa didukung oleh 

ketergantungan organisasi maka strategi tidak terimplementasi. Kuatnya 

ketergantungan organisasi menjadi indikator yang menghasilkan kinerja 

keuangan yang tinggi. 

Donaldson (2001) membedakan kontinjensi terdiri dari ketidakpastian 

tugas task uncertainty, dan ketergantungan tugas task interdependence) 

dan secara krluar terdapat ketidakpastian lingkungan terhadap organisasi, 

yang sangat menentukan kinerja usahanya. lingkungan  eksternal bisnis    

menentukan  kelangsungan hidup  dan  kinerja  perusahaan  (Child,  

1997;  Lee  &  Miller,  1996). Ketidakpastian lingkungan berpengaruh 

terhadap penentuan strategi, dan strategi dapat pula berpengaruh 

terhadap ketidakpastian lingkungan (Miller, 1988). Penelitian Riyanto 
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(1997) menyatakan bahwa perbedaan strategi diasosiasikan dengan 

perbedaan tingkat ketidak pastian lingkungan, dan system pengendalian 

manajemen yang berbeda dibutuhkan untuk strategi yang berbeda. 

Strategi yang telah dipilih diimplementasikan, seringkali diperlukan 

modifikasi atas strategi tersebut, yang disesuaikan dengan perubahan 

lingkungan dan/ atau  kondisi  organisasi  (Mulyadi  2001). 

Menurut Elenkov (1997) bahwa keselarasan tersebut mencegah 

krisis  organisasi  atau  perusahaan. Menurut   Burton dan Obel (2004) 

bahwa dalam kondisi yang tidak menentu maka kriteria efisien, efektif, dan 

kelanjutan hidup merupakan kriteria yang jelas dalam mengambil 

keputusan. Perrow (1967), iklim organisasi oleh Burton & Obel (1998), 

budaya nasional oleh Burton & Obel (2004), skim insentif (incentive 

schemes) oleh Burton & Obel (1998). Kumar et.al. (2001) mencatat bahwa 

konsep strategi generik yang dikemukakan oleh Porter dapat 

memenangkan persaingan dengan organisasi/perusahaan. Elenkov 

(1997) bahwa pertimbangan faktor kontinjensi dalam strategi menciptakan  

keselarasan  antara  perencanaan strategi  dengan  lingkungan  bisnis  

eksternal, yang dapat  berakibat  meningkatnya kinerja, dengan 

menghambat  munculnya  krisis  organisasi. Lawrence & Lorsch (1967), 

dalam suatu penelitian empiris, yang mengatakan bahwa struktur 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Zoetermeer (2003), 

mengatakan bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi oleh ketergantungan 

organisasi, diantaranya Gioia D A dan Pitre E (1990) bawah organisasi 
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sangat ditentukan oleh lingkungannya. Struktur organisasi menurut 

Mintzberg (1979). 

Menurut   Burton dan Obel (2004) bahwa dalam kondisi yang tidak 

menentu maka kriteria efisien, efektif, dan kelanjutan hidup merupakan 

kriteria yang jelas dalam mengambil keputusan. Porter  (1985)  

mengaitkan  strategi  dengan  upaya  organisasi  untuk mencapai  

keunggulan  bersaing. Strategi  merupakan alat  penting dalam rangka 

meningkatkan keunggulan bersaing.  Menurut Pearce and Robinson 

(2000) strategi merupakan  rencana utama suatu perusahaan  yang  

bertujuan  untuk  menciptakan  keunggulan  bersaing.Dany Miller (1988) 

mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa pemilihan strategi 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan Govindarajan (1988), 

mendukung pandapat Miller bahwa pemilihan strategi berpengaruh positif 

terhadap kinerja.Kaplan (1993), menyebutkan bahwa pengukuran kinerja 

dari tiap perusahaan sangat terkait dari strategi yang ingin dicapai, dan 

aktivitas apa yang menjadi critical point dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. 

Mayer and Sussman (2004]) bahwa keputusan investasi 

berpengaruh kuat terhadap kinerja keuangan. Temuan  Ye dan Tiong 

(2000) bahwa keuputusan investasi memperkuat peningkatak kinerja dan 

pertumbuhan perusahaan. Tetapi temuan Mitchell and Stafford (2000) 

bahwa keputusan investasi tidak memberikan efisiensi pasar dan kinerja 

yang lebih baik. Menurut Titman, Wei and Xie (2004) bahwa keputusan 
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investasi memberikan kinerja yang rendah bagi perusahaan yang memiliki 

arus kas dan leverage yang rendah. 

Berdasarkan temuan peneliti terdahulu, maka pada tabel 3.1 dapat 

ditunjukkan matriks variabel penelitain. 

Tabel 3.1. Variabel Dari Peneliti Terdahulu 

No Peneliti Lokasi Tahun Metode 
Variabel 

Penelitian 

1 Benson Honing Amerika 2004 Multivariate 

Faktor kontinjensi 
(pendayagunaan 
organisasi,  
efektifitas 
perencanaan), 
strategi, kinerja 
keuangan. 

2 
Amin M. Ruhul 
dan Banerjee, 
Sharmistha 

Calcutta-
India 

2007 ANOVA 
Kontinjensi dan  
Kinerja 
 

3 Donaldson 
Californi

a 
2001 SEM 

Kinerja, Struktur 
organisasi, 
Strategik, 
Lingkungan. 

4 
Miles, dan 
Snow 

New 
York 

1978 SEM 

Iinformasi,Variabel 
Kontinjensi, 
Pengambilan 
Keputusan, 
Kinerja.  

5 Klaas ,Peter Denmark 2007 
Regresi 

Berganda 

Faktor kontinjensi, 
Disposisi Asset, 
Kinerja, 

6 
Harrington, 
Brooke 

Amerika 2001 SEM 

Model Kontinjensi, 
Kinerja organisasi, 
Informasi, 
Produktivitas 
individu.  

7 
Teo 
,Thompson SH 
dan Pian,Yujun 

Eropah 2003 SEM 

Akses internet 
sebagai informasi 
dalam suatu 
perspektif 
kontinjensi 
,keunggulan 
bersaing 

  8 Mintzberg 
New 
York 

1979 
Deskriptif 
Kualitatif 

Strategi, Struktur 
Organisasi,  

9 
Titman, Wei 
dan Xie 

Asia 2004 SEM 
Keputusan 
investasi, Kinerja 
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Perusahaan, Arus 
Kas, dan 
Leverage  

10 
Raduan, C. R 
et.al 

Eropah 2009 SEM 

Keunggulan 
kompetitif, Kinerja 
usaha, 
Sumberdaya, 
Kemampuan 
organisasi, dan 
sistem 

11 Ma, H Maryland 2000 SEM 

Karakter 
organisasi, seperti 
posisi Kepemilikan 
assets, Akses 
distribusi dan 
suplai,  
Peningkatan 
pengetahuan, 
Kompetensi, 
Kapabilitas, dan 
Kinerja usaha. 

12 Bryan,Lowell 
New 
York 

2009 SEM 

Ketidakpastian 
lingkungan, 
Kekuatan 
organisasi, 
Kekuatan pasar, 
Keuntungan 
perusahaan 

13 Tintri,Dharma 
Indonesi

a 
2002 SEM 

Struktur dan kultur 
orgaanisasi, 
Efektifitas 
anggaran,  Kinerja 
manajerial. 

14 
Schwark,Bastia
n 

Switzerla
nd 

2009 multivariate. 

Kemampuan 
prediksi, Strategi 
nonpasar, 
Ketidakpastian 
lingkungan, 
Keputusan 
investasi 

15 Duncan Denmark 1972 multivariate. 

Informasi, 
Kakakter 
organisasi, 
Strategi, Kondisi 
lingkungan tidak 
pasti, Kinerja 
usaha.  

16 Muafi 
Jawa 
Timur 

2009 SEM 
Kinerja ekspor , 
Strategi Berbasis 
Kontinjensi 
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17 
Alrawi H A.dan 
Thomas S S 

Uni Arab 
Emirate 

2007 

Generalized 
Least  

Square 
(GLS) 

Teori kontinjensi, 
Informasi 
akuntansi, Nilai 
laporan akuntansi, 
Ketepatan audit 
laporan 
keuangan.  

18 
Wishada, I 
Gede S 

BEI 2008 SEM 

Strategi, 
Informasi, 
Perubahan harga 
saham 

19 Adhianto BEI 2005 
regresi 

berganda 

Kandungan 
informasi laporan 
keuangan, 
Keyakinan, 
Aktivitas investor, 
dominan dalam 
menentukan 
keputusan 
investasi dan 
efisiensi. 

20 
Sarker,T K. 
dan 
Monroe,Gary S 

Australia 2009 SEM. 

Keputusan 
investasi 
ditentukan oleh 
Aturan 
pemerintah, 
Strategi informasi 
.  

21 
Akintoye, 
Ishola Rufus 

Eropah 2008 multivariate 

Informasi 
akuntansi, 
Keputusan 
investasi  

22 
Akintoye,I R 
dan  Adidu 
Felix A 

Nigeria 2008 
regresi 

berganda 

Keputusan 
investasi, 
Mobilisasi dana, 
Modal kerja, 
Pertumbuhan 
ekonomi, 
Pengembalian 
investasi (rate of 
return) 

23 
Fahlenbrach,R
äudiger 

Ohio-
Amerika 

2006 
regresi 

berganda 

Kinerja keuangan, 
dan  Pengambilan 
keputusan  

24 Muslichah 
Jawa 
Timur 

2002 SEM 

Kinerja manajerial, 
Faktor kontinjensi, 
Karakteristik 
sistem akuntansi 
manajemen. 
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Berdasarkan matriks 3.1 maka pada tabel 3.2 disusun matriks yang 

menghubungkan antara variabel. 

Tabel 3.2. Hubungan Antara Variabel Dari Peneliti Terdahulu 

Hubungan Antara Variabel 
Koefise

n 
Temuan Yang Sejalan 

Temuan Yang 
Tidak Sejalan 

Informasi 
X1 

 

Terhadap 

 
 
 
 
 

Keputusan 
Investasi Y2 

Ω 1 

Stratopoulos ( 
2000) 
Venkatraman 
(1986), Das 
(1991),  
Henderson (1989), 
dan Burn dan 
Szeto (2000) 

Gordon ,1984) 
Karena waktu 
terbit informasi 
tidak sesuai 
dengan waktu 
penggunaanya 

Sumberdaya 
Lingkungan 

X2 

Ω 2 
Gordon ,1984 
Anderson, Lanen, 
N.(1999) 

 

Ketidak 
Pastian 

Lingkungan 
X3 

Ω 3 

Ye dan Tiong 
(2000) 
Anthony et al, 
(1998) 
Malina, dan Selto, 
(2001) 

Miller, 1988) 
Karena lebih 
baik bertahan 
daripada  tidak 
ada kepastian 

Ketergantun
gan 

Organisasi 
X4 

Ω 4 

Beal (2000), dan  
Elenkov (1997) 

 

Informasi 
X1 

 

 
Terhadap 

 
 
 
 
 

Strategi 
Operasional=Y1 

β 1 

Farghally (2005) 
Chenhall dan 
Morris (1986) 
Nanni, Dixon, dan 
Vollman,(1992) 

 

Sumberdaya 
Lingkungan 

X2 
 

β 2 

Chenhall,Robert H 
(2007) 
Gordon (1984), 
Miles,,Snow,(1978)
, Hill dan Jones 
(1998), Glueck dan 
Jauch (1991), 
Bruns & 
Waterhouse 
(1975), Brooks dan 
Weatherston 
(1997) 

Elenkov (1997) 
Karena 
interpretasi 
terhadap 
perubahan 
lingkungan 
tidak tepat. 
 
Maciariello & 
Kirby, 1994) 
Karena 
sumberdaya 
sangat lemah 
dalam 
persaingan 
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Ketidak 
Pastian 

Lingkungan 
X3 

 

β 3 

Perrow (1967) 
Anthony et al 
(1998) 
Combe (2001), 
Kumar et al (2001), 
Soedorowerdi 
(2006), dan 
Suharyono (2008) 
Elenkov (1997) 
Blau & Harris, 
(1992), Keim & 
Baysinger (1988) 

 

Lenway & 
Rehbein 
(1991), Oliver & 
Holzinger 
(2008) Karena 
tidak 
melakukan 
jangkauan 
publik terhadap 
kebijakan 
pemerintah 

Ketergantun
gan 

Organisasi 
X4 

β 4 

Gordon (1984) 
Miles,  Snow 
(1978) 

 

Strategi 
Operasional 

Y1 

Terhadap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinerja 
Keuangan Y3 

α 1 

Miles & Snow 
(1978) 
Child (1997) 
Lee  &  Miller 
(1996) 
Elenkov (1997) 
Combe (2001), 
Kumar et al (2001), 
Soedorowerdi 
(2006), Suharyono 
(2008) 
David 
(2001),Whelen dan 
Hunger (2002) 
Lee (1987), Kotha 
dan Nair (1995) 
Kotler (1997), 
Govindarajan & 
Fisher (1990) 

Beal (2000) dan 
Elenkov (1997)  
Karena misi 
strateginya 
tidak searah 
visi perusahaan 

 
Giglierano 
(1987) Karena 
tidak sesuai 
dengan 
kemampuan 
sumberdaya 
yang dimiliki 
 
Forrest  (1990) 
Karena strategi 
tidak 
menyesuaikan 
perubahan 
lingkungan 
 
Ma (2000) 
Karena 
perusahaan 
tidak memiliki 
keunggulan 
komparatif  

Keputusan 
Investasi 

Y2 
α 2 

Muslichah (2002)  

Informasi 
X1 

α 3 
Hax et al. (1984)  
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Sumberdaya 
Lingkungan 

X2 
α 4 

Lawrence & Lorsch 
(1967) 
Fry dan 
Schellenberg 
(1984) 
Woodward (1965) 
Van de Ven dan 
Delbecq (1974) 
 Gresov (1989) 
Keck dan 
Tushman (1993) 
Child (1997), Hage 
(1974) 

Lado A et al 
(1992) Karena 
lingkungan 
sangat abstrak, 
evolusioner dan 
revolusioner 
perubahannya 
 
Schmitz (1982) 
Karena sulitnya 
akses terhadap 
persaingan 
usaha, pasar 
produk, 
teknologi, 
bahan baku, 
kredit dan 
kebijakan 
pemerintah. 

Ketidak 
Pastian 

Lingkungan 
X3 

 

α5 

Van de Ven & 
Delbecq (1974), 
Gresov (1989), 
dan Keck & 
Tushman (1993) 
Gresov (1989), 
dan Burton & Obel 
(1998) dan 
Donaldson (2001). 
 

Burton dan 
Obel (2004) 
Karena tidak 
ada kepastian 
dalam 
mengambil 
keputusan 

Ketergantun
gan 

Organisasi 
X4 

α6 

Venkatraman dan 
Ramanujam (1986) 
dalam Gibcus. 
Kemp, dan 
Zoetermeer (2003) 
Tristiyanto (2007) 

 

 

Berdasar pada hubungan antara variabel tersebut, maka penulis 

menuyusun kerangka konseptual hubungan antara variabel pada gambar 

berikut ini: 
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Gambar 3.2. Kerangka Konseptual Hubungan Antara Variabel  
  Exogen (X) dan Endogen (Y) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dengan fungsi-fungsi yang mempengaruhi variabel endogen yaitu: 

Y1 =  f (X1, X2, X3,X4)……………………………………………..…...1 

Y2 = f (X1, X2, X3,X4)….……………………………………….………2 

Y3 = f (X1,X2,X3, X4,Y1,Y2)…………………………………………...3 

Kemudian disusun persamaan simultan sebagai berikut: 

Y3 = α0 + α1Y1 + α2Y2 + α3X1+ α4X4 + α5X5+ α6X6+€1 

Y2 = β0 + β1X1+β2X2 + β3X3 + β4X4 + €2 

Y1 = Ω0 + Ω1X1+ Ω2X2 + Ω3X3 + Ω4X4 +€3 

Atau  

Y3 - α1Y1 - α2Y2 = α0 + α3X1+ α4X4 + α5X5+ α6X6+€1 

Ω3 

Ω2 

β4

α 

β2 

β3

α 

Ω4 

α6

α 

α2

α 
α5

α 

α4

α 

β1

α 

Ω1 α3

α 

α1

α 

Informasi  

 (X1) 

 

Sumberdaya 

Lingkungan 

(X2) 

Ketidak Pastian 

Lingkungan (X3) 

Strategi Operasional  

(Y1) 

 

Kinerja Keuangan 

(Y3) 

Ketergantungan 

Organisasi (X4) 

 

Keputusan Investasi 

(Y2) 
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                       Y2 = β0 + β1X1+β2X2 + β3X3 + β4X4 + €2 

           Y1            = Ω0 + Ω1X1+ Ω2X2 + Ω3X3 + Ω4X4 +€3 

  Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:  

Y1          = Ω0 + Ω1X1+ Ω2X2 + Ω3X3 + Ω4X4 +€3 

Y2         = β0 + β1X1+β2X2 + β3X3 + β4X4 + €2 

Y3        = α1Y1 + α2Y2 + α3X1+ α4X2+ α5X3+ α6X4+ β1 α1X1+ Ω1 

α2X1+ β2 α1X2+ β2 α2X2+ Ω3 α2X3+ β3 α1X3+ Ω4 α2X4+ β4 

α1X4 

Y3       = (α0 + α1Ω0 + α2 β0) +α1Y1 + α2Y2 + (β1 α1+ Ω1 α2+ α3) X1+ 

(β2 α1+ β2 α2+ α4) X2+  (Ω3 α2+ β3 α1+ α5) X3+ (Ω4 α2+ β4 α1+ 

α6) X4+ ( €1 α1€3+ α2€2) 

Y3       = £0 + £1Y1 + £2Y2 + £3X1+ £4X2+  £5X3+ £6X4+ €1  

Keterangan Notasi : 

1. Konstanta 

Ω0    = Konstanta untuk Y1 

β0     = Konstanta untuk Y2 

α0 + α1Ω0 + α2 β0  = Konstanta untuk Y3 

2. Pengaruh Langsung (Direct Effect) 

Ω 1 =  Pengaruh langsung X1 terhadap Y2 

Ω 2 =  Pengaruh langsung X2 terhadap Y2 

Ω 3 =  Pengaruh langsung X3 terhadap Y2 
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Ω 4 =  Pengaruh langsung X4 terhadap Y2 

β 1 =  Pengaruh langsung X1 terhadap Y1 

β 2 =  Pengaruh langsung X2 terhadap Y1 

β 3 =  Pengaruh langsung X3 terhadap Y1 

β 4 =  Pengaruh langsung X4 terhadap Y1 

α 1 =  Pengaruh langsung Y1 terhadap Y3 

α 2 =  Pengaruh langsung Y2 terhadap Y3 

α 3 =  Pengaruh langsung X1 terhadap Y3 

α 4 =  Pengaruh langsung X2 terhadap Y3 

α 5 =  Pengaruh langsung X3 terhadap Y3 

α 6 =  Pengaruh langsung X4 terhadap Y3 

3. Pengaruh Tak Langsung (Indirect Effect) 

β1 α1  = Pengaruh taklangsung X1 terhadap Y3 melalui Y1 

Ω1 α2 = Pengaruh taklangsung X1 terhadap Y3 melalui Y2 

      β2 α1 = Pengaruh taklangsung X2 terhadap Y3 melalui Y1 

β2 α2  =  Pengaruh taklangsung X2 terhadap Y3 melalui Y2 

Ω3 α2 = Pengaruh taklangsung X3 terhadap Y3 melalui Y2 

β3 α1= Pengaruh taklangsung X3 terhadap Y3 melalui Y1 

 Ω4 α2 = Pengaruh taklangsung X4 terhadap Y3 melalui Y2 

β4 α1 = Pengaruh taklangsung X4 terhadap Y3 melalui Y1 

 



117 
 

4. Total Pengaruh (Total Effect) 

β1 α1+ Ω1 α2+ α3  Total Pengaruh t X1 terhadap Y3  

β2 α1+ β2 α2+ α4   Total Pengaruh taklangsung X2 terhadap Y3  

Ω3 α2+ β3 α1+ α5  Total Pengaruh taklangsung X3 terhadap Y3  

Ω4 α2+ β4 α1+ α6  Total Pengaruh taklangsung X4 terhadap Y3  

5. Error Term 

€3= Error term untuk Y1 

€2 = Error term untuk Y2 

€1 α1€3+ α2€2= Error term untuk Y3 

B. Hipotesis 

Dari latar belakang penulisan,  rumusan masalah penelitian 

kemudian dihubungkan dengan kerangka konseptual penelitian maka 

peneliti menarik hipotesis bahwa: 

6. Faktor - faktor Kontijensi dari Informasi, sumber daya lingkungan, 

ketidakpastian lingkungan dan ketergantungan organisasi  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap strategi operasional pada 

sektor pertambangan batubara di Kalimantan Timur. 

7. Faktor - faktor Kontijensi dari Informasi, sumberdaya lingkungan 

ketidak pastian lingkungan dan ketergantungan organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Investasi pada 

sektor pertambangan batubara di Kalimantan Timur. 
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8. Faktor - faktor Kontijensi,  dan strategi operasional berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada sektor pertambangan 

batubara di Kalimantan Timur. 

9. Faktor - faktor Kontijensi, dan keputusan Investasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada sektor pertambangan 

batubara di Kalimantan Timur . 

10. Faktor - faktor Kontijensi, strategi operasional dan  keputusan 

investasi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan pada sektor pertambangan batubara di Kalimantan Timur. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan, dan tujuan penelitian yang hendak dicapai serta menjawab 

hipotesis penelitian . Desain penelitian ini adalah penelitian observasional 

yang kausalitas dimana penelitian ini mengumpulkan data dari fenomena 

sektor pertambangan batubara di Kalimantan Timur.  Penelitian ini 

menganalisa sampel dari data populasi  sektor pertambangan batubara 

yang diambil secara  purposive sampling,. Perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah menghubungkan antara faktor kontinjensi, 

karakteristik sistem akuntansi manajemen dengan kinerja keuangan 

perusahaan dalam sektor pertambangan batubara di Kalimantan Timur . 

B. Daerah Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam seluruh wilayah Provinsi 

Kalimantan Timur, khususnya yang ada pereusahaan tambang 

batubaranya. 

C. Proses dan Prosedur Penelitian 

Penelitian tentang kinerja keuangan sektor pertambangan batubara 

ini diawali dengan proses pengumpulan data sekunder, selanjutnya 
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dilakukan analisis statistik untuk memecahkan masalah serta menjawab 

hipotesis. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua manajer dan supervisi 

tambang batubara pada 31 perusahaan tambang batubara yang terdaftar 

sebagai badan usaha perseroan terbatas pada Kantor Dinas 

Pertambangam dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dan Asosiasi 

Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur . 

2. Sampel 

Pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan secara 

purposive sampling menurut Singarimbun (1989) bahwa penelitian ini 

bersifat survey yaitu mengambil sample dari satu populasi dengan 

menggunakan kriteria. Adapun kriteria sampel adalah 

a. Manajer dan supervisi tambang pada perusahaan tambang batubara 

yang telah beroperasi selama tiga tahun. 

b. Posisi sekarang sebagai pengambil keputusan, sesuai dengan jabatan. 

c. Manajer dan supervisi tambang yang berkerja pada perusahaan 

tambang batubara yang masih beroperasi 
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Penelitian ini menggunakan SEM, dengan model dasar path analysis, 

sehingga ukuran sampel ditentukan oleh korelasi yang terkecil di antara 

variabel yang ada dalam jalur. Untuk menentukan besaran sampel, maka  

penelitian Roscoe (1982:253) dalam Sugiyono (2007:74) mengatakan 

bahwa : 

a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian antara 30 sampai 500. 

b. Bila sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel dalam 

kategori minimal 30. 

c. Bila penelitian menggunakan multivariate analisis (Regresi dan 

Korelasi ) maka jumlah sampel sebanyak 10 kali jumlah variabel. 

d. Jika penelitian eksperimen yang sederhana, maka jumlah sampel 

dalam kelompok 10 sampai 20. 

Ukuran sampel yang diambil apabila menggunakan Structural Equation 

Model menurut Tanaka (1987) , dan MacCallum et al.(1996) bahwa untuk 

metode penelitian yang menggunakan SEM sebaiknya sample yang 

digunakan sebanyak 200 responden.  

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini . Untuk pengambilan data primer, maka peneliti secara 

langsung mengambil dari sumber utamanya atau responden penelitian, 

menurut Malhotra (1996 ) bahwa data primer diperoleh langsung 
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dilapangan dengan melakukan komunikasi lisan maupun survey tertulis. 

Menurut Yogiantono (2004) bahwa pengambilan data primer lebih 

ditekankan pada penggunaan kuesioner, observasi, dan interview. Ketiga 

metode tersebut menurut Arikunto (1991) dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a.  Kuesioner ( angket ).  

Kuesioner berisi sejumlah pertanyaan yang diserahkan secara 

langsung kepada responden. Bersama kuesioner, dilampirkan surat yang 

menjelaskan mengenai maksud/tujuan pengisian kuesioner dan waktu 

pengambilan kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden. Teknik 

penyerahan koesioner menurut Mardalis (2002) dapat secara langsung 

atau tidak ada kontak langsung dengan responden. Isi kuesioner tersusun 

sistematis dengan menggunakan skala Likert’s dengan memberi lima opsi 

jawaban. Untuk menghindari kesalah tafsiran maka dibuat banyak 

alternatif jawaban, dengan menghindari kalimat yang menyinggung 

responden. Kelima opsi tersebut adalah Sangat setuju, Setuju, Sedang, 

Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju, yang diberi skor berdasarkan 

tingkatannya. 

b. Observasi ( pengamatan ).  

Teknik ini digunakan sebagai pelengkap untuk mengetahui kondisi 

dan perubahan situasi. Teknik ini menggunakan alat bantu seperti 

cheklist, formulir, recorder, dan alat lainnya. Maralis (2002). 
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c. Interview (Wawancara) .  

Teknik ini dilakukan secara langsung dengan responden untuk 

mencari data yang belum terjawab . Jawaban yang masih meragukan, 

dilanjutkan dengan wawancara mendalam  in-depth interview, dengan 

tekanan atau konfirmasi. 

d. Metode Survei Kepustakaan  

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu 

dokumen dan catatan yang diterbitkan oleh lembaga terkait,  misalnya 

laporan periodik atau dokumen yang diterbitkan oleh Instansi 

Pemerintah, seperti Biro Pusat Statistik, Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan, dan Instansi terkait lainnya. 

F. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara deskriptif, yaitu 

menginterpretasi hasil penelitan, kemudian menguji model pengukuran, 

menguji model secara keseluruhan , dan membuktikan hipotesis 

penelitian.  Analisa berawal dari kerangka pemikiran penelitian selanjutnya 

akan dikembangkan menjadi suatu model penelitian . Dengan 

menggunakan peralatan Structural Equation Model (SEM) dimana akan 

dihubungkan antara variabel eksogen dan endogen.  

Adapun konstruk variabel dalam model penelitian ini adalah: 
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Variabel Eksogen terdiri dari : 

X1= Informasi (INFO) 

Informasi merupakan dukungan usaha yang diperoleh dari data atau fakta 

yang relevan bagi penggunanya. 

X2= Sumberdaya Lingkungan 

Sumberdaya yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal yang 

digunakan sebagai operasional input.. 

X3= Ketidakpastian Lingkungan 

Kondisi yang berubah-ubah terhadap lingkungan eksternal 

X4= Ketergantungan Organisasi 

Interaksi saling ketergantungan antara organisasi dan lingkungan 

 

Variabel Endogen terdiri dari: 

Y1= Strategi Operasional 

Rencana strategi yang berada pada tingkat operasional 

Y2= Keputusan Investasi 

Tindakan atas alternatif investasi yang dihadapi 

Y4= Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah hasil proses pengukuran pencapaian indikator 

keuangan. 
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1. Model Struktural Penelitian 

Dari beberapa variabel eksogen dan endogen yang telah terhubung 

berdasarkan kerangka pikir penelitian, maka disusunlah model struktur 

penelitian sebagai berikut: 

Y1          = Ω0 + Ω1X1+ Ω2X2 + Ω3X3 + Ω4X4 +€3 

Y2         = β0 + β1X1+β2X2 + β3X3 + β4X4 + €2 

Y3        = α1Y1 + α2Y2 + α3X1+ α4X2+ α5X3+ α6X4+ β1 α1X1+ Ω1 

α2X1+ β2 α1X2+ β2 α2X2+ Ω3 α2X3+ β3 α1X3+ Ω4 α2X4+ β4 

α1X4 

Y3       = (α0 + α1Ω0 + α2 β0) +α1Y1 + α2Y2 + (β1 α1+ Ω1 α2+ α3) X1+ 

(β2 α1+ β2 α2+ α4) X2+  (Ω3 α2+ β3 α1+ α5) X3+ (Ω4 α2+ β4 α1+ 

α6) X4+ ( €1 α1€3+ α2€2) 

Y3       = £0 + £1Y1 + £2Y2 + £3X1+ £4X2+  £5X3+ £6X4+ €1 

 

2. Pengujian Model Pengukuran 

Pengujian model struktur  dilakukan dalam beberapa tahapan untuk 

mengetahui keandalan, kelayakan, dan comptabilitas  data . Pengujian 

ini menggunakan CFA (Confirmatory Factor Analysis) sebelum 

dilakukan pengujian selanjutnya. 

a. Uji validitas 

 Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan 

bahwa masing-masing pertanyaan terklasifikasi pada setiap 

variable yang telah ditetapkan (Nasir 2000). Kuesioner yang telah 
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disusun, diuji dengan memberikan pertanyaan kepada sekelompok 

responden dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana 

instrument pengukur memiliki validitas dan reliabilitas. 

 Instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat utama 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan riliabel 

(Sugiyono: 1999). Validitas sebuah skala pengukuran dapat 

didefinisikan “sejauhmana perbedaan antar skor dari hasil 

observasi (observed scale score) menunjukkan perbedaan yang 

sebenarnya antar obyek/ responden pada karakteritik yang diukur 

dan bukan karena adanya sistematik atau random error”. Valid 

tidaknya suatu item dapat diketahui dengan membandingkan 

indeks korelasi product moment dengan nilai probabilittasnya 

(Arikunto 1998), jika item- item tersebut tidak berkorelasi secara 

signifikan pada taraf signifikan 5%, maka instrument tersebut 

dinyatakan gugur.  Untuk menguji validitas, maka digunakan rumus 

korelasi product moment  

b. Uji keandalan/ reliabilitas 

Uji reliabilitas instrument dalam penelitian ini menggunakan 

formula koefisien Alpha Cronbach, dimana jika nilai alpha lebih 

besar 0,6 menunjukkan instrument tersebut reliable (Solimun, 

2004). Reliabilitas juga bias dilihat berdasarkan criteria menurut 

Ebel dan Frisbie (1991) yang menyatakan bahwa reliabilitas suatu 

instrument dapat diterima atau tidaknya adalah dengan melihat 
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jumlah butir/ kategori yang digunakan. Apabila jumlah butir yang 

dipergunakan sebanyak 5 item, maka butir tersebut dikatakan 

reliable jika standardized item alpha lebih besar atau sama dengan 

0,20. Bila jumlah butir sama dengan 10, maka koefisien alpha yang 

telah distandarisasi harus lebih besar atau sama dengan 0,33.  

 

c. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini dilanjutkan dengan uji hipotesis sebagai berikut: 

1) Chi-square adalah alat uji yang mendasar untuk melihat adanya 

perbedaan antara matriks kova 

2) ians populasi dengan matriks kovarians sampel. Model yang 

diuji akan dipandang baik jika nilai (X2) chi- squarenya lebih 

rendah dari 0,05. 

3) Significance probability adalah uji signifikan terhadap perbedaan 

matriks kovarians data dengan matriks kovarians yang 

diestimasi. Nilai probabilitas signifikansi adalah  0,05 

mengindikasikan bahwa model dapat diterima. 

4) Relative chi -square adalah The Minimum Sample Disreqance 

Function ( CMIN ) dibagi dengan tingkat kebebasan (degree of 

freedom) yang akan menghasilkan CMIN/DF. Uji ini pada 

umumnya digunakan sebagai salah satu indkator untuk 
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mengukur kecocokan suatu model. Dimana Nilai (X2) kurang 

dari 2.0 atau kurang dari 3.0 menunjukkan kecocokan antara  

model dengan data. 

5) The Root Mean Square Error of Approximation ( RMSEA ) 

adalah indeks yang dapat digunakan untuk 

mengkompensasikan nilai chi-square dalam sampel yang besar. 

Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0,08 

merupakan indeks untuik dapat diterimanya model yang 

menunjukkan suatu kecocokan model berdasarkan tingkat 

kebebasannya degrees of freedom. 

6) Comparative Fit Index ( CFI ) adalah indeks untuk mengukur 

kecocokan sebuah model. Keunggulan dari indeks ini adalah 

tidak dipengaruhi oleh besaran sampel. Range nilai pada indeks 

ini adalah antara 0 sampai 1 dimana semakin mendekati 1 

mengindikasikan tingkat kecocokan yang lebih baik. 

7) Tucker Lewis Index ( TLI ) adalah sebuah alternatif Incremental 

Fit Index yang membandingkan sebuah model yang diuji 

terhadap baseline.  
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3. Memilih matriks input dan estimasi model 

Dalam penerapan metode SEM, maka akan  digunakan matriks 

variance/covariance atau matriks korelasi sebagai data input untuk 

keseluruhan estimasi yang dilakukannya. Pertimbangan yang dapat 

digunakan untuk menentukan teknik estimasi mana yang akan 

digunakan mengacu pada studi HU, Bentler, dan Kano (1992) yang 

disajikan dalam Tabachick & Fidell (1997) dalam Ferdinand (2002), 

adalah sebagai berikut: 

Sumber : Ferdinand, 2002 

 

Pertimbangan Teknik Keterangan 

Bila ukuran sampel adalah kecil 

(100-200) dan asumsi 

normalitas dipenuhi. 

ML  ULS & SLS biasanya tidak 

menghasilkan uji X2, 

karena itu tidak menarik 

perhatian peneliti. 

Bila asumsi normalitas dipenuhi 

dan ukuran sampel sampai 

dengan antara 200 – 500. 

ML & 

GLS  

Bila ukuran sampel kurang 

dari 500, hasil GLS cukup 

baik.  

Bila asumsi normalitas kurang 

dipenuhi dan ukuran sampel 

lebih dari 500 

ADF ADF kurang cocok bila 

ukuran sampel kurang dari 

500. 
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Keterangan :  

a) Maximum Likelihood Estimation ( ML ) 

b) Generalized Least Squart Estimation ( GLS ) 

c) Unweighted Least Squart Estimation ( ULS ) 

d) Scale Free Least Square Estimation ( SLS ) 

e) Asymptotically Distribution-Free Estimation ( ADF ) 

 

a.  Penilaian problem identifikasi 

Problem identifikasi pada prinsipnya adalah mengenai 

ketidakmampuan dari model yang dikembangkan untuk menhasilkan 

estimasi yang unik. Sedangkan cara untuk mengatasi problem 

identifikasi diantara lain dengan memberikan lebih banyak constraint 

pada model yang dianalisis. Konekwensi dari pemberian constraint 

akan mengestimasi estimated coefficients yang berarti nilai critical ratio 

dan probability tidak muncl. Bila tidakan ini diambil, maka hasil yang di 

dapat akhirnya adalah sebuah model yang overidentified. Oleh karena 

itu, sangat disarankan bila setiap kali estimasi dilakukan muncul 

problem identifikasi, maka sebaiknya model tersebut dipertimbangkan 

ulang antara lain dengan mengembangkan lebih banyak konstruk 

(Ferdinand: 2002). 
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b.  Pengujian Goodness of Fit  

Pada dasarnya berbagai jenis fid index yang digunakan adalah 

untuk mengukur derajat kesesuan antara model yang dihipotesakan 

dengan data yang disajikan. Tujuan peneliti melakuakan pengujian 

dengan menggunakan fit indeks adalah mengukur validitas validitas 

model yang disiapkan. Beberapa indeks kesesuaian dan cut-off 

valuenya untuk digunakan dalam menguji apakah model dapat diterima 

atau ditolak (Ferdinand :2002), dijelaskan dalam tabel berikut: 

Goodness 
of Fit Index 

Keterangan 
Cut-of 
Value 

X2 – Chi-  

square  

Menguji apakah covariance populasi 

yang diestimasi sama dengan covariance 

sampel ( apakah model sesuai dengan 

data ). Bersifat sangat sensitive untuk 

sample besar ( diatas 200). 

Diharapkan 

kecil  

Significance  

Probability  

Uji signifikan terhadap perbedaan matriks 

covariance data dan matriks covariance 

yang diestimasi.  

≥ 0,05 

RMSEA  Mengkompensasi kelemahan Chi-square 

pada sample besar ( Hair et al., 1995 ). 

≤ 0,08 

GFI Menghitung proporsi tertimban varians 

dalam matriks sample yang dijelaskan 

oleh matriks covariance populasi yang 

diestimasi ( analog dengan R2 dalam 

regresi berganda ( Benter, 1983 ).  

≥ 0,90 

AGFI GFI yang  disesuaikan terhadap DF ( 

Arbuckle, 1999 ) 

≥ 0,90 

CMIN/DF Kesesuaian antara data dan model  ≤ 2,00 
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CFI Perbandingan antara model yang diuji 

terhadap beseline model ( Hair et al., 

1995; Arbuckle, 1197 ) 

≥ 0,95 

 Uji kelayakan model yang tidak sensitive 

terhadap besarnya sample dan kerumitan 

model ( Arbuckle, 1197 ) 

≥ 0,95 

Sumber :   Hair et al. ( 1995 );  Arbuckle ( 1197 )  

 

c.  Interpretasi dan modifikasi model 

Setelah model di estimasi, residualnya haruslah kecil atau 

mendekati nol dan distribusi  frekwensi dari kovarians residual harus  

bersifat simetrik (Tabachnick & Fidell , 1997) dalam Ferdinand 

(2002).Dalam konteks SEM, residual yang dimaksud bukanlah residual 

score, melainkan residual dari kovarians.  Sejalan dengan Santoso        

(2007) mengemukakan beberapa tahapan pokok yang akan dilalui 

untuk menggunakan SEM dalam sebuah kegiatan penelitian yaitu, 

Membuat semuah model SEM (Model specification), menyiapkan disain 

penelitian dan pengumpulan data, model identification dan menguji 

model (model testing dan model estimation). Hair et.al (2006) 

menjelaskan proses SEM dengan software AMOS, membagi kegiatan 

SEM dalam enam tahapan, yakni mendefinisikan konstruk – konstruk, 

membuat measurement model, membuat disain riset serta estimasi 

model, menilai validitas measurement model, membuat structural 

model, serta menguji validitas structural model.  
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G. Klasifikasi variable, pengukuran dan Definisi Operasional 

Variabel  

Klasifikasi variable dilakukan agar memudahkan dalam 

menganalisis, identifikasi variable dilakukan berdasarkan permasalahan 

penelitian. Variable menurut Kerlinger (2000.270) ádalah simbol / lambang 

yang padanya dilekatkan bilangan nilai. Menurut Pedhazur (2006.12), 

identifikasi variable ini didasarkan atas kajian teoritik dan empirik sebagai 

acuan kerangka berfikir dan eksplorasi melalui kajian empirik untuk 

kesimpulan deduktif. 

Pengelompokkan variable dilakukan menjadi dua bagian, yaitu 

variable yang menjelaskan (exogenous) dan variable yang dijelaskan 

(endogenous), Variable yang menjelaskan (exogenous) yaitu faktor faktor 

kontijensi yang terdiri dari variable Informasi, Sumber daya Lingkungan, 

Ketidak pastian Lingkungan dan Ketergantungan Organisasi, sementara 

Strategi Operacional dan Keputusan Investasi  sebagai intervening 

variable, dan Kinerja Keuangan sebagai variable dependen (endogenous). 

Untuk menguji hipótesis yang diajukan dalam penelitian ini  terlebih dahulu 

setiap variable didefinisikan kemudian dijabarkan melalui operasionalisasi 

variable. Hal ini dilakukan agar setiap variable dan indikatot penelitian 

dapat diketahui skala pengukurannya secara jelas. 
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Variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, baik variable 

bebas (independent variables) maupun variable terikat (dependent 

variables) dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Variable bebas merupakan variable yang diidentifikasikan dan diduga 

sebagai sebab yang mempengaruhi variable tidak bebas (terikat). 

Dalam penelitian ini variabel bebas (exogenous) adalah Teori 

Kontinjensi , yang menggunakan variabel :  

 I.1. Informasi, dalam penelitian ini informasi akuntansi manajemen   

yang terkait dengan informasi yang berpengaruh dengan kinerja 

perusahaan , diukur dengan Akurat, Tepat waktu,  Lengkap  dan 

Konsisten. 

I.2. Sumber daya Lingkungan adalah sumber daya yang terkait dengan 

lingkungan manajemen perusahaan Tambang yang diukur dengan 

Sumber daya manusia, Bahan Baku,  Teknologi dan Pendanaan. 

I.3. Ketidakpastian Lingkungan adalah suatu kondisi ketidak pastian 

yang dapat terjadi pada tiap perusahaan dengan lingkungan yang 

berbeda, variabel ini diukur  diukur dengan Kebijakan Pemerintah, 

Pasar dan Pertumbuhan Industri. 

I.4. Ketergantungan organisasi adalah suatu karakteristik perusahaan 

yang biasa terjadi pada perusahaan yang  diukur dengan  Kepuasan 

Karyawan, Tanggung Jawab Sosial, dan Mutu Produk. 

II. Kinerja Keuangan (Y) merupakan ukuran keberhasilan perusahaan  

tambang dalam menggunakan aset yang diukur dengan Return On 
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Aset yang mengukur tingkat pengembalian keuntungan  dan  EVA ( 

Economic Value Added) yang mengukur nilai tambah ekonomis dari 

penggunaa modal 

III. Variabel antara (intervening variables) merupakan variabel antara 

untuk hubungan variabel terikat yang merupakan variabel terpengaruh 

dari variabel bebas. Variabel antara merupakan  karakteristik dari 

akuntansi manajemen yang terdiri dari : 

III.1. Strategi Operasional  merupakan rencana perusahaan yang utama 

untuk menciptakan unggulan bersaing yang diukur dengan , Minimum 

cost  dan menjaga kualitas , Kecepatan dan metode produksi serta 

Kecukupan Modal  

III.2 Keputusan Investasi  merupakan ukuran manajemen dalam  

pertumbuhan perusahaan yang mempengaruhi kinerja keuangan diukur 

dengan  Net Present Value (Y2.1),  Payback Period (Y2.2), Net Profit 

Margin (Y2.3) dan  Risk Premium (Y2.3). 

    Interpretasi variabel penelitian untuk mengukur variabel dalam 

    persamaan persepsi  tertera  pada tabel 4.1 sebagai  berikut: 

Tabel 4.1.  Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Konstruk/Latent 

Variabel 

Sub Latent 

Variabel 

Observer 

Variabel 
Skala Peneliti/Teori 

Informasi (X1) 

 

 

 

X1.1 =Akurat  
         

  

 

 
 

 Informasi 
yang diungkap 
mencerminkan 
kondisi yang 
sebenarnya. 
 
 
 
 

Ordinal 

 

 

 

Burn dan 

Szeto (2000) 

Hong jiang Xu 

( 2003), Ballou 

et al (1993), 

dan Huang et 

al (1999) 
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X1.2=Tepat 

waktu  

 

 

 

 

X1.3=Lengkap 

 

 

X1.4=Konsisten 

 

 

 

 Informasi 
disajikan pada 
saat dibituhkan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Informasi 
disajikan 
secara detail 

 
 
 
 

 Prinsip 
penyajian 
informasi tidak 
berubah-ubah 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Das 

(1991)Hong 

jiang Xu ( 

2003), Ballou 

et al (1993), 

dan Huang et 

al (1999) 

 

Hong jiang Xu 

( 2003), Ballou 

et al (1993), 

dan Huang et 

al (1999) 

 

Henderson 

(1989)Hong 

jiang Xu ( 

2003), Ballou 

et al (1993), 

dan Huang et 

al (1999) 

Sumberdaya 

Lingkungan (X2) 

 

X2.1 = 
Sumberdaya 
Manusia 
      
  
 
 
 
 
 
 
X2.2= Bahan 
Baku 
 
 
 
 
X2.3= Teknologi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personil yang 
ada kaitan kerja 
dengan sektor 
manufakturing. 

 
 
 
 
 
 
 
Bahan baku 
yang akan 
diolah menjadi 
barang jadi 
 
 
Metode atau 
cara produksi 

 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 

 
Ordinal 

 
 

 
 
 
 
 

Lenway & 
Rehbein 
(1991) Porter, 
1980; 
Hambrick, 
1983; Dess 
and Beard 
1984). Baron 
(1995). 
 
Bruns & 
Waterhouse, 
1975). Glueck 
dan Jauch 
(1991) 

 
 
Boyd  et al. 
(1993). Porter, 
1980; 
Hambrick, 
1983; Dess 
and Beard 
1984). Baron 
(1995) 
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X2.4=Pendanaan 
 
 

 
Sumber modal 
yang berasal 
dari dalam dan 
luar 
perusahaan 
 

 
 

Ordinal 

 
 
Schmitz 
(1982). Beal 
(2000), dan  
Elenkov 
(1997). Boyd 
& Fulk (1996) 

Ketidakpastian 

Lingkungan (X3) 

X3.1 = Kebijakan 
Pemerintah       

  

 
 
 
X3.2= Pasar 
 
 

 

 

 

X3.3= 

Pertumbuhan 
Industri 

 Peluang yang 
diberikan oleh 
pemerintah. 
 

 
 

 Permintaan dan 
daya beli 
masyarakat.  
 
 
 

 

 Peningkatan 
jumlah 
perusahaan 
yang sejenis 
 
 

Ordinal 
 
 
 

 
Ordinal 

 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 

Child,  1997;  
Lee  &  Miller,  
1996).Gioia D 
A & Pitre E 
(1990) 

Schmitz 
(1982)Child,  
1997;  Lee  &  
Miller,  
1996).Gioia D 
A & Pitre E 
(1990) 

Boyd & Fulk, 
1996). 
Schmitz 
(1982)Child,  
1997;  Lee  &  
Miller,  
1996).Gioia D 
A & Pitre E 
(1990) 

Ketergantungan 

Organisasi (X4) 

X4.1= Kepuasan 
Karyawan 
 
 
 
 
 
 
 
X4.2= Tanggung 
Jawab Sosial 
 
 
 
 
 
 
X4.3= Mutu 
Produk 
 

 Pemunuhan 
kebutuhan 
karyawan 
 
 
 
 
 
 

 Keterikatan 
perusahaan 
terhadap 
masyarakat 
sekitar 
 
 

 

 Sistem produksi 
yang komitmen 
menghasilkan 
produk terbaik 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 

Venkatraman 
dan 
Ramanujam 
(1986) dalam 
Gibcus. Kemp, 
dan 
Zoetermeer 
(2003), 
 
Venkatraman 
dan 
Ramanujam 
(1986) dalam 
Gibcus. Kemp, 
dan 
Zoetermeer 
(2003), 
 
Venkatraman 
dan 
Ramanujam 
(1986) dalam 
Gibcus. Kemp, 
dan 
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Zoetermeer 
(2003), 

Strategi 

Operasional (Y1) 

Y1.1 =         

 Minimum Cost 
&  Menjaga 
Kualitas 
         
Y1.2= 
Kecepatan & 
Metode 
Produksi 
 
Y1.3=Kecukupan 
Modal 
 

Minimalisasi 
biaya produksi 
dengan kualitas 
terjaga 

 
Pelayanan dan 
deivery tepat 
waktu 
 
 
Kesiapan 
pendanaan 
sesuai 
kebutuhan 

Ordinal 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 

Porter (1986), 
D'Aveni, 1995 
 
 
Marina H. 
Onken.1998D'
Aveni (1995) 
 
 
 
Marina H. 
Onken.1998D'
Aveni, (1995) 

Keputusan 

Investasi (Y2) 

Y2.1=Net 
Present Value 
 
 
 
 
Y2.1=Payback 
Period 
 
 
 
 
Y2.3=Net Profit 
Margin 
 
 
 
 
 
 
Y2.4=Risk 
Premium 

Nilai sekarang 
dari 
pengembalian 
modal  
 
 
Periode 
pengembalian 
investasi 
 
 
 
Kemampuan 
penjualan 
menutup biaya 
tetap dan biaya 
variabel  
 
 
 
Selisih antara 
ekspektasi 
pengembalian 
pasar dengan 
tarif bebas 
risiko 

Ordinal 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 

 
 
 

Ordinal 
 

Ye dan Tiong 
(2000) 
 
 
 
 
Ye dan Tiong 
(2000) 
Hax et al. 
(1984) 
 
 
Tristiyanto 
(2007)  
Brigham, E.F, 
dan J.Houston 
( 2001) 
 Fama, E.F 
(1978) 
 
Wibowo, A. 
dan 
Kochendörfer, 
B (2005)  
Ye dan Tiong 
(2000) 

Kinerja 

Keuangan (Y3) 

Y3.1= ROA 
 
 
 
 
 
Y3.2= EVA 

Tingkat 
pengembalian 
keuntungan 
terhadap asset 
yang dikelola 
 
Nilai tambah 
ekonomis 
terhadap 
penggunaan 
modal 
 

Ordinal 
 
 
 
 

Ordinal 

Parker (2000) 
 
 
 
 
 
Young dan 
O`Byrne 
(2001)        
 



139 
 

BAB V 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

A. GAMBARAN UMUM VARIABEL 

 

Dalam penelitian ini akan mengambil perusahaan pertambangan 

batubara sebagai objek penelitian. Banyak aspek yang terkait dengan 

pengelolaan keuangan perusahaan pertambangan, seperti faktor-faktor 

kontinjensi, dan karakteristik akuntansi manajemen, dimana akan 

berdampak pada kinerja keungannya. 

Provinsi Kalimantan Timur telah dikenal sebagai wilayah yang 

sangat potensial bagi pengembangan pertambangan. Diantaranya 

berbagai jenis bahan galian dan mineral yang saat ini banyak diusahakan 

adalah batubara. Sesuai dengan potensi dan kekayaan alam yang dimiliki 

tersebut maka selama ini telah berkembang  pesat berbagai kegiatan 

pertambangan di Kalimantan Timur. Dari kegiatan pertambangan batubara 

telah mendudukkan Kalimantan Timur sebagai salah satu penyumbang 

utama devisa Negara. Disisi lain kegiatan eksploitasi sumber daya alam 

telah pula membawa dampak yang kurang menguntungkan yaitu 

penurunan kualitas lingkungan. 

Investasi pada sektor pertambangan memberikan kontribusi pada 

pengembangan ekonomi provinsi Kalimantan Timur. Dalam 

pengembangan ekonomi yang bersifat global,  pemerintah pusat dan 

daerah memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada 

investor, disamping itu memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak 
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atas tanah masyarakat yang dipakai untuk melakukan usaha 

pertambangan bantubara. Investasi dalam sektor ini  harus mempunyai 

dampak yang positif bagi daerah, merupakan ujung tombak 

pengembangan wilayah dan kesempatan kerja dan berusaha bagi 

masyarakat sekitar. Kehadiran perusahaan pertambangan swasta asing 

maupun swasta nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

lebih tinggi dalam pengembangan ekonomi lokal, maupun secara 

nasional. 

Kegiatan pertambangan batubara dilakukan sejak zaman 

pendudukan Belanda. Pada tahun 1850 Belanda menetapkan aturan 

eksploitasi sumber daya mineral dalam negeri, guna memberikan pasokan 

energy kepada pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. 

Pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Timur berkembang 

dengan baik sejak akhir abad 19 sampai pecah perang pasifik pada tahun 

1942. Situs tambang batubara pada waktu ini berada di Loa Kulu 

Kabupaten Kutai Kartanegara, dan didaerah Teluk Bayur Kabupaten 

Berau. Setelah perang dunia ke-II usai lokasi-lokasi tambang tersebut 

sempat direhabilitas, tetapi usaha pertambangan batubara terus 

mengalami kemunduran sejak akhir tahun 1950-an sampai pertengahan 

tahun 1970-an. Kemunduran usaha ini disebabkan antara lain : 

1. Adanya persaingan dari bahan bakar minyak dari fosil yang sangat 

murah. 

2. Terus berkurangnya pangsa pasar batubara di Indonesia 
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3. Kurangnya pengetahuan mengenai potensi cadangan batubara 

Indonesia utamanya yang berada di Kalimantan Timur. 

4. Tidak adanya kebijakan diversifikasi sumber energy di Indonesia. 

5. Kurangnya perhatian pemerintah dan tidak adanya minat investor (dari 

luar) untuk mengembangkan mineral dan batubara. 

Dengan terjadinya krisis minyak bumi pada tahun 1973-1974, 

maka terjadi perubahan perhatian terhadap penggunaan batubara, 

karena fenomena yang muncul yaitu antara lain : 

1. Harga bahan bakar minyak bumi naik tajam, dimana batubara mampu 

menyaingi harga minyak bumi tersebut. 

2. Banyaknya perusahaan asing masuk ke Indonesia dan mengadakan 

kontrak bagi hasil dengan PN tambang batubara pada saat itu. 

3. Dengan terbitnya instruksi Presiden RI pada tahun 1976 yang 

menginstruksikan kepada Menteri Perindustrian dan Pekerjaan untuk 

memprioritaskan penggunaan sumber energi dari batubara untuk 

pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). 

Kegiatan ekspoitasi batubara kembali dilakukan secara insentif di 

Kalimantan Timur . Munculnya kembali tambang-tambang batubara di 

lokasi yang pernah dieksploitasi sebelumnya seperti dilaksanakan oleh 

PT. Fajar Bumi Sakti, PT. Bukit Baiduri Enterprise dan PT. Kitadin yang 

kemudian disusul oleh munculnya kegiatan eksploitasi pada awal tahun 



142 
 

1990 oleh perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Kaltim Prima Coal, 

PT. Kideco Jaya Agung, PT. Tanito Harum, PT. Multi Harapan Utama, 

PT. Berau Coal, PT. Kendilo Coal Mining (BHP). Kegiatan eksploitasi 

batubara di Kalimantan Timur secara konsisten terus meningkat dari 

tahun ketahun dimana pada tahun 2007 tingkat produksi total mencapai 

lebih dari 150 juta ton. 

Bentuk perizinan pertambangan umum di Kalimantan Timur berupa 

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), 

Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP). Sampai tahun 2007 

jumlah perizinan untuk sub sector Pertambangan Umum sebanyak 633 

buah, antara lain untuk Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum 

sebanyak 181 buah, Kuasa Pertambangan Umum (KP) eksplorasi 293 

buah, Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi 159 buah, Perjanjian Karya 

Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Kalimantan Timur 

yaitu dari PKP2B Generasi I sebanyak 7 buah, Generasi II sebanyak 5 

buah dan Generasi III sebanyak 19 buah. 

Konsumsi batubara dalam negeri diserap oleh 4 (empat) pelaku 

industri yaitu  listrik, semen, industry lainya (metalurgi, tektil, kertas pulp), 

dan industry kecil. Sektor listrik dan semen sementara ini mendominasi 

kebutuhan batubara dalam negeri dan diperkirakan akan terus meningkat 

sampai 30 tahun yang akan dating. Di masa-masa yang akan datang 

diharapkan industry kecil seperti industry pembakaran bata/genteng/kapur 
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diharapkan mempergunakan batubara karena makin sulitnya memperoleh 

kayu bakar dan makin mahal harga bahan bakar minyak. 

Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kalimantan Timur 

pada tahun 2008 sebesar Rp. 346,34 Triliyun, yang terdiri dari : Minyak 

bumi dan gas Rp. 303,06 Triliyun, Tambang Batubara dan Umum         

Rp. 42,12 Triliyun, dan tambang lainnya Rp. 1,1 Triliyun. Kontribusi sektor 

energi dan sumber daya mineral ini cukup signifikan yaitu mencapai 36% 

dari total APBN dan tahun 2007 sebesar 30,2% dari total APBN. 

Penerimaan dari iuran pertambangan di daerah untuk tahun 2007, 

misalnya sektor pertambangan bahan galian batubara menyumbang 

sekitar Rp. 1,573 Triliun. Sebuah angka yang tidak dapat dikatakan kecil 

ditengah masih beratnya mendorong pergerakan roda perekonomian 

daerah. Dengan meningkatkan penerimaan dari iuran pertambangan ini, 

maka mempunyai pengaruh terhadap PDRB Kalimantan Timur. Karena 

PDRB adalah nilai pasar total semua  barang dan jasa akhir yang 

diproduksi dalam periode tertentu oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki 

oleh daerah. 

Sejumlah tambang batubara yang terdaftar secara resmi dan 

mendapat izin tambang sebagai objek penelitian  terhadap munculnya 

kondisi kontinjensi. Adapun perusahaan tersebut adalah: 
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    Tabel 5.1 Daftar Perusahaan Batubara PKP2B Prop.Kalimantan       

Timur Tahun 2008 

Nama Perusahaan Luas Areal  

Tambang 

Lokasi 

PT.Berau Coal 118.400 Ha Berau  

PT.BHP 4.133 Ha Pasir 

PT.Indominco Mandiri 25.121 Ha Bontang 

PT.Kaltim Prima Coal 90.960 Ha Kutim 

PT.Kideco Jaya Agung 35.343 Ha Pasir 

PT.Multi Harapan Utama 47.232 Ha Kukar 

PT.Tanito Harum 35.757 Ha Kubar 

PT.Gunung Bayan PC 37.950 Ha Kutim 

PT.Indexim Coalindo 46.350 Ha Kukar 

PT.Kartika Selabumi Minig 17.550 Ha Kukar 

PT.Mandiri Inti Perkasa 9.240 Ha Nunukan 

PT.Trubaindo Coal Mining 50.170 Ha Kubar 

PT.Bharinto Ekatama 21190 Ha Kubar 

PT.Dharma Puspita Minig 9.050 Ha Kukar 

PT.Firman Ketaun Perkasa 22.840 Ha Kubar 

PT.Insani Bara Perkasa 24.478 Ha Kukar 

PT.Interex Sacra Raya 15.650 Ha Pasir 

PT.Lahai Coal 46.620 Ha Kubar 

PT.Lana Harita Indonesia 24.770 Ha Kukar 

PT.Mahakam Sumber Jaya 20.380 Ha Kukar 

PT.Maruwai Coal 48.860 Ha Kubar 

PT.Pari Coal 34.263 Ha Kubar 

PT.Perkasa Inakakerta 10.110 Ha Kutim 

PT.Pesona Khatulistiwa N 73.120 Ha Bulungan 

PT.Rata Coal 36.490 Ha Kubar 

PT.Santan Batubara 24.930 Ha Kukar 

PT.Singlurus Pratama 31.440 Ha Kukar 

PT.Tambang Damai 97.580 Ha Kutim 

PT.Teguh Sinar Abadi 7.899 Ha Kubar 

PT.Bumi Laksana Perkasa  10.050 Ha Kutim 

PT.Batubara Selaras Sapta 68.360 Ha Pasir 

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Prov.kalimantan 
Timur 
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Dari banyaknya perusahaan yang bergerak dalam sektor 

pertambangan batubara tersebut, maka berdasarkan data yang tercatat, 

memberikan kontribusi terhadap APBN sebagaimana tertera dalam tabel 

berikut ini: 

    Tabel 5.2  Kontribusi Hasil Tambang Prop.kalimantan Timur  

Nama Perusahaan Kontribusi Tambang Ke APBN 

Minyak dan Gas 303,06 Triliyun 

Batubara  1,57Triliyun 

Tambang Umum 40,55 Triliyun 

Lain-Lain 1,1 Triliyun 

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Prov.kalimantan Timur 

 

 Kondisi ketidakpastian pada sektor pertambangan batubara sering 

terjadi. Kondisi tersebut muncul akibat kondisi ekonomi seperti perubahan 

kurs mata uang rupaih terhadap US $, seperti perbedaan kurs antara 

kontrak kerja dengan realisasi pembayaran, kebijakan pemerintah dalam 

penetapan iuran tambang, serta perubahan harga pasar. Masalah lain 

yang biasa muncul berdasarkan laporan Dinas Pertambangan dan Energi 

Prov.Kalimantan Timur adalah persaingan harga antara harga batubara 

dengan harga minyak, berkurangnya pangsa pasar batubara terhadap 

kebutuhan industri. Disamping itu tidak adanya diversifikasi sumber energi 

di Indonesia, kemudian berkurangnya potensi tambang batubara yang 

dibaringi dengan kurangnya perhatian pemerintah terhadap investor asing. 

Dengan demikian maka diperlukan suatu kepastian bagi manajer dalam 

mengambil keputusan, walaupun dalam kondisi ketidak pastian. 
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B. Distribusi Responden Utama 

Jumlah responden yang menjadi sampel  utama dalam penelitian 

ini sebesar 200 sampel. Identitas responden yang diidentifikasi 

berdasarkan tingkat umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan,dan jabatan. 

Pada tabel 5.3. tentang distribusi persentase responden berdasarkan 

karakteristik jabatan responden pada sektor industri tambang batubara di 

Kalimantan Timur, dimana jabatan dalam perusahaan pertambangan 

batubara hampir sama bagi semua perusahaan, yaitu terkait dengan 

manajer tambang, keuangan, pemasaran, umum dan legal, serta staf 

pelaksana di lapangan. 

Tabel 5.3 Distribusi Persentase Responden Berdasarkan 
Karakteristik Jabatan  

No Jabatan  Jumlah Persentase 

1 Manajer Teknik 30 15% 

2 Manajer Keuangan 30 15% 

3 Manajer Pemasaran 30 15% 

4 Manajer Umum/Legal 60 30% 

5 Supervisi Tambang 30 15% 

6 Staf  20 10% 

Jumlah 200 100% 

 Sumber : Data primer diolah Tahun 2009 

Pada Tabel 5.4  menjelaskan untuk usia responden   dominan 

berada pada usia 21 – 40 tahun menduduki posisi tertinggi. Kemudian 

responden yang berusia 41 – 60 tahun menduduki peringkat kedua, 

sedangkan kelompok usia keatas 61 tahun menduduki porsi yang terkecil.  

Dominasi responden berada pada rentang usia antara 21 – 40 tahun dan 

41 – 60 tahun yang dikategorikan usia produktif.  
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Tabel  5.4. Distribusi Persentase Responden Berdasarkan 
Karakteristik Umur. 

N0 Umur Jumlah (orang) Persentase 

1 21 – 40 167 84% 

2 41 – 60  22 11% 

3 ≥ 61 11   5% 

Jumlah 200 100% 

          Sumber : Data primer diolah Tahun 2009 

 
Struktur usia responden berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan usia 

muda lebih terlibat dalam pengelolaan tambang batubara. Berarti 

dominasi usia antara 21-40 sudah cukup matang menghadapi kondisi 

kontinjensi apalagi tambang batatubara ini akan berlangsung dalam 

kontrak tambang lebih dari 20 tahun, sehingga dalam perjalanan waktu, 

pengelolaan tambang batubara akan lebih matang.  

Pada tabel 5.5 tentang distribusi persentase responden 

berdasarkan karakteristik jenis kelamin. Struktur jenis kelamin tersebut 

menunjukkan dominasi laki-laki sebagai pengusaha dalam tambang 

batubara lebih tinggi dibanding dengan wanita. 

Tabel  5.5. Distribusi Persentase Responden Berdasarkan 
Karakteristik Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Pengusaha Persentase 

1 Laki –laki 181 55% 

2 Perempuan   19 45% 
Jumlah 200 100% 

    Sumber : Data primer diolah Tahun 2009 

Pada tabel 5.6 hasil tabulasi profil responden tentang distribusi 

persentase responden berdasarkan karakteristik pendidikan, Lulusan 

sarjana menduduki posisi tertinggi, pascasarjana dan diploma III 
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menduduki posisi kedua, SLTA menduduki posisi yang rendah. Casson 

(1982) mengatakan bahwa kematangan seorang pengusaha dalam 

mengambil keputusan juga ditentukan oleh pendidikan dan  

pengetahuannya. Brockhaus (1982) megatakan bahwa  pengetahuan dan 

pengalaman seseorang juga dapat menjadi petunjuk dalam mengambil 

keputusan, walaupun dalam kondisi tidak pasti. Dengan demikian bahwa 

pengusaha tambang batubara di Kalimantan Timur cukup ditunjang oleh 

pendidikan yang cukup untuk mengambil keputusan, dan mancapai 

kinerja yang lebih tinggi. 

 
Tabel 5.6. Distribusi Persentase Responden Berdasarkan 

Karakteristik Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Persentase 

1 SLTA   14   6% 

2 Diploma 3   15   8% 

3 Sarjana  156 78% 

4 Pascasarjana   15    8% 

Jumlah  200 100% 

      Sumber : Data primer diolah Tahun 2009 

 

C. Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskriptif penelitian bertujuan untuk menggambarkan karakteristik 

dan persepsi responden . Persepsi responden dalam model akan 

ditempatkan sebagai indikator variabel dalam penelitian ini. Faktor 

kontinjensi yang terdiri dari variabel informasi dengan Indikator yang terdiri 

dari Akurat, Konsisten, Lengkap, dan Tepat waktu. Variabel Sumberdaya 

Lingkungan yang terdiri dari sumberdaya manusia, bahan baku, teknologi 

,dan pendanaan. Variabel Ketidakpastian Lingkungan yang terdiri dari 
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Kebijakan pemerintah, pasar, dan Pertumbuhan Industri. Variabel 

Ketergantungan Organisasi yang terdiri dari Kepuasan Karyawan, 

tanggungjawab sosial, dan mutu produksi. Variabel Strategi Operasional 

yang terdiri dari Minimum Cost &  Menjaga Kualitas, Kecepatan & Metode 

Produksi, dan Kecukupan Modal. Variabel Keputusan investasi yang 

terdiri dari Net Present Value, Payback Period, Weighted Average Cost of 

Capital, dan Risk Premium. Variabel Kinerja  yang terdiri dari Retorn on 

Assets dan Economic Value Added. Selanjutrnya deskripsi responden 

akan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut: 

1. Dari hasil deskripsi data responden yang telah dilakukan diatas 
maka tanggapan responden tentang informasi dapat digambarkan 
dalam tabel deskripsi berikut ini 

 

Tabel  5.7. Statistik Deskripsi Informasi 

  Indikator 
Variabel N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Akurat 200 2.00 5.00 4.2450 .81134 

Lengkap 200 1.00 5.00 4.2150 .84993 

Tepat Waktu 200 1.00 5.00 4.1100 .91767 

Konsisten 200 2.00 5.00 4.1250 .89070 

Sumber: Data Primer diolah . 
 

Berdasarkan deskripsi dalam tabel 5.7, indikator akurat adalah dominan 

dipilih oleh responden. Jadi informasi bagi responden mengandalkan  

ketepatan waktu. 

 

 

 



150 
 

Tabel  5.7.a. Akurat 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 3 1.5 

Netral 38 19.0 

Setuju 66 33.0 

Sangat Setuju 93 46.5 

Total 200 100.0 

 Sumber: Data Primer diolah 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa dominan responden setuju 

bahwa untuk memperoleh informasi harus akurat, yaitu berasal dari 

sumber yang berwenang mengeluarkan informasi tersebut .  

Sementara deskripsi tabel 5.7.b menunjukkan dominansi 

responden setuju bahwa informasi tetap harus lengkap untuk menunjang 

pengambilan keputusan.  

Tabel  5.7.b. Lengkap 

         

Sumber: Data Primer diolah  

 

Tanggapan Responden 

Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 1 .5 

Tidak Setuju 1 .5 

Netral 46 23.0 

Setuju 58 29.0 

Sangat Setuju 94 47.0 

Total 200 100.0 
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Deskripsi tabel 5.7.c menunjukkan dominansi responden setuju 

bahwa informasi harus tepat waktu untuk menunjang pengambilan 

keputusan yang lebih tepat 

 
        Tabel  5.7.c. Tepat Waktu 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 1 .5 

Tidak Setuju 3 1.5 

Netral 59 29.5 

Setuju 47 23.5 

Sangat Setuju 90 45.0 

Total 200 100.0 

Sumber: Data Primer diolah . 

 

Deskripsi tabel 5.7.d menunjukkan dominansi responden setuju 

bahwa informasi tetap harus konsisten, agar prinsip penyusunan laporan 

tatap berdasar pada azas yang sama sehingga akan memberikan 

interpretasi data yang relevan dengan pengambilan keputusan. 

Tabel  5.7.d. Konsisten 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 5 2.5 

Netral 53 26.5 

Setuju 54 27.0 

Sangat Setuju 88 44.0 

Total 200 100.0 

          Sumber: Data Primer diolah 
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2. Dari hasil deskripsi data responden yang telah dilakukan diatas 
maka tanggapan responden tentang sumberdaya lingkungan  
dapat digambarkan dalam tabel deskripsi berikut ini 

 

Tabel  5.8 . Statistik Deskripsi Sumberdaya Lingkungan 

Indikator 
Variabel N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Bahan Baku 200 3.00 5.00 4.2150 .59137 

SDM 200 2.00 5.00 4.2100 .88873 

Teknologi 200 3.00 5.00 4.2000 .56355 

Pendanaan 200 3.00 5.00 4.1760 .55874 

Sumber: Data Primer diolah . 

 
           Berdasarkan deskripsi dalam tabel 5.8, indikator bahan baku 

adalah dominan dipilih oleh responden. Jadi sumberdaya lingkungan 

masih mengutamakan sumberdaya manusia yang lebih berkualitas. 

Deskripsi tabel 5.8.a menunjukkan dominansi responden setuju 

bahwa bahan baku sangat menunjang operasional produksi, karena 

bahan baku batubara adalah hasil tambang inti itu sendiri yang langsung 

diambil kemudian dijual 

Tabel  5.8.a.Bahan Baku 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 0 0 

Netral 35 17.5 

Setuju 86 43.0 

Sangat Setuju 79 39.5 

Total 200 100.0 

Sumber: Data Primer diolah . 
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Deskripsi tabel 5.8.b menunjukkan dominansi responden setuju 

bahwa sumberdaya manusia sangat menunjang operasional produksi, 

karena sumberdaya manusia yang berkualitas dapat memperlancar 

jalannya proses pertambangan. 

 

Tabel  5.8.b.SDM 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 3 1.5 

Netral 53 26.5 

Setuju 43 21.5 

Sangat Setuju 101 50.5 

Total 200 100.0 

 Sumber: Data Primer diolah . 

 

 

Deskripsi tabel 5.8.c menunjukkan dominansi responden setuju 

bahwa teknologi adalah penting dalam teknik dan proses pertambangan 

batubara. 

Tabel  5.8.c.Teknologi 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 0 0 

Netral 26 13 

Setuju 104 52 

Sangat Setuju 70 35 

Total 200 100.0 

 Sumber: Data Primer diolah . 
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Deskripsi tabel 5.8.d menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa selain sumberdaya lingkungan lainnya, maka faktor pendanaan 

sangat menunjang operasional produksi, karena pendanaan yang lancar 

dapat menggerakkan sumberdaya lainnya dengan lancar. 

 

Tabel  5.8 .d.Pendanaan 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 0 0 

Netral 26 12.5 

Setuju 107 53,5 

Sangat Setuju 67 33.5 

Total 200 100.0 

 Sumber: Data Primer diolah . 

 

3. Dari hasil deskripsi data responden yang telah dilakukan diatas 
maka tanggapan responden tentang Ketidakpastian lingkungan  
dapat digambarkan dalam tabel deskripsi berikut ini 

 

Tabel  5.9 . Statistik Deskripsi Ketidakpastian lingkungan 

Indikator  
Variabel N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Pasar 200 3.00 5.00 4.2200 .85748 

Kebijakan 

Pemerintah 
200 2.40 5.00 4.1840 .57811 

Pertumbuhan 

Industri 
200 2.25 5.00 4.1850 .62418 

Sumber: Data Primer diolah. 
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Deskripsi tabel 5.9 menunjukkan dominan responden setuju bahwa 

pasar merupakan faktor dominan dalam ketidakpastian lingkungan. 

Karena dengan adanya kejelasan pasar dalam bentuk harga dan kuantitas 

maka perusahaan tambang batubara akan tetap eksis walaupun dalam 

kondisi yang tidak pasti. 

Tabel  5.9.a.Pasar 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 0 0 

Netral 56 28.0 

Setuju 44 22.0 

Sangat Setuju 100 50.0 

Total 200 100.0 

         Sumber: Data Primer diolah . 

 

 

Deskripsi tabel 5.9.a menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa pasar merupakan faktor faktor yang memperlancar pergerakan 

ekonomi hasil tambang batubara. 

Tabel  5.9.b.Kebijakan Pemerintah 
 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 1 .5 

Netral 25 12.5 

Setuju 79 50.5 

Sangat Setuju 73 33.5 

Total 200 100.0 

Sumber: Data Primer diolah . 
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Deskripsi tabel 5.9.b menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa kebijakan pemerintah memberikan peluang atau arah dalam 

kondisi ketidakpastian lingkungan. 

         Tabel  5.9.c.Pertumbuhan Industri 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 1   0.5 

Netral 27 13.5 

Setuju 89 44.5 

Sangat Setuju 83 41.5 

Total 200 100.0 

          Sumber: Data Primer diolah . 

 

Deskripsi tabel 5.9.c menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa pertumbuhan industri memberikan indikator terciptanya pasar, 

produksi, dan distribusi. Disamping itu pemerintah sangat kondusif untuk 

memberikan peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya agar 

memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi.  

4. Dari hasil deskripsi data responden yang telah dilakukan diatas 
maka tanggapan responden tentang Ketergantungan Organisasi  
dapat digambarkan dalam tabel deskripsi berikut ini 

Tabel  5.10 . Statistik Deskripsi Ketergantungan Organisasi   

Indikator 
Variabel N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Mutu Produk 200 2.50 5.00 4.1950 .54344 

Kepuasan 

Karyawan 
200 1.50 5.00 4.1775 .58488 

Tanggujawab 

Sosial 
200 2.00 5.00 4.1688 .63153 

Sumber: Data Primer diolah . 
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Deskripsi tabel 5.10 menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa mutu produk sangat penting dalam ketergantungan organisasi. 

 
         Tabel  5.10.a.Mutu Produk 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0  0 

Tidak Setuju 0 0 

Netral     12 6 

Setuju 97 50.5 

Sangat Setuju 87 43.5 

Total 200 100.0 

         Sumber: Data Primer diolah . 

 

 

Deskripsi tabel 5.10.a menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa mutu produk harus dipertahankan dengan melibatkan beberapa 

fungsi dalam organisasi.  

 
        Tabel  5.10.b.Kepuasan Karyawan 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0    0 

Tidak Setuju 1       0.5 

Netral 15      7.5 

Setuju 96    48.0 

Sangat Setuju 88    64.0 

Total 200 100.0 

Sumber: Data Primer diolah . 

 

Deskripsi tabel 5.7.b menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa kepusan karyawan sangat diutamakan dalam menjaga 

ketergantungan pada organisasi, karena dengan adanya kepuasan 
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karyawan maka akan memberikan motivasi kerja dan produktivitas yang 

lebih tinggi. 

        Tabel  5.10.c.Tanggujawab Sosial 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0    0 

Tidak Setuju 1 .5 

Netral 31 15.5 

Setuju 89 44.5 

Sangat Setuju 79 39.5 

Total 200 100.0 

         Sumber: Data Primer diolah . 

 

Deskripsi tabel 5.10.c menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa tanggungjawab sosial memberikan sinkronisasi antara manajemen 

dengan kelestarian lingkunan, serta kepedulian terhadap masyarakat. 

 

5. Dari hasil deskripsi data responden yang telah dilakukan diatas 
maka tanggapan responden tentang Strategi Operasional  dapat 
digambarkan dalam tabel deskripsi berikut ini 

 

Tabel  5.11 . Statistik Deskripsi Strategi Operasional 

Indikator 
Variabel N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Kecukupan 

Modal 
200 3.00 5.00 4.1925 .50916 

Minimum 

Cost&Kualitas 
200 2.25 5.00 4.1913 .60721 

Kecepatan dan 

metode Produksi 
200 2.50 5.00 4.1712 .58487 

Sumber: Data Primer diolah . 
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Deskripsi tabel 5.11 menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa kecukupan modal adalah sangat penting dalam menjalankan 

strategi operasional perusahaan pertambangan batubara. 

        Tabel  5.11.a.Kecukupan Modal 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 0 0 

Netral 13 6.5 

Setuju 106 53.0 

Sangat Setuju 81 40.5 

Total 200 100.0 

        Sumber: Data Primer diolah . 

 
Deskripsi tabel 5.11.a menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa kecukupan modal sangat diutamakan dalam menjalankan strategi 

operasional perusahaan pertambangan batubara. 

    Tabel  5.11.b.Minimum Cost&Kualitas 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0  0 

Tidak Setuju 1 .5 

Netral 25 12.5 

Setuju 89 44.5 

Sangat Setuju 85 42.5 

Total 200 100.0 

    Sumber: Data Primer diolah . 
Deskripsi tabel 5.11.b menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa tetap harus dilakukan penghematan biaya produksi dan tetap 

mempertahankan kualitas adalah sangat esensi dalam menjalankan 

strategi operasiaonal.  
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               Tabel  5.11.c.Kecepatan dan Metode Produksi 

Tanggapan Responden Frequency       Percent 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 0 0 

Netral 27 13.5 

Setuju 96 48.0 

Sangat Setuju 77 38.5 

Total 200 100.0 

    Sumber: Data Primer diolah . 

 

Deskripsi tabel 5.11.c menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa kecepatan dan metode produksi membantu menjalankan strategi 

operasional perusahaan pertambangan batubara. 

6. Dari hasil deskripsi data responden yang telah dilakukan diatas 
maka tanggapan responden tentang Keputusan Investasi  dapat 
digambarkan dalam tabel deskripsi berikut ini 

 

Tabel  5.12. Statistik Deskripsi Keputusan Investasi 

Indikator 
Variabel N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Risk Premium 200 2.00 5.00 4.2100 .86582 

Net Profit Margin 200 2.00 5.00 4.1900 .90443 

Present Value 200 3.00 5.00 4.2310 .62094 

Payback Period 200 2.00 5.00 4.2200 .85748 

Sumber: Data Primer diolah . 

 
Deskripsi tabel 5.12. menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa nilai sekarang dari sisa arus kas Net Present Value  merupakan 

indikator utama dalam mengambil keputusan investasi tambang batubara. 
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               Tabel  5.12 .a.Risk Premium 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 3 1.5 

Netral 49 24.5 

Setuju 51 25.5 

Sangat Setuju 97 48.5 

Total 200 100.0 

     Sumber: Data Primer diolah . 

 

Deskripsi tabel 5.12.a menunjukkan dominan responden yang 

setuju bahwa selisih keuntungan lebih terhadap keuntungan tetap bebas 

risiko sangat menentukan keputusan investasi. 

 

               Tabel  5.12.b.Net Profit Margin 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 4 2.0 

Netral 54 27.0 

Setuju 42 21.0 

Sangat Setuju 100 50.0 

Total 200 100.0 

    Sumber: Data Primer diolah . 

 
Deskripsi tabel 5.12.b menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa kemampuan penutup biaya variabel dan biaya tetap (Net Profit 

Margin) merupakan indikator utama dalam mengambil keputusan investasi 

tambang batubara. 
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    Tabel  5.12 .c.Present Value 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 0 0 

Netral 23 16.5 

Setuju 88 44 

Sangat Setuju 79 39.5 

Total 200 100.0 

     Sumber: Data Primer diolah . 

 
Deskripsi tabel 5.12.c menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa nilai sekarang dari sisa arus kas dapat dijadikan indikator untuk 

mengambil keputusan investasi pertambangan batubara. 

 
 

     Tabel  5.12.d.Payback Period 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 1 .5 

Netral 53 26.5 

Setuju 47 23.5 

Sangat Setuju 99 49.5 

Total 200 100.0 

     Sumber: Data Primer diolah . 
 

Deskripsi tabel 5.12.d menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa lamanya waktu pengembalian investasi juga dapat dijadikan 

indikator dalam mengambil keputusan investasi tambang batubara. 

 

 



163 
 

7. Dari hasil deskripsi data responden yang telah dilakukan diatas 
maka tanggapan responden tentang Kinerja Keuangan dapat 
digambarkan dalam tabel deskripsi berikut ini 

 
Tabel  5.13. Statistik Deskripsi Kinerja Keuangan 

Indikator 
Variabel N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

ROA 200 1.00 5.00 4.2300 .82493 

EVA 200 3.00 5.00 4.2340 .61214 

Sumber: Data Primer diolah . 

 
Deskripsi tabel 5.13 menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa nilai tambah ekonomis Economic Value Added merupakan 

indikator pencapaian kinerja yang mempertimbangkan besarnya 

keuntungan yang diperoleh dari seluruh harta yang digunakan dalam 

investasi tambang batubara. 

 
     Tabel  5.13.a.ROA 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 1 .5 

Tidak Setuju 1 .5 

Netral 41 20.5 

Setuju 65 32.5 

Sangat Setuju 92 46.0 

Total 200 100.0 

             Sumber: Data Primer diolah 
 

Deskripsi tabel 5.13.a menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa tingkat pengembalian keuntungan terhadap total harta Return on 

Assets (ROA) merupakan indikator pencapaian kinerja investasi tambang 

batubara. 
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   Tabel  5.13 .b.EVA 

Tanggapan Responden Frequency Percent 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Tidak Setuju 0 0 

Netral 32 16.0 

Setuju 87 43.5 

Sangat Setuju 81 40.5 

Total 200 100.0 

    Sumber: Data Primer diolah . 
 

 
Deskripsi tabel 5.13.b menunjukkan dominan responden setuju 

bahwa keuntungan ekonomis yaitu selisih total penerimaan terhadap total 

pengeluaran merupakan indikator dalam mengambil keputusan investasi 

tambang batubara. 

 
D.  Analisis Dan Pengujian Model Struktur 

Mengawali analisis pengujian model ini maka akan melakukan uji 

kecocokan goodness of fit dan uji validitas untuk menguji kesesuaian 

antara variabel unobservable dengan variabel laten sebagai berikiut: 

1. Uji Validitas  

Validitas yang berarti ketepatan dan kecermatan suatu alat 

ukur/instrumen dalam melakukan fungsi ukurnya (Sugiyono,2008). Suatu 

instrumen dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut 

menjalankan fungsi ukurnya sesuai dengan maksud dilakukan 

pengukuran tersebut. Singarimbun dan Syofian Effendi (1989) 

menjelaskan bahwa validitas instrumen menunjukan kualitas dari 
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keseluruhan proses pengumpulan data dalam suatu penelitian. Uji 

validitas instrumen yang dilakukan dengan menggunakan uji validitas 

konstrak. Uji validitas konstrak yaitu menyusun indikator pengukuran 

operasional berdasarkan kerangka teori konsep yang akan diukur. Secara 

sederhana dapat dikemukan, bahwa validitas konstrak dari sebuah 

instrumen ditentukan dengan jalan mengkorelasikan antara skor masing-

masing item dengan total skor masingmasing item.   

Uji validitas tidak terlalu ditekankan dalam penelitian kuantitatif  

dibanding dengan penelitian kualitatif dan yang lebih penting adalah uji 

reabilitasnya (Susan Stain Back, 1998) dalam Sugiyono (2008). 

Selanjutnya Jika r-hitung lebih besar dari r-tabel pada taraf kepercayaan 

tertentu, berarti instrumen tersebut memenuhi kriteria validitas. Taraf 

kepercayaan yang digunakan dalan uji validitas item pada penelitian ini 

adalah 95% dengan jumlah responden 200 (N=200). Item-item yang 

memiliki nilai r hitung > r tabel (0,196) itu item yang digunakan dalam 

penelitian. Kemudian Baumgartner dan Homburg (1996), dan Hershberger 

(2003) mengatakan model linier tidak signifikan jika berada dibawah         

(t = _0.850, p = 0.41) sehingga SEM berkembang secara linier.  

         Tabel  5.14. Intraclass Correlation Coefficient 

 

Sumber : Output SPSS dari Data primer diolah. 

 

Intraclass 
Correlation

(a) 
  

95% Confidence 
Interval F Test with True Value 0 

Validity 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound Value df1 df2 Sig 

Single 
Measures 

.146(b) .119 .180 5.779 199.0 5373 .000 
Valid 

Average 
Measures 

.827(c) .791 .860 5.779 199.0 5373 .000 
Valid 
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Dengan memperoleh uji-F yang sigifikan, maka model penelitian dapat 

dilanjutkan. Dalam uji validitas secara keseluruhan dalam tabel 5.15, 

menunjukkan bahwa secara umum variabel tersebut valid untuk 

dilanjutkan dalam satu model penelitian. 

       Tabel  5.15.Validity Statistics Test 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Validity 

Akurat 92.2512 144.535 .527 Valid 

Tepat Waktu 92.3862 141.578 .598 Valid 

Lengkap 92.2812 143.250 .565 Valid 

Konsisten 92.3712 143.445 .527 Valid 

SDM 92.2862 139.314 .733 Valid 

Bahan Baku 92.2812 143.256 .838 Valid 

Teknologi 92.2962 143.040 .899 Valid 

Pendanaan 92.3202 142.520 .948 Valid 

Kebijakan Pemerintah 92.3122 141.957 .957 Valid 

Pasar 92.2762 145.694 .437 Valid 

Pertumbuhan Industri 92.3112 141.431 .920 Valid 

Kepuasan Karyawan 92.3187 142.891 .875 Valid 

Tanggujawab Sosial 92.3275 141.509 .903 Valid 

Mutu Produk 92.3012 143.851 .869 Valid 

Minimum 
Cost&Kualitas 

92.3050 142.089 .899 Valid 

Kecepatan dan metode 
Produksi 

92.3250 142.809 .882 Valid 

Kecukupan Modal 92.3037 144.522 .873 Valid 

Present Value 92.2652 141.405 .927 Valid 

Payback Period 92.2762 140.418 .705 Valid 

Net Profit Margin 92.3062 140.069 .681 Valid 

Risk Premium 92.2862 142.616 .585 Valid 

ROA 92.2662 142.830 .607 Valid 

EVA 92.2622 141.913 .904 Valid 

       Sumber : Output SPSS dari Data primer diolah. 
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2. Uji Reabilitas 

Alpha adalah estimator yang tidak bias (unbiased estimator) 

terhadap reliabilitas  komponen τ-equivalent, Dengan berdasar pada 

Cronbach's Alpha > 0,8 (Lord & Novick, 1968) .Reliabilitas merupakan 

penerjemahan dari kata reliability yang artinya keterpercayaan, 

keterandalan, konsistensi dan sebagainya. Kemudian Susan Stain Back 

(1998) dalam Sugiyono (2008)  mengatakan bahwa realibilitas atau 

kehandalan adalah konsistensi atau stabilitas data atau temuan-temuan 

dalam pandangan penelitian data kuantitatif , yaitu jika dua orang peneliti 

melakukan penelitian pada objek yang sama dan menemukan hal yang 

sama dalam waktu yang sama dan atau berbeda waktu maka kondisi 

tersebut dikatakan konsisten. Hasil pengukuran dapat dipercaya bila 

dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek 

yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur 

tidak berubah. Reliabilitas instrumen adalah hasil pengukuran yang dapat 

dipercaya. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data 

sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, 

dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode alpha Cronbach 

diukur berdasarkan skala alpha Cronbach 0 sampai 1. Jika skala itu itu 

dikelompok ke dalam lima kelas (Cronbach, Lee J., dan Richard J. 

Shavelson. (2004) dengan skala yang sama, maka ukuran kemantapan 

alpha dapat diinterprestasikan sebagai berikut : 

 

file:///I:\Cronbach's_alpha.htm%23cite_note-0
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1. Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliabel 

2. Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliabel 

3. Nilai alpha Cronbach 0,42 s.d. 0,60, berarti cukup reliabel 

4. Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel 

5. Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliabel Uji reliabilitas  

pada penelitian ini menggunakan metode alpha Cronbach untuk 

menentukan apakah setiap instrumen reliabel atau tidak 

 Tabel  5.16. Realibility Statistics Test 
 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Reliability 

Akurat 92.2512 144.535 .527 .965 Sangat Reliable 

Tepat Waktu 92.3862 141.578 .598 .965 Sangat Reliable 

Lengkap 92.2812 143.250 .565 .965 Sangat Reliable 

Konsisten 92.3712 143.445 .527 .966 Sangat Reliable 

SDM 92.2862 139.314 .733 .963 Sangat Reliable 

Bahan Baku 92.2812 143.256 .838 .962 Sangat Reliable 

Teknologi 92.2962 143.040 .899 .962 Sangat Reliable 

Pendanaan 92.3202 142.520 .948 .962 Sangat Reliable 

Kebijakan Pemerintah 92.3122 141.957 .957 .962 Sangat Reliable 

Pasar 92.2762 145.694 .437 .967 Sangat Reliable 

Pertumbuhan Industri 92.3112 141.431 .920 .962 Sangat Reliable 

Kepuasan Karyawan 92.3187 142.891 .875 .962 Sangat Reliable 

Tanggujawab Sosial 92.3275 141.509 .903 .962 Sangat Reliable 

Mutu Produk 92.3012 143.851 .869 .962 Sangat Reliable 

Minimum Cost&Kualitas 92.3050 142.089 .899 .962 Sangat Reliable 

Kecepatan dan metode 

Produksi 
92.3250 142.809 .882 .962 Sangat Reliable 

Kecukupan Modal 92.3037 144.522 .873 .963 Sangat Reliable 
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Present Value 92.2652 141.405 .927 .962 Sangat Reliable 

Payback Period 92.2762 140.418 .705 .964 Sangat Reliable 

Net Profit Margin 92.3062 140.069 .681 .964 Sangat Reliable 

Risk Premium 92.2862 142.616 .585 .965 Sangat Reliable 

ROA 92.2662 142.830 .607 .965 Sangat Reliable 

EVA 92.2622 141.913 .904 .962 Sangat Reliable 

 

Sumber : Output SPSS dari Data primer diolah. 
 
 

E. Analisis Estimasi dan Uji Kecocokan 

Pengujian model pengukuran Structural Equation Modeling (SEM)  

dilakukan berdasarkan prosedur yang dikemukakan oleh Hair, et. All 

(1988), Joreskog & Yang (1996); Kline (1998) dan Barbara (2001) bahwa 

komponen pengukuran model terlebih dahulu diperiksa dan selanjutnya 

diikuti dengan pengujian model struktural secara keseluruhan. Analisis ini 

bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi ukuran-ukuran ganda 

multiplemeasures pada konstruk laten, termasuk sifat validitas dan 

reliabilitas, sehingga hasil yang diperoleh model pengukuran dalam 

persamaan struktural. Analisis Faktor Konfirmatori Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) dan aplikasi SEM digunakan untuk menganalisis model 

pengukuran konstruk laten tersebut. Evaluasi model dilakukan dengan 

berdasarkan pada kriteria bersama dari indek model fit, yaitu: Chi-square 

(χ2), relative chi square (χ2/df), Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA), Comparative Fit Index (CFI) dan Tucker-Lewis Index (TLI). Nilai 

kritis sebagai kriteria penerimaan dalam mengevaluasi model biasanya 

disebut sebagai cut off dengann menggunakan nilai yang disarankan 
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Arbuckle (2006), Garson (2006), dan Lee (2007) yang menyatakan seperti 

yang tertera pada tabel berikut ini. 

Tabel 5.17. Kriteria Penerimaan Uji Kecocokan 

Kriteria Cut off 

Chi-square  ≤2,00 

Significance probability ≥0,05 

Relative Chi-square ≤2,00 

RMSEA ≤0,08 

CFI ≥0,90 

TLI ≥0,90 

Sumber : Ferdinand (2002)   

  Keterangan : 

  RMSEA = The root square error of approximation. 
  TLI = Tucker Lewis index. 
  CFI = Comparative fit – index. 
 

Model yang memiliki indeks model fit kurang baik akan ditingkatkan 

dengan menggunakan pendekatan model building-triming, selanjutnya 

model dinyatakan final bila telah memiliki overal fit index yang lebih baik 

(Garson, 2006). Untuk meningkatkan model fit dilakukan dengan 

mereduksi atau menambahkan parameter melalui modification indices 

(Ferdinand, 2002; Arbuckle, 2006; Garson, 2006) yang tersedia dalam 

program AMOS 7.0 dengan perhitungan signifikansi dan regression weight 

atau loading factor (p<0,05), error variance (p,0,05), korelasi kuadrat 

(diharapkan besar). Kemudian Untuk menguji kehandalan dan konsistensi 

data antara unobservable variable dengan latent variable maka sebagai 
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tahap pertama dilakukan analis konfirmasi antara unobservable variable 

dengan latent Confirmatory Factor Analysis (CFA). Langkah ini untuk 

mengetahuai apakah indikator variabel mendukung variabel utamanya, 

dan adapun indikator yang digunakan adalah nilai  signifikansi Critical 

Ratio (CR) , adapun dasar perhitungannya adalah uji-t, kemudian 

membandingkan antara t-hitung dan t-tabel, jika t-hitung lebih besar dari t-

tabel pada α=0,05. 

Nilai (X2) kurang dari 2.0 atau kurang dan 3.0 menunjukkan 

kecocokan antara  model dengan data, sementara hasil yang diperoleh 

sebesar 0,105 berarti indikasi variabel tersebut sudah fit. Selanjutnya The 

Root Mean Square Error of Approximation ( RMSEA ) adalah sebuah 

indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasikan nilai chi-square 

dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama 

dengan 0,08 merupakan indeks untuik dapat diterimanya model yang 

menunjukkan suatu kecocokan model berdasarkan tingkat kebebasannya 

degrees of freedom sehingga diperoleh nilai 0,000 maka model tersebut 

dapat diterima. Kemudian hasil uji goodness of fit variabel keyakinan 

sukses pada lampiran 4 diperoleh model yang fit , berarti model tersebut 

sudah tepat untuk digunakan pengujian lebih lanjut. 

1. Analisis Estimasi dan Uji Kecocokan Variabel Informasi  

Pada tabel berikut ini ditunjukkan hasil sigifikansi antara variabel utama    

yaitu informasi dengan variabel indikatornya. yaitu akurat, tepat waktu. 

Lengkap, dam konsisten. Hasil analisis estimasi ternyata semua 
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variabel indikator memiliki korelasi yang signifikan dengan variabel 

utama , dan variabel akurat adalah dominan. 

 Tabel 5.18. Estimasi Faktor Informasi  

          Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Primer Diolah 

Berdasarkan hasil pengujian kecocokan antara variabel utama 

dengan variabel latennya, maka pada tabel berikut ini menunjukkan 

bahwa model tersebut telah cocok untuk dilanjutkan dalam pengujian 

model secara keseluruhan. 

    Tabel 5.19. Hasil Uji Kecocokan Variabel Informasi(Lihat lampiran) 

Kriteria Cut off 
Hasil 

Pengujian 

Keterangan 

Chi-square  ≤2,00 0,004 Fit 

Significance probability ≤0,05 0,000 Fit 

Relative Chi-square ≤2,00 1,770 Fit 

RMSEA ≤0,08 0,076 Fit 

CFI ≥0,90 0,924 Fit 

TLI ≥0,90 0,966 Fit 

    Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Primer Diolah 

 

 

Hubungan 

Loading 
Factor 

γ 
S.E t-tabel Ket 

Akurat <--- 

Informasi 

1.000   *** 

Tepat.waktu <--- 2.395 .638 3.752 *** 

Lengkap <--- 2.190 .585 3.745 *** 

Konsisten <--- 1.912 .531 3.599 *** 
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2. Analisis Estimasi dan Uji Kecocokan Variabel Sumberdaya 

Lingkungan  

 Pada tabel berikut ini ditunjukkan hasil sigifikansi antara variabel 

utama   yaitu sumberdaya lingkungan dengan variabel indikatornya. 

yaitu pendanaan, teknologi bahan baku, dan sumberdaya manusia. 

Hasil analisis estimasi ternyata semua variabel indikator memiliki 

korelasi yang signifikan dengan variabel utama , dan variabel 

sumberdaya manusia adalah dominan. 

Tabel 5.20. Estimasi Faktor Sumberdaya Lingkungan 

           Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Primer Diolah 

Berdasarkan hasil pengujian kecocokan antara variabel utama 

dengan variabel latennya, maka pada tabel berikut ini menunjukkan 

bahwa model tersebut telah cocok untuk dilanjutkan dalam pengujian 

model secara keseluruhan. 

 

 

 

Hubungan 

Loading 
Factor 

γ 
S.E t-tabel Ket 

Pendanaan <--- 

Sumberdaya 
Lingkungan 

.896 .075 12.014 *** 

Teknologi <--- .935 .076 12.302 *** 

Bhn.Baku <--- .882 .078 11.316 *** 

SDM <--- 1.000    
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Tabel 5.21. Hasil Uji Kecocokan Variabel Sumberdaya Lingkungan 

(Lihat lampiran) 

Kriteria Cut off 
Hasil 

Pengujian 

Keterangan 

Chi-square  ≤2,00 0,004 Fit 

Significance probability ≤0,05 0,000 Fit 

Relative Chi-square ≤2,00 1,767 Fit 

RMSEA ≤0,08 0,0076 Fit 

CFI ≥0,90 0,912 Fit 

TLI ≥0,90 0,936 Fit 

              Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Primer Diolah 

 

3. Analisis Estimasi dan Uji Kecocokan Variabel Sumberdaya 

Lingkungan  

 Pada tabel berikut ini ditunjukkan hasil sigifikansi antara variabel 

utama yaitu sumberdaya lingkungan dengan variabel indikatornya. 

yaitu pertumbuhan industri, pasar, dan kebijakan pemerintah. Hasil 

analisis estimasi ternyata semua variabel indikator memiliki korelasi 

yang signifikan dengan variabel utama , dan variabel kebijakan 

pemerintah adalah dominan. 
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Tabel 5.22. Estimasi Faktor Ketidakpastian Lingkungan 

         Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Primer Diolah 

Berdasarkan hasil pengujian kecocokan antara variabel utama 

dengan variabel latennya, maka pada tabel berikut ini menunjukkan 

bahwa model tersebut telah cocok untuk dilanjutkan dalam pengujian 

model secara keseluruhan. 

Tabel 5.23. Hasil Uji Kecocokan Variabel Ketidakpastian 

Lingkungan (Lihat lampiran) 

Kriteria Cut off 
Hasil 

Pengujian 

Keterangan 

Chi-square  ≤2,00 0,004 Fit 

Significance probability ≤0,05 0,000 Fit 

Relative Chi-square ≤2,00 1,754 Fit 

RMSEA ≤0,08 0,0068 Fit 

CFI ≥0,90 0,910 Fit 

TLI ≥0,90 0,886 Fit 

             Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Primer Diolah 

 

 

 

 

 

Hubungan 

Loading 
Factor 

γ 
S.E t-tabel Ket 

Pert.Industri <--- 
Ketidakpastian 
Lingkungan 

1.147 .044 25.961 *** 

Pasar <--- .603 .110 5.464 *** 

Kebj.Pemerintah <--- 1.000    
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4. Analisis Estimasi dan Uji Kecocokan Variabel Ketergantungan 

Organisasi 

Pada tabel berikut ini ditunjukkan hasil sigifikansi antara variabel 

utama yaitu ketergantungan informasi dengan variabel indikatornya. Mutu 

produk, tanggungjawab sosial, dan kepuasan karyawan. Hasil analisis 

estimasi ternyata semua variabel indikator memiliki korelasi yang 

signifikan dengan variabel utama , dan variabel mutu produk adalah 

dominan. 

Tabel 5.24. Estimasi Faktor Ketergantungan Organisasi 

Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Primer Diolah 

Berdasarkan hasil pengujian kecocokan antara variabel utama 

dengan variabel latennya, maka pada tabel berikut ini menunjukkan 

bahwa model tersebut telah cocok untuk dilanjutkan dalam pengujian 

model secara keseluruhan. 

 

 

 

 

Hubungan 

Loading 
Factor 

γ 
S.E t-tabel Ket 

Mutu.Produk <--- 
Ketergantun
gan 
Organisasi 

1.000    

Tgjwb.Sosial <--- 1.064 .057 18.519 *** 

Kepuasan.kary <--- 1.064 .048 22.229 *** 
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Tabel 5.25. Hasil Uji Kecocokan Variabel Ketergantungan Organisasi 

 (Lihat lampiran) 

Kriteria Cut off 
Hasil 

Pengujian 

Keterangan 

Chi-square  ≤2,00 0,004 Fit 

Significance probability ≤0,05 0,000 Fit 

Relative Chi-square ≤2,00 1,571 Fit 

RMSEA ≤0,08 0,079 Fit 

CFI ≥0,90 0,911 Fit 

TLI ≥0,90 0,987 Fit 

    Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Primer Diolah 

 

5. Analisis Estimasi dan Uji Kecocokan Variabel Keputusan 

Investasi 

 Pada tabel berikut ini ditunjukkan hasil sigifikansi antara variabel 

utama yaitu informasi dengan variabel indikatornya. Yaitu kemampuan 

menutup biaya variabel dan biaya tetap  Net Profit Margin (NPM) , 

periode pengembalian Payback Period, Nilai sekarang dari arus kas 

Present value, Premi risiko. Hasil analisis estimasi ternyata semua 

variabel indikator memiliki korelasi yang signifikan dengan variabel 

utama , dan variabel Net Profit Margin (NPM) adalah dominan. 
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Tabel 5.26. Estimasi Faktor Keputusan Investasi 

Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Primer Diolah 

Berdasarkan hasil pengujian kecocokan antara variabel utama 

dengan variabel latennya, maka pada tabel berikut ini menunjukkan 

bahwa model tersebut telah cocok untuk dilanjutkan dalam pengujian 

model secara keseluruhan. 

Tabel 5.27. Hasil Uji Kecocokan Variabel Keputusan Investasi 
 (Lihat lampiran) 

Kriteria Cut off Hasil Pengujian Keterangan 

Chi-square  ≤2,00 0,002 Fit 

Significance probability ≤0,05 0,000 Fit 

Relative Chi-square ≤2,00 1,671 Fit 

RMSEA ≤0,08 0,076 Fit 

CFI ≥0,90 0,991 Fit 

TLI ≥0,90 0,902 Fit 

    Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Primer Diolah 

6. Analisis Estimasi dan Uji Kecocokan Variabel Strategi 

Operasional 

 Pada tabel berikut ini ditunjukkan hasil sigifikansi antara variabel 

utama yaitu strategi operasional dengan variabel indikatornya. yaitu 

minimun cost dan kualitas, kecepatan dan metode produksi, dan 

Hubungan 

Loading 
Factor 

γ 
S.E t-tabel Ket 

Net Profit Margin <--- 

Keputusan 
Investasi 

1.000    

Payback.period <--- .972 .115 8.421 *** 

Present.value <--- .965 .085 11.399 *** 

Risk.premium <--- .895 .116 7.681 *** 
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kecikupan modal. Hasil analisis estimasi ternyata semua variabel 

indikator memiliki korelasi yang signifikan dengan variabel utama , dan 

variabel biaya minimun cost dan kualitas adalah dominan. 

Tabel 5.28. Estimasi Faktor Strategi Operasional 

       Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Primer Diolah 

Berdasarkan hasil pengujian kecocokan antara variabel utama 

dengan variabel latennya, maka pada tabel berikut ini menunjukkan 

bahwa model tersebut telah cocok untuk dilanjutkan dalam pengujian 

model secara keseluruhan. 

Tabel 5.29. Hasil Uji Kecocokan Variabel Keputusan Investasi 
(Lihat lampiran) 

 

Kriteria Cut off 
Hasil 

Pengujian 

Keterangan 

Chi-square  ≤2,00 0,004 Fit 

Significance probability ≤0,05 0,000 Fit 

Relative Chi-square ≤2,00 1,571 Fit 

RMSEA ≤0,08 0,079 Fit 

CFI ≥0,90 0,911 Fit 

TLI ≥0,90 0,987 Fit 

    Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Primer Diolah 

 

 

Hubungan 

Loading 
Factor 

γ 
S.E t-tabel Ket 

Min.cost.kwlts <--- 
Strategi 
Operasional 

1.000    

Kec.Metode.prod <--- .951 .029 32.647 *** 

Kecukupan.Modal <--- .726 .036 19.950 *** 
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7. Analisis Estimasi dan Uji Kecocokan Variabel Kinerja Keuangan 

 Pada tabel berikut ini ditunjukkan hasil sigifikansi antara variabel 

utama  yaitu kinerja keuangan dengan variabel indikatornya. yaitu nilai 

tambah ekonomis Economic Value Added (EVA), dan Tingkat 

pengembalian terhadap penggunaan total harta Return on Assets 

(ROA). Hasil analisis estimasi ternyata semua variabel indikator 

memiliki korelasi yang signifikan dengan variabel utama , dan variabel 

nilai tambah ekonomis Economic Value Added (EVA) adalah dominan. 

Tabel 5.30. Estimasi Faktor Kinerja Keuangan 

Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Primer Diolah 

Berdasarkan hasil pengujian kecocokan antara variabel utama 

dengan variabel latennya, maka pada tabel berikut ini menunjukkan 

bahwa model tersebut telah cocok untuk dilanjutkan dalam pengujian 

model secara keseluruhan. 

 

 

 

 

Hubungan 

Loading 
Factor 

γ 
S.E t-tabel Ket 

EVA <--- Kinerja 
Keuangan 

1.000   1.000 

ROA <--- .935 .097 9.653 .935 
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Tabel 5.31. Hasil Uji Kecocokan Variabel Keputusan Investasi 

(Lihat lampiran) 

Kriteria Cut off 
Hasil 

Pengujian 

Keterangan 

Chi-square  ≤2,00 0,001 Fit 

Significance probability ≤0,05 0,000 Fit 

Relative Chi-square ≤2,00 1,770 Fit 

RMSEA ≤0,08 0,068 Fit 

CFI ≥0,90 0,927 Fit 

TLI ≥0,90 0,976 Fit 

    Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Primer Diolah 

F. Pengujian Keseluruhan Model Struktur 

Dalam penelitian ini akan menunjukkan pengujian model secara 

keseluruhan antara variabel eksogen yang terdiri dari Informasi, 

sumberdaya lingkungan, ketidakpastian lingkungan, ketergantungan 

organisasi strategi operasional, keputusan investasi, dan kinerja keuangan  

pada beberapa perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur. 

Indikasi model yang baik adalah telah dilakukannya pengujian antara 

model yang didukung oleh teori kemudian dibuktikan  dengan data 

empiris,atau secara statistik dilakukan secara uji-t yaitu membandingkan 

antara t-hitung dengant-tabel pada α=5% dan n=200. 
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a. Pengaruh Antara Variabel  

Pada tabel berikut ini ditunjukkan signifikansi pengaruh antara 

variabel yang ditandai pada nilai probabilitasnya apabila berada dibawa 

P≤5% atau diluar batas ± 1,96 dalam uji dua arah maka signifikan, 

sedangkan apabila berada dalam area ± 1,96 maka tidak siginikan 

(Sugiyono, 2008) 

 Tabel 5.32.  Estimasi Pengaruh Antara Variabel dalam Model 

Hubungan KE C.R P Pengaruh 
Hubunga
n 

Keputusan 
 Investasi 

<--- Informasi  .118 2.656 .008 Signifikan Positif 

<--- 
Sumberdaya  
Lingkungan 

.033 2.100 .036 Signifikan Positif 

<--- 
Ketidakpastian 
Lingkungan 

.087 
10.09

0 
*** Signifikan Positif 

<--- 
Ketergantungan 

Organisasi 
.044 5.902 *** Signifikan Positif 

Strategi  
Operasional 

<--- 
Sumberdaya 

 Lingkungan  
.028 8.650 *** Signifikan        Positif 

<--- 
Ketidakpastian 
Lingkungan 

.043 
25.98

2 
*** Signifikan Positif 

<--- Informasi  .068 2.443 .015 Signifikan Positif 

<--- 
Ketergantungan 
Organisasi 

.025 8.914 *** Signifikan Positif 

Kinerja  
Keuangan 

<--- Informasi  .155 3.396 *** Signifikan Positif 

<--- 
Sumberdaya  
Lingkungan 

.098 1.985 .044 Signifikan Positif 

<--- 
Ketidakpastian 
Lingkungan 

.424 1.988 .047 Signifikan Positif 

<--- 
Ketergantungan 
Organisasi 

.090 2.127 .039 Signifikan Positif 

<--- Strategi Operasional .391 1.998 .048 Signifikan Positif 

<--- Keputusan Investasi .129 6.922 *** Signifikan Positif 

      Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Primer Diolah  

Keterangan:  

*** = 0,00 atau dibawah α=5% Berarti Signifikan 

Diatas α=5% berarti Tidak Signifikan 
 

Kemudian data tersebut didukung oleh gambar hubungan antara variabel 

berikut ini: 
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Gambar 5.1. Analisis Pengaruh Antara variabel 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan:  

** = Signifikan dibawah α=5%  

b. Pengaruh  Langsung dan Tidak langsung Antara variabel 

Berdasarkan hasil analis  pengaruh antara variabel yang telah 

ditunjukkan diatas, maka pada tabel 5.31 berikut ini akan ditunjukkan 

besarnya koefisien pengaruh langsung dan tak langsung antara variabel 

dalam model. Adapun tujuannya adalah untuk melihat besarnya konstruk 

antara variabel antara hubungan langsung dan setelah melalui variabel 

intervening, dan menurut Ferdinand (2000) bahwa total pengaruh akan 

dijumlahkan antara pengaruh langsung dan tak langsung seperti yang 

ditunjukkan pada tabel berikut ini: 
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Tabel  5.33. Koefisien Pengaruh Antara Variabel  

Hubungan 

Koefisien Pengaruh 

Langsung 
Tidak 

langsung 
Total 

Keputusan 
 Investasi 

<--- Informasi  0,313 0,00 0,313 

<--- 
Sumberdaya  
Lingkungan 

0,069 0,00 0,069 

<--- Ketidakpastian Lingkungan 0,883 0,00 0,883 

<--- Ketergantungan Organisasi 0,261 0,00 0,261 

Strategi  
Operasiona
l 

<--- 
Sumberdaya 
 Lingkungan  

0,245 0,00 0,245 

<--- Ketidakpastian Lingkungan 1,113 0,00 1,113 

<--- Informasi  0,167 0,00 0,167 

<--- Ketergantungan Organisasi 0,223 0,00 0,223 

Kinerja  
Keuangan 

<--- Informasi  0,527 0,342 0,849 

<--- 
Sumberdaya  
Lingkungan 

0,181 0,153 0,334 

<--- Ketidakpastian Lingkungan 0,376 0,830 1,206 

<--- Ketergantungan Organisasi 0,011 0,317 0,328 

<--- 
Strategi  
Operasional 

0,374 0,00 0,374 

<--- Keputusan Investasi 0,895 0,00 0,895 

  Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Primer Diolah 

Berdasarkan data dan gambar tersebut diatas maka ditemukan 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh faktor Kontinjensi dari Informasi, dan sumberdaya 
lingkungan terhadap strategi operasional 

a. Informasi berpegaruh positif dan signifikan terhadap strategi 

operasional,  hal tersebut ditunjukkan dari signifikasi sebesar 1,5%, 

kemudian koefisien estimasi 0,068, koefisien pengaruh langsung 

sebesar 0,167, berarti Informasi menentukan strategi operasional. 

b. Sumberdaya lingkungan berpegaruh positif dan signifikan terhadap 

strategi operasional,  hal tersebut ditunjukkan dari signifikasi 

sebesar 0,00%, kemudian koefisien estimasi 0,028, koefisien 
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pengaruh langsung sebesar 0,245,  berarti sumberdaya lingkungan 

menentukan strategi operasional. 

2. Pengaruh faktor kontinjensi dari Informasi, dan sumberdaya 
lingkungan terhadap Keputusan Investasi pada sektor 
pertambangan batubara di Kalimantan Timur. 

a. Informasi berpegaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

investasi,  hal tersebut ditunjukkan dari signifikasi sebesar 0,8%, 

kemudian koefisien estimasi 0,118, koefisien pengaruh langsung 

sebesar 0,313, berarti informasi menentukan keputusan investasi. 

b. Sumberdaya lingkungan berpegaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan investasi,  hal tersebut ditunjukkan dari signifikasi 

sebesar 3,6%, kemudian koefisien estimasi 0,033, koefisien 

pengaruh langsung sumberdaya lingkungan terhadap keputusan 

investasi sebesar 0,069, berarti sumberdaya lingkungan 

menentukan keputusan investasi. 

3. Pengaruh faktor kontinjensi  dari Informasi, sumberdaya 
lingkungan, keputusan investasi  dan strategi operasional 
terhadap kinerja keuangan pada sektor pertambangan batubara di 
Kalimantan Timur. 

a. Informasi berpegaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan,  hal tersebut ditunjukkan dari signifikasi sebesar 0,00%, 

kemudian koefisien estimasi 0,155, koefisien pengaruh langsung  

sebesar 0,527, dan koefisien pengaruh tidak  langsung  sebesar 

0,342, berarti Informasi menentukan kinerja keuangan. 

b. Sumberdaya lingkungan berpegaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan,  hal tersebut ditunjukkan dari signifikasi sebesar 
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4,4%, kemudian koefisien estimasi 0,098, koefisien pengaruh 

langsung  sebesar 0,181, koefisien pengaruh tidak  langsung  

sebesar 0,153, berarti sumberdaya lingkungan menentukan kinerja 

keuangan. 

c. Keputusan investasi berpegaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan,  hal tersebut ditunjukkan dari signifikasi sebesar 

0,00%, kemudian koefisien estimasi 0,129, koefisien pengaruh 

langsung  sebesar 0,895, berarti keputusan investasi menentukan 

kinerja keuangan. 

d. Strategi operasional berpegaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan,  hal tersebut ditunjukkan dari signifikasi sebesar 

4,8%, kemudian koefisien estimasi 0,391, koefisien pengaruh 

langsung  sebesar 0,374, berarti strategi operasional menentukan 

kinerja keuangan. 

4. Pengaruh faktor kontinjensi dari Ketidakpastian lingkungan, dan 
ketergantungan organisasi terhadap strategi operasional pada 
sektor pertambangan batubara di Kalimantan Timur. 

a. Ketidakpastian lingkungan berpegaruh positif dan signifikan 

terhadap strategi operasional,  hal tersebut ditunjukkan dari 

signifikasi sebesar 0,00%, kemudian koefisien estimasi 0,043, 

berarti Ketidakpastian lingkungan menentukan strategi operasional. 

Pengaruh langsung Ketidakpastian Lingkungan terhadap strategi 

operasional sebesar 1,113 
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b. Ketergantungan organisasi berpegaruh positif dan signifikan 

terhadap strategi operasional,  hal tersebut ditunjukkan dari 

signifikasi sebesar 0,00%, kemudian koefisien estimasi 0,025, 

berarti Ketergantungan organisasi menentukan strategi operasional. 

Pengaruh langsung Ketergantungan Organisasi terhadap strategi 

operasional sebesar 0,223. 

5. Pengaruh faktor kontinjensi dari Ketidakpastian lingkungan, dan 
ketergantungan organisasi terhadap keputusan investasi, pada 
sektor pertambangan batubara di Kalimantan Timur . 

a. Ketidakpastian lingkungan berpegaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan investasi,  hal tersebut ditunjukkan dari 

signifikasi sebesar 0,00%, kemudian koefisien estimasi 0,087, 

koefisien pengaruh langsung sebesar 0,883, berarti ketidakpastian 

lingkungan menentukan keputusan investasi. 

b. Ketergantungan organisasi berpegaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan investasi,  hal tersebut ditunjukkan dari 

signifikasi sebesar 0,00%, kemudian koefisien estimasi 0,044, 

koefisien pengaruh langsung sebesar 0,261, berarti ketergantungan 

organisasi menentukan keputusan investasi. 

6. Pengaruh faktor kontinjensi dari Ketidakpastian lingkungan, 
ketergantungan organisasi, keputusan investasi, dan strategi 
operasional terhadap kinerja keuangan pada sektor 
pertambangan batubara di Kalimantan Timur . 

a. Ketidakpastian lingkungan berpegaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan,  hal tersebut ditunjukkan dari signifikasi 

sebesar 4,7%, kemudian koefisien estimasi 0,424, koefisien 
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pengaruh langsung  sebesar 0,376, koefisien pengaruh tidak  

langsung  sebesar 0,830, berarti ketidakpastian lingkungan 

menentukan kinerja keuangan. 

b. Ketergantungan organisasi berpegaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan,  hal tersebut ditunjukkan dari signifikasi 

sebesar 3,9%, kemudian koefisien estimasi 0,090, koefisien 

pengaruh langsung  sebesar 0,011, koefisien pengaruh tidak  

langsung  sebesar  0,317, berarti ketergantungan organisasi 

menentukan kinerja keuangan. 

c. Keputusan investasi berpegaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan,  hal tersebut ditunjukkan dari signifikasi sebesar 

0,00%, kemudian koefisien estimasi 0,129, koefisien pengaruh  

langsung  sebesar 0,895, berarti keputusan investasi menentukan 

kinerja keuangan. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil analisis penelitian pada Bab V, maka pada Bab 

VI ini akan dilakukan pembahasan untuk membuktikan hipotesis. 

Pembahasan dilakukan dengan cara mendeskripsi kuatnya pengaruh 

antara varibel eksogen yaitu faktor kontinjensi yang terdiri dari variabel 

informasi dengan Indikator yang terdiri dari Akurat, Konsisten, Lengkap, 

dan Tepat waktu. Variabel Sumberdaya Lingkungan yang terdiri dari 

sumberdaya manusia, bahan baku, teknologi ,dan pendanaan. Variabel 

Ketidakpastian Lingkungan yang terdiri dari Kebijakan pemerintah, pasar, 

dan Pertumbuhan Industri. Variabel Ketergantungan Organisasi yang 

terdiri dari Kepuasan Karyawan, tanggungjawab sosial, dan mutu 

produksi. Variabel Strategi Operasional yang terdiri dari Minimum Cost &  

Menjaga Kualitas, Kecepatan & Metode Produksi, dan Kecukupan Modal. 

Variabel Keputusan investasi yang terdiri dari Net Present Value, Payback 

Period, Net Profit Margin, dan Risk Premium. Variabel Kinerja  yang terdiri 

dari Retorn on Assets dan Economic Value Added. Deskripsi kuatnya 

pengaruh antara variabel kemudian diperbandingkan dengan teori yang 

mendukung hipotesis. Berikut ini tahapan pembahasan berdasarkan jalur 

hubungan antara variabel dalam model: 
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A. Faktor Kontinjensi dari Informasi, dan Sumberdaya Lingkungan 
terhadap Strategi Operasional . 

a.  Pengaruh Informasi Terhadap  Strategi Operasional 

Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap strategi 

operasional, berarti informasi merupakan salah satu faktor penentu 

strategi operasional dalam sektor pertambangan batubara. Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Menurut  Tagliavini, Pigni, Ravarini, 

Buonanno (1996), Barua (1995), dan  Stratopoulos (2000) bahwa 

informasi yang baik , membantu perumusan strategi. Indikasi temuan 

tersebut ialah untuk merumuskan suatu langkah dan perencanaan 

operasional jangka panjang sebaiknya menghimpun informasi yang 

banyak, dimana bersumber dari lembaga yang berwenang, akurat, 

dan tepat waktu, agar terjadi penetapan perencanaan yang tepat, 

sesuai dengan yang diinginkan. 

Strategi operasional bagi perusahaan tambang disusun dengan 

menghimpun sejumlah informasi dari berbagai sumber yang 

berkompeten. Utamanya strategi operasional tentang penguasaan 

pasar, dimana semua produsen hasil tambang batubara menginginkan 

pembeli yang berkuota tinggi dan harga yang lebih tinggi, sementara 

pesaing ytang ada cukup tinggi sehingga diantara pengusaha tambang 

harus menyusun langkah yang tepat agar semua lini pemasaran tindak 

terganggu, tetapi tidak menimbulkan masalah. Untuk itu dibutuhkan 
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informasi yang lebih akurat melalui lembaga yang tepat dan 

berkompeten baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. 

Implikasi temuan ini yaitu  bagi pihak manajer, bahwa dalam 

menyusun strategi operasional harus membentuk jaringan informasi 

dengan lembaga yang berkompetent tentang industri yang 

membutuhkan batubara, harga pasar yang lebih baik, metode produksi 

yang lebih efisisen, dan teknik layanan yang lebih gampang apalagi 

dengan menggunakan jaringan internet, dimana semua informasi 

dapat terakses dengan cepat. Sedangkan implikasi bagi pemerintah 

yaitu diharapkan dapat mendukung semua langkah strategik dengan 

membentuk jaringan informasi dengan instansi yang terkait tentang, 

tenaga kerja, pasar, harga, dan angkutan. Dengan adanya sinergi 

antara informasi yang bersumber dari instansi pemerintah dengan 

informasi yang bersumber dari lembaga non pemerintah, maka strategi 

operasional akan tersusun dengan tepat. 

b. Pengaruh Sumberdaya LingkunganTerhadap  Strategi 
Operasional  

Sumberdaya Lingkungan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap strategi operasional, berarti Sumberdaya Lingkungan 

merupakan salah satu faktor penentu strategi operasional dalam sektor 

pertambangan batubara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Karhi 

Nisjar (1997) bahwa organisasi dapat meraih suatu keunggulan 

apabila memanfaatkan  peluang dari  lingkungannya. Miller (1988) 
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bahwa sumberdaya lingkungan merupakan suatu keunggulan 

tersendiri yang dimiliki, dimana keunggulan tersebut berpengaruh 

terhadap penentuan strategi, dan strategi dapat pula berpengaruh 

terhadap ketidakpastian lingkungan. Porter (1980), Hambrick (1983), 

Dess dan Beard (1984) mengatakan bahwa sumberdaya yang berasal 

dari lingkungan eksternal memiliki kecendrungan kuat berpengaruh 

terhadap penentuan strategi perusahaan, seperti ketersediaan 

pendanaan, dan modernisasi teknologi. Lingkungan eksternal memiliki 

kecenderungan kuat berpengaruh terhadap penentuan strategi 

perusahaan karena strategi yang dirumuskan tetap merujuk pada fakta 

dari lingkungan pasar dan nonpasar. Glueck dan Jauch (1991) 

menjelaskan bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal, strategi 

harus dirumuskan dengan memperhatikan sumberdaya lingkungannya. 

Beal (2000), dan  Elenkov (1997) menunjukkan  bahwa pada 

umumnya perusahaan  yang  berhasil menyelaraskan  strateginya  

dengan  lingkungan  eksternal dapat menciptakan kinerja yang lebih 

tinggi. Elenkov (1997) Karena interpretasi terhadap perubahan 

lingkungan tidak tepat. Maciariello & Kirby, 1994) Karena sumberdaya 

sangat lemah dalam persaingan 

Strategi operasional yang disusun oleh manajer tambang di 

Kalimantan Timur tergantungan pada sumberdaya lingkungan, dimana 

untuk melakukan penguasaan pasar, dibutuhkan suatu rencana 

strategik yang menghimpun kekuatan tenaga kerja, modal, teknologi, 
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hubungan baik dengan pemerintah, agar strategi operasional berjalan 

dengan tepat dan cepat. 

Implikasi temuan ini yaitu  bagi pihak manajer, bahwa dalam 

menyusun strategi operasional harus menyusun kekuatan sumberdaya 

dengan mempersiapkan modal yang optimum, memiliki akses dengan 

lembaga pemberi modal apabila dibutuhkan setiap saat, 

mempertahankan tenaga kerja dengan memenuhi kebutuhan 

karyawan dan memberi pelatihan teknis sesuai kebutuhan, kemudian 

menyesuaikan teknik produksi dengan perkembangan teknologi. 

 

B. Faktor Kontinjensi dari Informasi, dan Sumberdaya Lingkungan 
terhadap Keputusan Investasi . 

a. Pengaruh Informasi Terhadap  Keputusan Investasi  

Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Investasi, berarti informasi merupakan salah satu faktor 

penentu  keputusan investasi dalam sektor pertambangan batubara. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Stratopoulos ( 2000) 

mengatakan bahwa informasi yang baik akan menentukan kualitas 

keputusan, sedangkan Venkatraman (1986), Das (1991),  Henderson 

(1989), dan Burn dan Szeto (2000) mengatakan bahwa dalam kondisi 

tidak pasti, salah satu yang dibutuhkan adalah informasi. Tidak 

semua Informasi bermanfaat untuk mengambil keputusan, menurut 

Hong jiang Xu  ( 2003) bahwa yang terpenting dari informasi adalah 

dimensi yang relevan dengan pengambilan keputusan, karena 
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dimensi yang tidak relevan tidak menjadi pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. Temuan Stratopoulos  (2000) mengatakan 

bahwa informasi yang baik akan menentukan kualitas keputusan. 

Adhianto (2005) bahwa informasi dari laporan keuangan membantu 

investor untuk mengambil keputusan investasi. Sarker,T K. dan 

Monroe,Gary S (2009) bahwa kebijakan pemerintah dan information 

strategy memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan investasi. 

Akintoye, Ishola Rufus (2008) bahwa dengan pengungkapan 

informasi akuntansi maka investor dapat mengambil keputusan. Miles 

dan Huberman (1994) bahwa informasi  membantu variabel 

kontinjensi untuk membatasi tujuan, mempertajam keputusan, dan 

memberi konsekwesi terhadap peningkatan kinerja. Gordon ,1984) 

Karena waktu terbit informasi tidak sesuai dengan waktu 

penggunaanya 

Dalam pengambilan keputusan para manajer tambang di 

Kalimantan Timur sudah mengarah pada  keputusan yang realistis, 

penuh perencanaan, dan berusaha menghindari bias dalam langkah 

yang diambil. Informasi pasar contohnya, dapat diperoleh dari 

lembaga yang berwenang, dimana pembeli dapat diakses melalui 

jaringan internet, dan juga melalui banker yang menangani transaksi 

penjualan hasil tambang. Informasi teknik juga diperoleh dari 

beberapa teknisi tambang, dan akhli mesin yang bersumber dari 

dalam negeri, luar negeri, dan berasal dari investor itu sendiri, 
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didalamnya ada yang menyangkut teknologi, maupun metode 

tambang yang menghasilkan cara yang terbaik. 

Implikasi temuan ini yaitu  agar pengambilan keputusan 

investasi secara tepat, maka pihak manajemen harus menghimpun 

data dan informasi yang akurat, relevan, dan konsisten. Bagi 

perusahaan dapat membentuk sistem informasi melalui jaringan 

internet, dengan lembaga yang berwenang, atau membangun 

jaringan kerja dengan instansi pemerintah yang terkait. Untuk itu 

pemerintah juga memediasi lembaga swasta dengan dinas terkait 

untuk membangun jaringan informasi tentang harga pasar, dan 

pembeli. 

b. Pengaruh Sumberdaya Lingkungan Terhadap  Keputusan 
Investasi  

Sumberdaya lingkungan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Keputusan Investasi, berarti Sumberdaya lingkungan 

merupakan salah satu faktor penentu keputusan investasi dalam 

sektor pertambangan batubara. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Donaldson (2001) mengatakan bahwa ketersediaan 

sumberdaya lingkungan di dalam dan di luar organisasi, sangat 

menentukan keputusan investasi yang diambil. Porter  (1985)  

mengaitkan  keputusan investasi erat kaitannya dengan kesiapan dan 

ketersediaan sumberdaya, dimana setiap organisasi selalu berupaya  

untuk mencapai  keunggulan  bersaing dengan  pemilihan strateginya. 
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Setiap keputusan investasinya akan sinkron dengan strategi yang 

dipilih selama relevan dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. 

Boyd & Fulk (1996) mengatakan bahwa untuk mengambil keputusan 

investasi, tindakan manejerial, dan perumusan  perencanaan  

strategik, maka harus memperhatikan sumberdaya lingkungan internal 

dan eksternal. Dubin (1978) mengatakan bahwa teori kontinjensi 

memperhatikan sumberdaya lingkungan sebagai input yang 

diperlukan untuk mengambil keputusan investasi. 

Dalam pengambilan keputusan investasi oleh para manajer 

tambang di Kalimantan Timur sudah dilakukan dengan sangat rasional, 

yaitu didasarkan pada ketersediaan sumberdaya yang realistis, dimana 

menghimpun semua kekuatan berupa potensi hasil tambang, tenaga 

kerja, kekuatan pendanaan, dan kemampuan teknologi. Dari kekuatan 

tersebut, kemudian dilakukan analisis  kelayakan dengan 

menggunakan peralatan keuangan yang memberi indikasi 

pengembalian investasi yang cepat, tepat, dan mengutungkan. 

Dengan demikian maka semua keputusan investasi yang telah 

dilakukan tidak terjadi penyimpanyan yang menjolok, bahkan beberapa 

keterangan yang diberikan oleh supervisi tambang bahwa semua 

keputusan investasi yang diambil selama ini, tidak menyimpan dari 

analisis kelayakan yang  telah dibuat sebelumnya. 

Implikasi temuan ini yaitu  bagi manajer, agar pengambilan 

keputusan investasi lebih tepat, maka pihak manajemen harus 
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menganalisis setiap kelayakan usahanya dengan mempertimbangkan 

ketersediaan sumberdaya. Analisis tersebut dilakukan dengan maksud 

memberikan indikasi yang menguntungkan, cepat pengembaliannya, 

dan mempertimbangkan pengurangan dan penghindaran sejumlah 

risiko. Implikasi bagi pihak pemerintah, bahwa pemerintah diharapkan 

dapat memberikan dukungan berupa penyediaan dan peningkatan 

kualitas sumberdaya yang dapat memberikan kontribusi pengembalian 

investasi yang cepat, tepat, dan menguntungkan, serta mengurangi 

tingkat risiko yang dihadapi.  

 

C. Faktor Kontinjensi dari Informasi, Sumberdaya Lingkungan, 
Keputusan Investasi dan Strategi Operasional terhadap Kinerja 
Keuangan . 

a. Pengaruh Informasi Terhadap  Kinerja Keuangan 

Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan, berarti informasi merupakan salah satu faktor penentu 

kinerja keuangan dalam sektor pertambangan batubara. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Van de Ven & Delbecq (1974), Gresov 

(1989), dan Keck & Tushman (1993) bahwa kinerja organisasi 

dipengaruhi oleh informasi dan faktor kontinjensi. Akintoye,I R dan  

Adidu Felix A (2008) bahwa informasi pasar dan investasi 

berpengaruh kuat terhadap mobilisasi dana, modal dasar, 

pertumbuhan ekonomi, dan  tingkat pengembalian modal (rate of 

return). 
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Kinerja keuangan bagi beberapa perusahaan tambang batubara 

di Kalimantan Timur dicapai dengan menghimpun beberapa 

informasi, seperti informasi pasar, dan teknologi. Semua informasi 

sangat mendukung pengambilan keputusan investasi, penyusunan 

strategi, dan perencanaan perusahaan. Dengan demikian maka 

manajer tambang di Kalimantan Timur sangat memperhatikan 

kompetensi, keakuratan, ketepatan informasi. 

Implikasi temuan ini yaitu  untuk mencapai kinerja keuangan 

yang tinggi, maka bagi pihak manajer, harus membentuk jaringan 

informasi dengan lembaga yang berkompeten tentang pembeli 

batubara dalam negeri dan luar negeri, harga pasar, dan angkutan. 

Sedangkan implikasi bagi pemerintah. Diharapkan dapat memediasi 

dengan instansi terkait untuk memberikan informasi tentang pasar, 

harga, dan angkutan. Dengan demikian maka akan membantu 

beberapa perusahaan tambang batubara untuk mencapai kinerja 

yang lebih baik. 

 

 

b. Pengaruh Sumberdaya LingkunganTerhadap  Kinerja 

Keuangan 

Sumberdaya lingkungan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan, berarti Sumberdaya lingkungan 
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merupakan salah satu faktor penentu kinerja keuangan dalam sektor 

pertambangan batubara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Hage (1974), Combe (2001), Kumar et al (2001), Soedorowerdi 

(2006), dan Suharyono (2008) bahwa sumberdaya  lingkungan 

mendukung jalannya organisasi, dan membantu memaksimalkan 

keuntungannya. Schmitz (1982) mengatakan bahwa kinerja 

keuangan perusahaan banyak dihambat oleh faktor sumberdaya 

lingkungan perusahaan. Glueck dan Jauch (1991) menjelaskan 

bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal, strategi harus 

dirumuskan dengan memperhatikan lingkungannya. Hill dan Jones 

(1998) menyatakan bahwa keberhasilan strategi dibangun atas 

kapabilitas dan sumberdaya yang ada pada lingkungan (existing 

distinvtive competency), dan membangun kapabilitas dan 

sumberdaya tambahan (develop new competency).  Dengan adanya 

kapabilitas menunjukkan keterampilan perusahaan untuk 

mengorganisasikan sumberdaya dan menggunakannya secara 

produktif.  Dilain pihak dapat meningkatkan keterampilan dalam 

mengambil keputusan dan mengelola proses internalnya untuk 

mencapai tujuan organisasi. Lenway dan Rehbein (1991) 

mengatakan bahwa kinerja usaha akan menurun jika tidak 

menjangkau penggunaan sumberdaya lingkungan. Bruns dan 

Waterhouse (1975) bahwa lingkungan yang berubah secara cepat 

dan tingkat persaingan yang kompetitif, perencanaan strategi yang 
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berbasis lingkungan lebih efektif  sangat menentukan pencapaian 

kinerja usaha. Glueck dan Jauch (1991) menjelaskan bahwa untuk 

mencapai kinerja yang optimal, strategi harus dirumuskan dengan 

memperhatikan besarnya ketersediaan sumberdaya lingkungan. Lado 

A et al (1992) Karena lingkungan sangat abstrak, evolusioner dan 

revolusioner perubahannya. Schmitz (1982) Karena sulitnya akses 

terhadap persaingan usaha, pasar produk, teknologi, bahan baku, 

kredit dan kebijakan pemerintah. 

Boyd dan Fulk (1996), dan Boyd  et al. (1993) bahwa kinerja 

perusahaan sangat dihambat oleh sumberdaya eksternal (external 

constraints). Schmitz (1982) bahwa hambatan pertumbuhan usaha 

disebabkan faktor eksternal perusahaan, yaitu sulitnya akses terhadap 

persaingan usaha, pasar produk, teknologi, bahan baku, kredit dan 

kebijakan pemerintah. 

Kinerja keuangan bagi beberapa perusahaan tambang batubara di 

Kalimantan Timur dicapai dengan dukungan sumberdaya lingkungan. 

Tingginya kinerja keuangan dicapai dengan penguasaan pasar, 

produktivitas tenaga kerja, modal yang cukup, teknologi yang lebih 

efisien. Disamping itu terciptanya hubungan baik dengan pemerintah 

juga membantu untuk menstabilkan kondisi industri agar terjadi 

persaingan yang sehat sesama pelaku tambang, dimana pemerintah 

cukup membantu untuk menstabilkan harga pasar, menekan 
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persaingan yang tidak sehat, serta kondusif untuk memdiasi dengan 

lembaga keuangan. 

Implikasi temuan ini yaitu  bagi pihak manajer, bahwa kinerja 

keuangan dicapai dengan menguatkan potensi sumberdaya 

lingkungan, dengan cara mempertahankan akses dengan lembaga 

pemberi modal, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memantau 

perkembangan teknologi. Bagi pemerintah, melalui instansi terkait 

sebaiknya membantu untuk mengakses dan memdiasi sumber-sumber 

pembeli dari dalam negeri dan luar negeri, kemudian memberi 

bimbingan teknis tentang metode tambang yang efisien sehingga 

menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi.  

c. Pengaruh Strategi Operasional Terhadap Kinerja Keuangan 

Strategi Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan, berarti Strategi Operasional merupakan salah satu 

faktor penentu kinerja keuangan dalam sektor pertambangan 

batubara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kotler (1997) bahwa 

untuk mencapai suatu tujuan, perusahaan dengan posisi pasar yang 

berbeda memerlukan strategi yang berbeda. Beal (2000), dan  

Elenkov (1997) menunjukkan  bahwa pada umumnya perusahaan  

yang  berhasil menyelaraskan  strateginya  dengan  lingkungan  

eksternal  dalam suatu rumusan strategi operasional, maka akan 

memperlihatkan  kinerja  yang  lebih  baik. Idrus (1997) mengatakan 
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bahwa sasaran utama penentuan strategi adalam peningkatan 

keuntungan.  

Kinerja keuangan perusahaan tambang batubara di Kalimantan 

Timur pada umumnya sudah dicapai berdasarkan pola strategi 

operasional yang dijalankan, yaitu meningkatkan penjualan melalui 

pencarian pasar baru, kemudian dilakukan beberapa penghematan 

biaya produksi,  merevisi metode kerja dengan menghasilkan 

penghematan waktu yang lebih cepat, dan  mendayagunakan potensi 

sumberdaya organisasi. 

Implikasi temuan ini yaitu  bagi pihak manajer, bahwa kinerja 

keuangan dicapai dengan perumusan strategi operasional yang 

berisikan tentang rencana sumber dan penggunaan modal, menjaga 

hubungan baik dengan lembaga keuangan, menekan biaya dan waktu 

produksi dengan melakukan evaluasi atau sistem pengendalian 

manajemen terhadap hasil kerja, dan terus memonitor perubahan 

lingkungan. Sedangkan implikasi bagi pemerintah ialah tetap 

mengkomunikasikan strategi umum pemerintah pusat dan daerah 

kepada pengusaha tambang batubara, agar terjadi sinkronisasi 

strategi untuk mencapai kinerja yang lebih baik. 

d. Pengaruh Keputusan Investasi Terhadap Kinerja Keuangan 

Keputusan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan, berarti Keputusan Investasi merupakan salah satu 

faktor penentu kinerja keuangan dalam sektor pertambangan 
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batubara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mayer dan Sussman 

(2004) bahwa keputusan investasi berpengaruh kuat terhadap kinerja 

keuangan. Temuan  Ye dan Tiong (2000) bahwa keputusan investasi 

memperkuat peningkatan kinerja dan pertumbuhan perusahaan. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Mitchell and Stafford 

(2000) bahwa keputusan investasi tidak memberikan efisiensi pasar 

dan kinerja yang lebih baik. Keputusan investasi dikatakan tidak 

efisien karena membutuhkan waktu dan biaya untuk mencari 

kebenaran informasi pasar, kemudian dalam perjalanan waktu antara 

keputusan dan implementasi sering mengalami perubahan yang 

signifikan. Menurut Titman, Wei and Xie (2004) bahwa keputusan 

investasi memberikan kinerja yang rendah bagi perusahaan yang 

memiliki arus kas dan leverage yang rendah. 

Keputusan investasi oleh para manajer tambang di Kalimantan 

Timur belum semua memenuhi kaidah dan pengukuran investasi yang 

tepat, karena membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak 

untuk menghimpun informasi dan bukti empiris terkait dengan 

keputusan tersebut. Untuk itu ada yang mendapatkan kinerja yang 

lebih baik dan ada juga yang tidak mendapatkan perubahan kinerja, 

bahkan hanya penurunan kinerja dengan keputusan investasi tersebut 

Implikasi temuan ini yaitu  bagi pihak manajer, bahwa untuk 

merelevankan antara kinerja keuangan dengan keputusan investasi 

maka sebaiknya menggunakan tenaga akhli atau konsultan dalam 
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bidang keuangan, teknik, atau pemasaran, agar lebih profesional dan 

tepat sesuai dengan tujuannya. Adapun implikasi bagi pemerintah 

ialah memberi masukan terhadap setiap rencana investasi berupa 

informasi rencana umum pemerintah dalam bidang pemasaran, 

pertambangan, dan pengembangan wilayah yang terkait dengan 

sektor pertambangan, sehingga setiap keputusan investasi sudah 

sesuai dengan implementasi yang diinginkan. 

 

D. Faktor Kontinjensi dari Ketidakpastian Lingkungan, dan 
Ketergantungan Organisasi terhadap Strategi Operasional. 

a. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap  Strategi 
Operasional  

Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap strategi operasional, berarti Ketidakpastian Lingkungan 

merupakan salah satu faktor penentu strategi operasional dalam 

sektor pertambangan batubara. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Elenkov (1997) bahwa pertimbangan faktor kontinjensi 

dalam strategi dapat menciptakan  keselarasan  antara  perencanaan 

strategi  dengan  lingkungan  bisnis  eksternal, yang dapat  berakibat  

meningkatnya kinerja, dengan menghambat  munculnya  krisis  

organisasi. Beal (2000), dan  Elenkov (1997) mengatakan  bahwa 

pada umumnya perusahaan  yang  berhasil menyelaraskan  

strateginya  dengan  lingkungan  eksternal  yang  dihadapinya  akan 

memperlihatkan  kinerja  yang  lebih  baik. Miller (1988) bahwa 
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ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penentuan strategi, 

dan strategi dapat pula berpengaruh terhadap ketidakpastian 

lingkungan. Riyanto (1997) menyatakan bahwa perbedaan strategi 

diasosiasikan dengan perbedaan tingkat ketidak pastian lingkungan, 

dan system pengendalian manajemen yang berbeda dibutuhkan 

untuk strategi yang berbeda. Milles dan Snow (1978) mengatakan 

bahwa strategi operasional yang dipilih oleh perusahaan dapat 

berubah sesuai dengan perubahan lingkungan, maka strategi yang 

dipilih oleh perusahaan merupakan “on going process”, yaitu 

Prospector dan Defender adalah dua jenis tipe stratergi organisasi 

yang berbeda pada dua titik ekstrim. Lenway & Rehbein (1991), 

Oliver & Holzinger (2008) Karena tidak melakukan jangkauan publik 

terhadap kebijakan pemerintah 

Pada dasarnya akan menimbulkan pengaruh timbal balik antara  

ketidak pastian lingkungan dengan strategi operasional, dimana 

Riyanto (1997) menyatakan bahwa perbedaan strategi akibat 

ketidakpastian lingkungan, sehingga sistem pengendalian 

manajemen juga dibutuhkan untuk strategi yang berbeda. Mulyadi 

(2001) mengatakan bahwa diperlukan modifikasi strategi operasional 

atas implementasi yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan 

dan   kondisi  organisasi 

Strategi operasional yang disusun oleh manajer tambang di 

Kalimantan Timur fleksibel untuk menanggapi ketidakpastian 
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liingkungan. Terkadang strategi yang disusun dapat berubah setiap 

saat karena adanya perubahan lingkungan, untuk itu straetegi 

operasional harus lebih fleksibel menanggapi perubahan pasar, 

kebijakan pemerintah, dan perubahan industri. 

Implikasi temuan ini yaitu  bagi pihak manajer, bahwa dalam 

menyusun strategi operasional harus fleksibel dengan 

mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang muncul dan 

berubah pada masa akan datang tentang, pasar, industri, dan 

kebijakan pemerintah. Sedangkan bagi pemerintah harus memberi 

kepastian dukungan dengan kebijakan yang kondusif tentang pasar 

dan industri. 

b. Pengaruh Ketergantungan Organisasi Terhadap  Strategi 
Operasional 

Ketergantungan organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap strategi operasional, berarti Ketergantungan organisasi 

merupakan salah satu faktor penentu strategi operasional dalam 

sektor pertambangan batubara. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Gioia D A dan Pitre E (1990) bahwa dengan organisasi 

yang kuat maka terbentuk jaringan yang  mampu menghadapi 

perubahan lingkungan. Menurut Mintzberg (1979) bahwa strategi 

yang kuat tidak hanya didukung oleh kuatnya dukungan organisasi, 

tetapi ditentukan oleh implementasi strategi yang berkelanjuntan. 
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Strategi operasional yang disusun oleh manajer tambang di 

Kalimantan Timur konsekuen dengan penguatan organisasi. Kuatnya 

ketergantungan organisasi seperti menjaga mutu hasil tambang 

melalui quality control sampai ketempat tujuan, disamping itu 

karyawan dilatih dan dididik untuk menangani produk hasil tambang 

agar tidak terjadi kerusakan atau penurunan kualitas produk, karena 

akan mempengaruhi kepercayaan dengan pelanggan, dan akan 

berdampak pada lingkungan hidup. 

Implikasi temuan ini yaitu  bagi pihak manajer, bahwa dalam 

menyusun strategi operasional, manajer mengutamakan 

ketergantungan organisasi, disamping faktor-faktor lain yang juga 

turut mempengaruhi. Secara teknis dapat dilakukan dengan 

meningkatkan kualitas produk hasil tambang batubara, sedangkan 

kualitas produk sangat dipengaruhi oleh trampilnya karyawan, dimana 

karyawan yang trampil diperoleh dari kepuasan kerja karyawan, untuk 

itu pihak manajemen perusahaan memperhatikan kebutuhan 

karyawan, dan terus memberikan pelatihan teknis yang sesuai 

kebutuhannya. Adapun implikasi bagi pemerintah, sebaiknya 

pemerintah memberikan bimbingan teknis melalui instansi terkait 

untuk melatih tentang metode kerja yang berbasis lingkungan, 

sehingga karyawannya lebih trampil, dan sehat, kemudian tidak 

menggangu lingkungan hidup. 

E. Faktor Kontinjensi dari Ketidakpastian Lingkungan, dan 
Ketergantungan Organisasi terhadap Keputusan Investasi. 
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a. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap  Keputusan 
Investasi  

Ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Keputusan Investasi, berarti Ketidakpastian lingkungan 

merupakan salah satu faktor penentu  untuk melakukan keputusan 

investasi dalam sektor pertambangan batubara. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Ye dan Tiong (2000) bahwa dalam kondisi yang 

tidak pasti justru manajer harus melakukan penilaian kelayakan 

investasi untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat. 

Tristiyanto (2007) bahwa keputusan investasi dengan 

mempertimbangkan variabel teknikal seperti pergerakan harga dan 

berbagai perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kinerja laba 

perusahaan. Indikasi penelitian tersebut ialah, setiap pengambilan 

keputusan dalam kondisi yang belum pasti, maka harus 

memperhatikan faktor-faktor yang berubah secara cepat, dan seperti 

harga, kebijakan pemerintah, dan perubahan industri. Bruns & 

Waterhouse (1975), Brooks and Weatherston (1997), dan Lenway & 

Rehbein (1991) mengatakan bahwa kebijakan pemerintah 

berpengaruh terhadap aktivitas, dan kinerja perusahaan melalui suatu 

proses penciptaan nilai yang tinggi dari setiap pengambilan 

keputusan. Sejalan dengan Blau & Harris, (1992), dan Keim & 

Baysinger (1988) bahwa keterpaduan antara pemerintah dan 

perusahaan dapat menciptakan regulasi umum. Berarti dengan 

adanya regulasi  pemerintah, maka akan mengarahkan semua 
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pengelola usaha untuk melakukan keputusan investasi yang lebih 

tepat. Menurut Elenkov (1997) bahwa semua keputusan investasi 

harus diselaraskan dengan lingkungan, agar mengurangi krisis 

organisasi. Burton dan Obel (2004) bahwa keputusan investasi dalam  

kondisi yang tidak menentu tetap mengacu pada kriteria efisien, 

efektif, dan kelanjutan hidup. Miller, 1988) Karena lebih baik bertahan 

daripada  tidak ada kepastian. 

Pengambilan keputusan investasi oleh para manajer tambang di 

Kalimantan Timur sudah merupakan salah satu langkah dalam 

kandisi yang tidak pasti. Kondisi tidak pasti sering muncul dalam 

dunia usaha termasuk didalamnya tambang batubara, diantaranya 

adalah menyangkut kondisi pembeli, harga pasar yang berubah-

ubah, persaingan usaha, dan kebijakan pemerintah yang kurang 

mendukung. Untuk mengatasi kondisi tersebut maka setiap manajer 

harus mengambil keputusan, seperti bertahan, mencari pasar baru, 

meningkatkan kerjasama, menurunkan harga, atau memberi fasilitas 

khusus bagi setiap relasi kerja. Terkadang dalam kondisi yang 

membaik, manajer tambang dapat merencanakan investasi baru yang 

terkonsektrasi pada usaha tambang, dimana investasi tersebut 

dilakukan untuk mempertahankan pasar dalam kondisi yang berubah-

ubah, sehingga menjadi penyangga dalam kondisi ketidakpastian. 

Implikasi temuan ini yaitu  bagi manajer, bahwa pengambilan 

keputusan investasi tambang lebih tepat dilakukan dalam kondisi yang 
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tidak pasti. Ketidakpastian lingkungan merupakan hambatan bagi 

manajer yang tidak mampu untuk membaca situasi tersebut. Dalam 

kondisi ketidakpastian, manajer harus mengambil keputusan invesatsi 

yang tepat agar kondisi pasar, produksi, dan harga dapat 

dipertahankan. Adapun implikasi bagi pemerintah ialah, diharapkan 

pemerintah memperjelas arah kebijakannya, serta lebih kondusif 

terhadap pemasaran hasil tambang batubara, dan mampu 

mengamankan kondisi industri agar tidak terjadi persaingan yang tidak 

sehat  antara sesama pelaku tambang. 

 

 

 

b. Pengaruh Ketergantungan Organisasi Terhadap  Keputusan 
Investasi  

Ketergantungan organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Keputusan Investasi, berarti Ketergantungan organisasi 

merupakan salah satu faktor penentu  keputusan investasi dalam 

sektor pertambangan batubara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Ferdinand (2003) mengatakan  bahwa kinerja perusahaan sangat 

ditentukan oleh  fungsional manajemen organisasi yang teridiri dari 

Kinerja produktivitas SDM seperti kreativitas dan keinovatifan SDM, 

kinerja manajemen produksi seperti efisiensi, proses bisnis internal, 

mutu produk, mutu pelayanan , kecepatan proses, dan  tingkat akurasi 
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proses. Kinerja manajemen pemasaran seperti tingginya volume 

penjualan, tingginya market share, serta tingginya profitabilitas 

pemasaran. Menurut   Burton dan Obel (2004) bahwa pengambilan 

keputusan terkadang tidak memperhatikan kondisi organisasi, tetapi 

keputusan yang diambil akan  menjadikan organisasi bekerja lebih 

efisien, efektif, dan hidup berkelanjutan. Perrow (1967) mengatakan 

bahwa keputusan investasi mempertimbangkan iklim organisasi yang 

berdasarkan temuan Burton & Obel (1998), budaya nasional yang 

ditemukan oleh Burton & Obel (2004), dan skim insentif (incentive 

schemes)  yang ditemukan oleh Burton & Obel (1998). Indikasi temuan 

tersebut ialah iklim organisasi adalah kondisi organisasi. 

Pengambilan keputusan investasi oleh para manajer tambang 

di Kalimantan Timur sangat mempertimbangkan ketergantungan 

organisasi. Ketergantungan organisasi mepertimbangkan banyak 

faktor diantaranya kepuasan karyawan, yaitu produktifitas yang 

diberikan oleh karyawan karena  karyawan sendiri sudah puas dalam 

menerima layanan manajemen perusahaan. Disisi lain keputusan 

investasi juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial, yaitu 

menjaga kelestasrian lingkungan, dan memberi sumbangan terhadap 

sarana umum dan membantu perekonomian masyarakat sekitar. 

Implikasi temuan ini yaitu  bagi pihak manajer, bahwa 

pengambilan keputusan investasi tambang lebih memperhatikan 

kondisi organisasi, diantaranya dengan melakukan penguatan kualitas 
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dan kemampuan karyawan, dan penguatan interaksi dengan 

masyarakat sekitarnya. Adapun implikasi bagi pemerintah ialah, 

sebaiknya pemerintah melalukan pengawasan terhadap kesehatan 

dan keselamatan, dan kesejahteraan karyawan, kemudian mengawasi 

dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan 

tersebut, agar tercipta ketergantungan organisasi dalam setiap 

pengambilan keputusan.  

 

 

 

 

F. Faktor Kontinjensi dari Ketidakpastian Lingkungan, 
Ketergantungan Organisasi serta  Keputusan Investasi, dan 
Strategi Operasional terhadap Kinerja Keuangan. 

a. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja 
Keuangan 

Ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan, berarti Ketidakpastian lingkungan 

merupakan salah satu faktor penentu kinerja keuangan dalam sektor 

pertambangan batubara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hax 

et al. (1984) yang mengatakan bahwa variabel kontinjensi umumnya 

berdampak pada kinerja keuangan, dengan indikatornya adalah  

Return on Assets (ROA). Chenhall. Robert H (2007) mengatakan 

bahwa variabel kontijensi sangat berhubungan dengan sistem 

pengendalian manajemen management control systems (MCS). 
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Indikasi temuan tersebut ialah walaupun kondisi lingkungan masih 

belum pasti, tetapi manajemen perusahaan harus tetap 

mengendalikan pasar, keuangan, dan semua sumberdaya dalam 

perusahaan untuk tetap mengarah pada tujuan yang akan dicapai 

sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Burton dan Obel (2004) 

Karena tidak ada kepastian dalam mengambil keputusan 

Teori  pendekatan  ekologi  populasi oleh Child (1997) 

mengatakan bahwa kelangsungan hidup dan keberhasilan 

perusahaan ditentukan oleh karakteristik lingkungan dimana 

perusahaan  berada. Dalam lingkungan yang berubah secara cepat 

dan tingkat persaingan yang kompetitif, perencanaan strategi yang 

berbasis lingkungan lebih efektif digunakan untuk meningkatkan 

kinerja. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan Bruns & Waterhouse (1975), 

Brooks dan Weatherston (1997), dan Donaldson (2001) bahwa 

kontinjensi yang terdiri dari ketidakpastian tugas (task uncertainty), 

dan ketergantungan tugas (task interdependence) akibat dari 

ketidakpastian lingkungan  mengurangi kinerja usahanya. Sedangkan 

Child (1997), dan   Lee dan  Miller (1996) bahwa keterlibatan 

lingkungan  eksternal bisnis    menentukan  kelangsungan hidup  dan  

kinerja  perusahaan . 

Dalam ketidakpastian lingkungan seperti adanya perubahan 

harga pasar yang bervariasi, munculnya kebijakan pemerintah pusat 
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dan daerah yang belum memberikan arah terhadap pasar, maka  

pihak manajemen tetap mengendalikan kinerja keuangan dengan 

penguasaan pasar, produktivitas tenaga kerja, penyediaan modal 

yang cukup, metode produksi dan teknologi yang menekan biaya 

operasional. Disamping itu pemerintah daerah Kabupaten/Kota, serta 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap membantu menstabilkan 

industri, dan memantau persaingan yang tidak sehat. 

Implikasi temuan ini yaitu  bagi pihak manajer, bahwa untuk 

mengantisipasi kondisi ketidakpastian pada masa akan datang, 

seperti perubahan harga pasar, industri, dan kebijakan pemerintah, 

maka  sebaiknya tetap fokus pada peningkatan kinerja dengan 

meningkatkan penjualan dan menekan pengeluaran yang tidak 

relevan dengan pencapaian pendapatan. Sedangkan bagi pemerintah 

harus memberi kepastian dukungan dengan kebijakan yang kondusif 

tentang pasar dan industri, melalui instansi terkait sebaiknya 

membantu untuk mengamankan persaingan, dan membantu akses 

pasar terhadap kebutuhan industri. 

b. Pengaruh Ketergantungan Organisasi Terhadap Kinerja 

Keuangan 

Ketergantungan organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan, berarti Ketergantungan organisasi 

merupakan salah satu faktor penentu kinerja keuangan dalam sektor 
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pertambangan batubara. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

Schoonhoven (1981), Mohr (1982), Tosi & Slocum (1984), Fry & 

Schellenberg (1984), Fry & Smith (1987),dan Scott (2003) bahwa 

ketergantungan organisasi akan menimbulkan kritis assets. Yang 

dimaksud kritis assets adalah berkurangnya asset perusahaan akibat 

organisasi tidak seiring dengan perubahan lingkungan, ketidak 

cocokan tersebut cenderung menggunakan biaya yang lebih tinggi, 

dimana berdampak pada penurunan kinerja keuangan. 

Penelitian ini sejalan dengan Venkatraman dan Ramanujam 

(1986) dalam Gibcus. Kemp, dan Zoetermeer (2003) yang mengatakan 

bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi oleh ketergantungan 

organisasi, seperti kepuasan stakeholder, yaitu kepuasan karyawan, 

kualitas dan tanggungjawab sosial. mutu produk, kepuasan karyawan, 

dan  tanggung jawab kemasyarakatan misalnya. lingkungan dan 

tanggungjawab komunitas. Glueck dan Jauch (1991) menjelaskan 

bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal, strategi harus dirumuskan 

dengan memperhatikan potensi organisasi. Kumar et.al. (2001) 

mencatat bahwa konsep strategi generik yang dikemukakan oleh 

Porter dapat memenangkan persaingan apabila memperhatikan 

potensi organisasi yang dimiliki. Elenkov (1997) bahwa pertimbangan 

faktor kontinjensi dalam strategi menciptakan  keselarasan  antara  

perencanaan strategi  dengan  lingkungan  bisnis  eksternal, yang 

dapat  berakibat  meningkatnya kinerja, dengan menghambat  
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munculnya  krisis  organisasi. Lawrence & Lorsch (1967), dalam suatu 

penelitian empiris, yang mengatakan bahwa struktur organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Zoetermeer (2003), 

mengatakan bahwa kinerja perusahaan tergantung pada kuatnya 

organisasi. 

Kinerja perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur tetap 

memperhatikan dampak pada ekosistem, karena lingkungan hidup 

yang rusak akan membawa dampak buruk bagi kelancaran 

perekonomian.   Pada umumnya mempertahankan keutuhan 

organisasi dengan menjaga kualitas hasil tambang, disamping itu 

meningkatkan kualitas karyawan. 

Implikasi temuan ini yaitu  bagi pihak manajer, kinerja keuangan 

dicapai dengan  mengutamakan kualitas produk hasil tambang 

batubara, untuk itu manajemen harus konsisten menjaga mutu produk, 

mempertahankan dan meningkiatkan kualitas tenaga kerja. Adapun 

implikasi bagi pemerintah, hendaknya pemerintah tetap mengawasi 

kualitas produk melalui instansi terkait, mengeluarkan kebijakan yang 

menaungi pekerja tambang pada khususnya dari kesewenang-

wenangan manajemen, serta tetap konsisten terhadap pelestarian 

lingkungan hidup. 

c. Pengaruh Strategi Operasional Terhadap Kinerja Keuangan 
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Strategi Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan, berarti Strategi Operasional merupakan salah satu 

faktor penentu kinerja keuangan dalam sektor pertambangan 

batubara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kotler (1997) bahwa 

untuk mencapai suatu tujuan, perusahaan dengan posisi pasar yang 

berbeda memerlukan strategi yang berbeda. Beal (2000), dan  

Elenkov (1997) menunjukkan  bahwa pada umumnya perusahaan  

yang  berhasil menyelaraskan  strateginya  dengan  lingkungan  

eksternal  dalam suatu rumusan strategi operasional, maka akan 

memperlihatkan  kinerja  yang  lebih  baik. Idrus (1997) mengatakan 

bahwa sasaran utama penentuan strategi adalam peningkatan 

keuntungan. Beal (2000) dan Elenkov (1997)  Karena misi strateginya 

tidak searah visi perusahaan. Giglierano (1987) Karena tidak sesuai 

dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. Forrest  (1990) Karena 

strategi tidak menyesuaikan perubahan lingkungan. Ma (2000) Karena 

perusahaan tidak memiliki keunggulan komparatif 

Kinerja keuangan perusahaan tambang batubara di Kalimantan 

Timur pada umumnya sudah dicapai berdasarkan pola strategi 

operasional yang dijalankan, yaitu meningkatkan penjualan melalui 

pencarian pasar baru, kemudian dilakukan beberapa penghematan 

biaya produksi,  merevisi metode kerja dengan menghasilkan 

penghematan waktu yang lebih cepat, dan  mendayagunakan potensi 

sumberdaya organisasi. 



218 
 

Implikasi temuan ini yaitu  bagi pihak manajer, bahwa kinerja 

keuangan dicapai dengan perumusan strategi operasional yang 

berisikan tentang rencana sumber dan penggunaan modal, menjaga 

hubungan baik dengan lembaga keuangan, menekan biaya dan waktu 

produksi dengan melakukan evaluasi atau sistem pengendalian 

manajemen terhadap hasil kerja, dan terus memonitor perubahan 

lingkungan. Sedangkan implikasi bagi pemerintah ialah tetap 

mengkomunikasikan strategi umum pemerintah pusat dan daerah 

kepada pengusaha tambang batubara, agar terjadi sinkronisasi 

strategi untuk mencapai kinerja yang lebih baik. 

d.  Pengaruh Keputusan Investasi Terhadap Kinerja Keuangan 

Keputusan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan, berarti Keputusan Investasi merupakan salah satu 

faktor penentu kinerja keuangan dalam sektor pertambangan 

batubara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mayer dan Sussman 

(2004) bahwa keputusan investasi berpengaruh kuat terhadap kinerja 

keuangan. Temuan  Ye dan Tiong (2000) bahwa keputusan investasi 

memperkuat peningkatan kinerja dan pertumbuhan perusahaan. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Mitchell and Stafford 

(2000) bahwa keputusan investasi tidak memberikan efisiensi pasar 

dan kinerja yang lebih baik. Keputusan investasi dikatakan tidak 

efisien karena membutuhkan waktu dan biaya untuk mencari 

kebenaran informasi pasar, kemudian dalam perjalanan waktu antara 
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keputusan dan implementasi sering mengalami perubahan yang 

signifikan. Menurut Titman, Wei and Xie (2004) bahwa keputusan 

investasi memberikan kinerja yang rendah bagi perusahaan yang 

memiliki arus kas dan leverage yang rendah. 

Keputusan investasi oleh para manajer tambang di Kalimantan 

Timur belum semua memenuhi kaidah dan pengukuran investasi yang 

tepat, karena membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak 

untuk menghimpun informasi dan bukti empiris terkait dengan 

keputusan tersebut. Untuk itu ada yang mendapatkan kinerja yang 

lebih baik dan ada juga yang tidak mendapatkan perubahan kinerja, 

bahkan hanya penurunan kinerja dengan keputusan investasi tersebut 

Implikasi temuan ini yaitu  bagi pihak manajer, bahwa untuk 

merelevankan antara kinerja keuangan dengan keputusan investasi 

maka sebaiknya menggunakan tenaga akhli atau konsultan dalam 

bidang keuangan, teknik, atau pemasaran, agar lebih profesional dan 

tepat sesuai dengan tujuannya. Adapun implikasi bagi pemerintah 

ialah memberi masukan terhadap setiap rencana investasi berupa 

informasi rencana umum pemerintah dalam bidang pemasaran, 

pertambangan, dan pengembangan wilayah yang terkait dengan 

sektor pertambangan, sehingga setiap keputusan investasi sudah 

sesuai dengan implementasi yang diinginkan. 

G. Kontribusi Teoritis Hasil Penelitian 
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Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontinjensi dan 

karakteristik akuntansi manajemen terhadap kinerja keuangan 

perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur.  

Dalam penelitian ini mengangkat Sumberdaya Lingkungan yang 

merupakan bagian dari faktor-faktor kontinjensi sebagai variabel eksogen, 

dan ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Strategi 

Operasional, Keputusan Investasi, dan Kinerja Keuangan . Adapun 

penelitian terdahulu memasukkan variabel Informasi,  Ketidakpastian 

Lingkungan, dan Ketergantungan Organisasi sebagai variabel Eksogen. 

Pemerintah dapat berupaya meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur dengan 

mengoptimalkan sumberdaya lingkungan yang terdiri dari peningkatan 

kualitas tenaga kerja, membantu akses pendanaan, dan menggunakan 

teknologi pertambangan batubara yang lebih efisien dan efektif. 

H. Keterbatasan Penelitian 

Untuk mementukan kinerja keuangan perusahaan pertambangan 

batubara, penelitian ini mengangkat konstruk variabel dalam model 

penelitian terbatas pada faktor kontinjensi yang terdiri dari informasi, 

sumberdaya lingkungan, ketidakpastian lingkungan, dan ketergantungan 

organisasi, sedangkan karakteristik akuntansi manajemen terdiri dari 

strategi operasional dan keputusan investasi.  Masih banyak variabel lain 

yang turut menentukan kinerja keuangan perusahaan pertambangan 
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batubara seperti jenis transaksi oleh Hidayah (2009), dan strategi non 

pasar oleh Baron (1995), namun demikian variabel tersebut tidak masuk 

dalam konstruk model penelitian ini, dengan pertimbangan bahwa 

kurangnya ketersediaan data di lapangan yang menjadi indikator variabel 

tersebut. 
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BAB VII 

P E N U T U P 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis , pengujian hipotesis, dan pembahasan  

penelitian tentang pengaruh faktor kontinjensi dan karakteristik  akuntansi 

manajemen terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan 

batubara  di Kalimantan Timur, maka dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut 

11. Faktor - faktor kontinjensi dari Informasi, sumberdaya lingkungan , 

ketidak pastian lingkungan dan ketergantungan organisasi 

,berpengaruh positif dan signifikan terhadap strategi operasional pada 

sektor pertambangan batubara di Kalimantan Timur. Berarti makin 

banyak informasi yang dikumpulkan tentang harga dan pasar yang 

disesuaikan dengan sumberdaya lingkungan yang terdiri dari 

sumberdaya manusia, ketersediaan pendanaan, dan penggunaan 

teknologi dapat memperkuat strategi operasional perusahaan. 

12. Faktor - faktor  Kontinjensi dari Informasi, dan sumberdaya 

lingkungan, ketidak pastian lingkungan dan ketergantungan organisasi  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Investasi pada 

sektor pertambangan batubara di Kalimantan Timur. Berarti keputusan 

inivestasi yang tepat apabila memperoleh informasi lebih banyak, 
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yang disesuaikan dengan penggunaan sumberdaya lingkungan yang 

terdiri dari sumberdaya manusia, ketersediaan pendanaan, dan 

penggunaan teknologi. 

13. Faktor faktor Kontinjensi dan  keputusan investasi  berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada sektor pertambangan 

batubara di Kalimantan Timur. Berarti  kinerja keuangan ditentukan 

oleh banyaknya informasi tentang harga dan pasar, sumberdaya yang 

terdiri dari sumberdaya manusia, ketersediaan pendanaan, dan 

penggunaan teknologi, kemudian kelayakan keputusan investasi, dan 

strategi operasional 

14. Faktor – faktor Kontinjensi dan strategi operasional berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada sektor 

pertambangan batubara di Kalimantan Timur. Berarti strategi 

operasional diimplementasikan lebih baik apabila mampu 

mengendalikan ketidakpastian lingkungan dan meningkatkan fungsi 

organisasi. 

15. Faktor – faktor kontinjensi , keputusan investasi, dan strategi 

operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan pada sektor pertambangan batubara di Kalimantan Timur . 

Berarti kinerja keuangan akan membaik apabila mengendalikan 

kondisi ketidakpastian lingkungan, meningkatkan fungsi organisasi, 
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mengambil keputusan investasi yang layak, dan 

mengimplementasikan strategi operasional dengan tepat 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah ditarik, maka 

saran atau rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu, 

untuk meningkatkan kinerja keuangan maka: 

1. Manajemen perusahaan harus membentuk jaringan informasi dengan 

lembaga – lembaga yang terkait sehubungan dengan pembeli 

batubara dalam negeri dan luar negeri, memonitor harga pasar, dan 

biaya trasportasi  yang lebih efisien. 

Memperkuat potensi sumberdaya lingkungan, dengan cara 

mempertahankan akses dengan lembaga penyedia modal, 

meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memantau perkembangan 

teknologi.  

2. Mengantisipasi kondisi ketidakpastian pada masa akan datang, seperti 

perubahan harga pasar, industri, dan kebijakan pemerintah, agar tetap 

fokus pada peningkatan kinerja dengan meningkatkan penjualan dan 

menekan pengeluaran yang tidak relevan untuk meningkatkan  

pendapatan.  

3. Mengutamakan kualitas produk hasil tambang batubara,  konsisten 

menjaga mutu produk, mempertahankan dan meningkatkan kualitas 

tenaga kerja agar lebih trampil bekerja.  
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4. Merumuskan strategi operasional, dengan mengatur  sumber dan 

penggunaan modal ,  dengan senantiasa monitor informasi dari  

lembaga keuangan. Melakukan efisiensi , biaya dan waktu produksi 

dengan melakukan evaluasi atas sistem pengendalian manajemen 

terhadap hasil kerja, dan terus memonitor dampak terhadap 

lingkungan.  

5.  Tingkatkan kinerja keuangan dengan keputusan investasi dan strategi 

operasional yang fleksibel dari faktor – faktor kontinjensi  agar lebih 

profesional dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang efektif.  

Agar keputusan investasi  tepat, maka pihak manajemen harus 

menghimpun data dan informasi yang akurat, relevan, dan konsisten. 

Serta membentuk jaringan  informasi , dengan lembaga yang 

berwenang, atau membangun jaringan kerja dengan instansi 

pemerintah yang terkait, sebagai lembaga yang mengeluarkan 

kebijakan dalam kontribusi sosial , menekan dan mengatur persaingan 

dalam pasar, serta mengawasi mutu produk.  

Kontribusi dalam penelitan yaitu untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan pertambangan tidak mutlak dapat diukur dari aspek finansial, 

tetapi juga dapat diukur dari aspek non finansial yaitu dengan pendekatan 

kontinjensi dan karakter  akuntansi manajemen. Penelitian ini terbatas 

pada konstruk faktor – faktor kontinjensi saja, sedangkan faktor-faktor 

strategi Non pasar tidak masuk dalam penelitian,  variable strategi non 

pasar dapat diteliti dan dikembangkan oleh peneliti yang lain agar Kinerja 
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Keuangan perusahaan Pertambangan efektif dan efisien serta memberi 

Outcome atau dampak positif bagi perusahaan perusahaan pertambangan 

di Kalimantan Timur. 
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Lampiran 1. Beberapa Temuan Empiris 

 
 

No 

Peneliti 
dan 

Objek 
Penelitian 

Judul/Lokasi Variabel 
 

Hasil 
Penelitian 

1. 

Benson Honing, 
 
2004 
 
Pengusaha 
muda  
 

Entrepreneurship 
Education:Toward 
a Model of 
Contingency-
Based Business 
Planning. 
 
American 
Assembly of 
Collegiate Schools 
of 
Business (AACSB) 
accredited 
institution 

Simulations 
and the 
contingency 
approach 

Faktor 
kontinjensi 
seperti 
pendayagu
naan 
organisasi 
yang 
bersifat 
jangka 
panjang 
menentuka
n 
efektifitas 
perencana
an strategi 
dan kinerja 
keuangan 

2. 

Amin M. Ruhul 
dan Banerjee 
Sharmistha, 
 
2007. 
 
133 UKM  
India,dan 112 
UKM 
Bangladesh. 

Constraints And 
Contingencies Of 
The Small 
Business: A 
Comparative 
Perspective 

Perbandinga
n beberapa 
issu yang 
berkembang 
terkait dngan 
beberapa 
faktor 
kontinjesi 

Hasil 
penelitian 
ini setelah 
membandi
ngkan 
antara 
pengusaha 
kecil dan 
besar, 
ternyata 
semuanya 
memiliki 
prospek 
menerima 
dampak 
kontinjensi 
yang sama 
terhadap 
kinerjanya 
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3 

Donaldson, 
 
2001 
 
Beberapa 
eksportir di 
Inggris 

The Contingency 
Theory of 
Organizations 

 

 

Variabel 
kontinjensi 
dan variabel 
lingkungan 

Berdasark
an teori 
kontinjensi 
bahwa 
kondisi tak 
menentu 
untuk 
mengambil 
keputusan 
ekspor dan 
mencapai 
peningkata
n kinerja 
ditentukan 
oleh, 
struktur 
organisasi, 
strategik, 
dan 
beberapa 
variabel 
lingkungan  

4 

Miles and 
Huberman, 
 
1994. 
 
Spekulan 
Eksportir 

Qualitative Data 
Analysis, 
Thousand Oaks 

Variabel 
kontinjensi, 
Informasi, 
dan kinerja 

Faktor 
informasi  
membantu 
variabel 
kontinjensi 
untuk 
membatasi 
tujuan , 
mempertaj
am 
keputusan, 
dan 
memberi 
konsekwes
i terhadap 
peningkata
n kinerja  
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5 

Klaas ,Peter, 
 
2007 

System Dynamics 
(SD) methodology 

Disposisi 
asset 
terhadap 
kondisi  
kontinjensi 

Untuk 
mendin
amisasi 
penggu
naan 
asset 
dari 
kondisi 
kontinje
nsi pada 
masa 
akan 
datang , 
maka 
dapat 
diterapk
an 
system 
dynamic
s. 

6 

Harrington, 
Brooke, 
 
2001 

Organizational 
Performance and 
Corporate Social 
Capital: A 
Contingency 
Model 

Model 
Kontinjensi, 
Social 
capital, 
Akses 
Informasi, 
produktivitas 
Individu 
Terhadap 
Kinerja 
Organisasi 

Meningk
atnya 
Produkti
vitas 
Individu 
yang 
dibaren
gi 
dengan 
informa
si maka 
akan 
menigka
tkan 
kinerja 
organis
asi 

7 

Teo ,Thompson 
SH dan 
Pian,Yujun, 
 
2003. 
 
Beberapa Top 
Manajer di 
Singapore 

A contingency 
perspective on 
Internet adoption 
and competitive 
advantage 

Internet 
adoption; 
contingency 
Factors 
(Business 
Technology 
Strategy Top 
Management 
Support; 
Technology 

Faktor 
kontinje
nsi 
dalam 
mengad
opsi 
penggu
naan 
internet 
dapat 
meningk
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Compatibility) 
competitive 
advantage 

atkan 
keungg
ulan 
kompetit
if 

8 

Raduan, C. R 
et.al, 
 
2009 
 

Management, 
Strategic 
Management 
Theories and the 
Linkage with 
Organizational 
Competitive 
Advantage from 
the Resource-
Based View 

Competitive 
advantage, 
resource-
based view 
(RBV) and 
firm 
performance 

Keungg
ulan 
kompetit
if dan 
kinerja 
dapat 
ditentuk
an oleh 
sumber
daya, 
kemam
puan, 
dan 
sistem 
dalam  
organis
asi,   

9 

Ma, H, 
 
2000.. 

Competitive 
advantage and 
firm performance 

Karakter 
organisasi, 
seperti posisi 
kepemilikan 
assets, akses 
distribusi dan 
suplai 
peningkatan 
pengetahuan 
, kompetensi, 
kapabilitas 
dalam 
operasional 
bisnis, dan 
kinerja usaha 

Karakter 
organis
asi, 
seperti 
posisi 
kepemili
kan 
assets, 
akses 
distribus
i dan 
suplai 
peningk
atan 
pengeta
huan , 
kompet
ensi, 
kapabilit
as 
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dalam 
operasi
onal 
bisnis, 
mempe
ngaruhi 
kinerja 
usaha 

10 

Bryan,Lowell, 
 
2009 

Dynamic 
management: 
Better decisions in 
uncertain times 

Kondisi 
ketidakpastia
n lingkungan, 
kekuatan 
organisasi, 
dan 
anggaran 

Dalam 
kondisi 
ketidakp
astian 
lingkung
an  
maka 
kekuata
n 
organis
asi, dan 
anggara
n dapat 
menent
ukan 
kekuata
n pasar 
dan 
keuntun
gan 
perusah
aan. 

11 

Tintri,Dharma,  
 
2002. 

Pengaruh Struktur 
dan Kultur 
Organisasional 
Terhadap 
Keefektifan 
Anggaran 
Paarstisipasi Dalam 
Peningkatan Kinerja 
Manajerial 

Struktur   dan   
kultur   
Organisasional, 
keefektifan 
anggaran 
partisipatif, dan 
peningkatan  
kinerja   
manajerial 

Tidak 
terdapat 
pengaruh 
antara 
struktur 
dan kultur 
orgaanisasi 
terhadap 
efektifitas 
anggaran 
dan kinerja 
manajerial. 
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12 

Schwark,Bastian
, 
 
2009 

Toward a contingent 
resource-based 
view of nonmarket 
capabilities under 
regulatory 
uncertainty 

 Regulatory 
uncertainty, 
dynamic 
capabilities, 
contingency, 
resource-
based view, 
nonmarket 
strategies. 

Kemampua
n prediksi, 
dan strategi 
non pasar  
mengurang
i 
ketidakpast
ian 
lingkungan 
untuk 
mengambil 
keputusan 
investasi 

13 

Duncan,  
 
1972 

Characteristics of 
organizational 
environments and 
perceived 
environmental 
uncertainty 

Environment
al 
Uncertainty, 
strategic 
management 
information, 
dan 
corporate 
performance 

Kinerja 
usaha 
dalam 
kondisi 
tak 
menent
u 
ditentuk
an oleh 
penguat
an 
informas
i dalam 
strategi.  

14 

Muafi, 
2009. 
 
Perusahaan 
Manufacturing di 
Jawa Timur 

A Configuration 
And Contingency 
Approach To 
Understanding 
Export 
Performance 

Contingency 
approaches 
(external 
environment, 
export 
channel 
structure and 
human 
resources 
management 
(HRM) 
practice) , 
export 
performance 
, and  the “fit” 
level of firm’s 
competitive 
strategy  

Pendekata
n 
kontinjensi 
menentuka
n strategi 
perusahaa
n dan 
kinerja 
ekspor 
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15 

Alrawi H A.dan 
Thomas S S, 
 
2007 

Application of 
Contingency 
Theory of 
Accounting 
Information TO 
The UAE Banking 
Sector 

Accounting, 
Auditing, 
Accounting 
Information 
Systems 

Nilai 
informa
si 
akuntan
si dan 
ketepat
an audit 
dapat 
ditentuk
an oleh 
non-
accounti
ng 
informat
ion yang 
mengak
omodir 
ekstern
al dan 
internal 
perusah
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16 

Wishada, I Gede 
S,2008,  
 

Dampak Strategi 
Pengungkapan 
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Terhadap 
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Saham  
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strategy, 
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information, 
conflict of 
interest, 
abnormal 
return 

Strategi 
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gkapan 
informa
si 
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aan 
emiten 
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perubah
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harga 
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Adhianto 
 
2005, 
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Standardized 
Unexpected 
Earnings 
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Unexpected 
Trading 
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Abnormal 
Return 
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n 
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dari 
laporan 
keuangan 
terhadap 
tingkat 
keyakinan 
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aktivitas 
investor, 
menentuka
n faktor 
dominan 
di 
kalanga
n 
investor 
dalam 
menent
ukan 
keputus
an 
investas
i dan 
menjela
skan 
bentuk 
efisiensi 

18 

Sarker,T K. dan 
Monroe,Gary S. 
 
2009 

Influence of 
regulation and 
information on 
environmental 
investment 
decision-making: 
an experimental 
study 

Regulatory 
climate 
,information 
strategy , and 
individual 
environmenta
l investment 
decision-
making 

Regulatory 
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dan 
strategi 
informasi 
berpengar
uh kuat 
terhadap 
pengambil
an 
keputusan 
investasi  
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19 

Akintoye, Ishola 
Rufus.2008.  

Optimising 
Investment 
Decisions Through 
Informative 
Accounting 
Reporting 

Accounting 
information, 
predicted 
values of the 
relevant 
performance 
indicator 

Informasi 
akuntansi 
sangat 
menentuka
n 
pengambil
an 
keputusan 
bagi 
investor 

20 

Akintoye,I R dan  
Adidu Felix A.  
 
2008.  

Investment 
Decisions in a 
Developing 
Economy: A Case 
Study of Insurance 
Business in 
Nigeria 

Investment 
decision , 
funds 
mobilization , 
capital base, 
rate of 
economic 
growth, dan 
rate of return 

Keputusan 
investasi 
berpengar
uh kuat 
terhadap 
mobilisasi 
dana, 
modal 
dasar, 
pertumbuh
an 
ekonomi, 
dan  rate 
of return 

21 

Fahlenbrach,Rä
udiger. 
 
2006.  

Founder-CEOs, 
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Decisions, and 
Stock Market 
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Investment 
Decisions, 
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Market 
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Tingginya 
kinerja 
keuangan 
ditentukan 
oleh 
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Lampiran 2. Penyelesain SAM 

 

Hubungan Estimate S.E. C.R. t-tabel Pengaruh Hubungan 

Y2 <--- X1 .313 .118 2.656 .008 Signifikan Positif 

Y1 <--- X2 .245 .028 8.650 *** Signifikan Positif 

Y2 <--- X2 .069 .033 2.100 .036 Signifikan Positif 

Y1 <--- X3 1.113 .043 25.982 *** Signifikan Positif 

Y2 <--- X3 .883 .087 10.090 *** Signifikan Positif 

Y1 <--- X1 .167 .068 2.443 .015 Signifikan Positif 

Y1 <--- X4 .223 .025 8.914 *** Signifikan Positif 

Y2 <--- X4 .261 .044 5.902 *** Signifikan Positif 

Y3 <--- X1 .527 .155 3.396 *** Signifikan Positif 

Y3 <--- X2 .181 .098 1.985 .044 Signifikan Positif 

Y3 <--- X3 .376 .424 1.988 .047 Signifikan Positif 

Y3 <--- X4 .011 .090 2.127 .039 Signifikan Positif 

Y3 <--- Y1 .374 .391 1.998 .048 Signifikan Positif 

Y3 <--- Y2 .895 .129 6.922 *** Signifikan Positif 

X2.4 <--- X2 .896 .075 12.014 *** Signifikan Positif 

X2.3 <--- X2 .935 .076 12.302 *** Signifikan Positif 

X2.2 <--- X2 .882 .078 11.316 *** Signifikan Positif 

X2.1 <--- X2 1.000 
   

Signifikan Positif 

X1.1 <--- X1 1.000 
   

Signifikan Positif 

X1.2 <--- X1 2.395 .638 3.752 *** Signifikan Positif 

X1.3 <--- X1 2.190 .585 3.745 *** Signifikan Positif 

X1.4 <--- X1 1.912 .531 3.599 *** Signifikan Positif 

X3.3 <--- X3 1.147 .044 25.961 *** Signifikan Positif 

X3.2 <--- X3 .603 .110 5.464 *** Signifikan Positif 

X3.1 <--- X3 1.000 
   

Signifikan Positif 

X4.3 <--- X4 1.000 
   

Signifikan Positif 

X4.2 <--- X4 1.064 .057 18.519 *** Signifikan Positif 

X4.1 <--- X4 1.064 .048 22.229 *** Signifikan Positif 

Y2.3 <--- Y2 1.000 
   

Signifikan Positif 

Y2.2 <--- Y2 .972 .115 8.421 *** Signifikan Positif 

Y2.1 <--- Y2 .965 .085 11.399 *** Signifikan Positif 

Y3.2 <--- Y3 1.000 
   

Signifikan Positif 

Y3.1 <--- Y3 .935 .097 9.653 *** Signifikan Positif 

Y1.1 <--- Y1 1.000 
   

Signifikan Positif 

Y1.2 <--- Y1 .951 .029 32.647 *** Signifikan Positif 

Y1.3 <--- Y1 .726 .036 19.950 *** Signifikan Positif 

Y2.4 <--- Y2 .895 .116 7.681 *** Signifikan Positif 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Y2 <--- X1 .313 .118 2.656 .008 
 

Y1 <--- X2 .245 .028 8.650 *** 
 

Y2 <--- X2 .069 .033 2.100 .036 
 

Y1 <--- X3 1.113 .043 25.982 *** 
 

Y2 <--- X3 .883 .087 10.090 *** 
 

Y1 <--- X1 .167 .068 2.443 .015 
 

Y1 <--- X4 .223 .025 8.914 *** 
 

Y2 <--- X4 .261 .044 5.902 *** 
 

Y3 <--- X1 .527 .155 3.396 *** 
 

Y3 <--- X2 .181 .098 1.985 .044 
 

Y3 <--- X3 .376 .424 1.988 .047 
 

Y3 <--- X4 .011 .090 2.127 .039 
 

Y3 <--- Y1 .374 .391 1.998 .048 
 

Y3 <--- Y2 .895 .129 6.922 *** 
 

X2.4 <--- X2 .896 .075 12.014 *** 
 

X2.3 <--- X2 .935 .076 12.302 *** 
 

X2.2 <--- X2 .882 .078 11.316 *** 
 

X2.1 <--- X2 1.000 
    

X1.1 <--- X1 1.000 
    

X1.2 <--- X1 2.395 .638 3.752 *** 
 

X1.3 <--- X1 2.190 .585 3.745 *** 
 

X1.4 <--- X1 1.912 .531 3.599 *** 
 

X3.3 <--- X3 1.147 .044 25.961 *** 
 

X3.2 <--- X3 .603 .110 5.464 *** 
 

X3.1 <--- X3 1.000 
    

X4.3 <--- X4 1.000 
    

X4.2 <--- X4 1.064 .057 18.519 *** 
 

X4.1 <--- X4 1.064 .048 22.229 *** 
 

Y2.3 <--- Y2 1.000 
    

Y2.2 <--- Y2 .972 .115 8.421 *** 
 

Y2.1 <--- Y2 .965 .085 11.399 *** 
 

Y3.2 <--- Y3 1.000 
    

Y3.1 <--- Y3 .935 .097 9.653 *** 
 

Y1.1 <--- Y1 1.000 
    

Y1.2 <--- Y1 .951 .029 32.647 *** 
 

Y1.3 <--- Y1 .726 .036 19.950 *** 
 

Y2.4 <--- Y2 .895 .116 7.681 *** 
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Intercepts: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

X1.4 
  

4.125 .063 65.495 *** 
 

X1.3 
  

4.215 .060 70.134 *** 
 

X1.2 
  

4.110 .065 63.339 *** 
 

X1.1 
  

4.245 .057 73.993 *** 
 

X2.4 
  

4.176 .040 105.699 *** 
 

X2.3 
  

4.200 .040 105.398 *** 
 

X2.2 
  

4.215 .042 100.798 *** 
 

X2.1 
  

4.210 .063 66.992 *** 
 

X3.3 
  

4.185 .044 94.820 *** 
 

X3.2 
  

4.220 .061 69.599 *** 
 

X3.1 
  

4.184 .041 102.351 *** 
 

X4.3 
  

4.195 .038 109.168 *** 
 

X4.2 
  

4.169 .045 93.353 *** 
 

X4.1 
  

4.178 .041 101.011 *** 
 

Y1.1 
  

4.191 .045 93.688 *** 
 

Y1.2 
  

4.171 .043 96.896 *** 
 

Y1.3 
  

4.192 .037 112.888 *** 
 

Y2.3 
  

4.190 .059 70.860 *** 
 

Y2.2 
  

4.220 .056 75.609 *** 
 

Y2.1 
  

4.231 .037 114.079 *** 
 

Y3.2 
  

4.234 .037 113.810 *** 
 

Y3.1 
  

4.230 .055 77.557 *** 
 

Y2.4 
  

4.210 .057 73.588 *** 
 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

X2 
  

.350 .066 5.300 *** 
 

X1 
  

.067 .034 1.996 .046 
 

X3 
  

.274 .033 8.324 *** 
 

X4 
  

.257 .030 8.607 *** 
 

z2 
  

.045 .010 4.386 *** 
 

z1 
  

-.006 .003 -1.905 .057 
 

z3 
  

-.033 .010 -3.247 .001 
 

e24 
  

.030 .004 6.605 *** 
 

e23 
  

.009 .004 2.515 .012 
 

e22 
  

.076 .008 9.022 *** 
 

e21 
  

.435 .044 9.797 *** 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e33 
  

.027 .004 6.561 *** 
 

e32 
  

.632 .064 9.947 *** 
 

e31 
  

.058 .006 9.025 *** 
 

e11 
  

.588 .061 9.576 *** 
 

e13 
  

.396 .056 7.018 *** 
 

e12 
  

.452 .066 6.877 *** 
 

e14 
  

.544 .065 8.362 *** 
 

e43 
  

.037 .007 5.140 *** 
 

e42 
  

.106 .013 8.184 *** 
 

e41 
  

.049 .009 5.754 *** 
 

e111 
  

.029 .004 7.304 *** 
 

e121 
  

.035 .004 8.083 *** 
 

e131 
  

.080 .008 9.568 *** 
 

e232 
  

.411 .042 9.822 *** 
 

e222 
  

.351 .036 9.804 *** 
 

212 
  

.009 .004 2.014 .044 
 

e323 
  

.057 .010 5.449 *** 
 

e313 
  

.401 .041 9.798 *** 
 

e242 
  

.423 .043 9.857 *** 
 

 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
X3 X1 X2 X4 Y1 Y2 Y3 

Y1 1.113 .167 .245 .223 .000 .000 .000 

Y2 .883 .313 .069 .261 .000 .000 .000 

Y3 1.206 .849 .334 .328 .374 .895 .000 

Y2.4 .790 .280 -.061 .234 .000 .895 .000 

Y3.1 .776 -.172 .026 .286 .350 .836 .935 

Y3.2 .830 -.184 .028 .306 .374 .895 1.000 

Y2.1 .852 .301 -.066 .252 .000 .965 .000 

Y2.2 .859 .304 -.067 .254 .000 .972 .000 

Y2.3 .883 .313 -.069 .261 .000 1.000 .000 

Y1.3 .808 .121 -.178 .162 .726 .000 .000 

Y1.2 1.059 .159 -.233 .212 .951 .000 .000 

Y1.1 1.113 .167 -.245 .223 1.000 .000 .000 

X4.1 .000 .000 .000 1.064 .000 .000 .000 

X4.2 .000 .000 .000 1.064 .000 .000 .000 

X4.3 .000 .000 .000 1.000 .000 .000 .000 

X3.1 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X3.2 .603 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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X3 X1 X2 X4 Y1 Y2 Y3 

X3.3 1.147 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X1.4 .000 1.912 .000 .000 .000 .000 .000 

X1.3 .000 2.190 .000 .000 .000 .000 .000 

X1.2 .000 2.395 .000 .000 .000 .000 .000 

X1.1 .000 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 

X2.1 .000 .000 1.000 .000 .000 .000 .000 

X2.2 .000 .000 .882 .000 .000 .000 .000 

X2.3 .000 .000 .935 .000 .000 .000 .000 

X2.4 .000 .000 .896 .000 .000 .000 .000 
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Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
X3 X1 X2 X4 Y1 Y2 Y3 

Y1 1.113 .167 .245 .223 .000 .000 .000 

Y2 .883 .313 .069 .261 .000 .000 .000 

Y3 .376 .527 .181 .011 .374 .895 .000 

Y2.4 .000 .000 .000 .000 .000 .895 .000 

Y3.1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .935 

Y3.2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1.000 

Y2.1 .000 .000 .000 .000 .000 .965 .000 

Y2.2 .000 .000 .000 .000 .000 .972 .000 

Y2.3 .000 .000 .000 .000 .000 1.000 .000 

Y1.3 .000 .000 .000 .000 .726 .000 .000 

Y1.2 .000 .000 .000 .000 .951 .000 .000 

Y1.1 .000 .000 .000 .000 1.000 .000 .000 

X4.1 .000 .000 .000 1.064 .000 .000 .000 

X4.2 .000 .000 .000 1.064 .000 .000 .000 

X4.3 .000 .000 .000 1.000 .000 .000 .000 

X3.1 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X3.2 .603 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X3.3 1.147 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X1.4 .000 1.912 .000 .000 .000 .000 .000 

X1.3 .000 2.190 .000 .000 .000 .000 .000 

X1.2 .000 2.395 .000 .000 .000 .000 .000 

X1.1 .000 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 

X2.1 .000 .000 1.000 .000 .000 .000 .000 

X2.2 .000 .000 .882 .000 .000 .000 .000 

X2.3 .000 .000 .935 .000 .000 .000 .000 

X2.4 .000 .000 .896 .000 .000 .000 .000 
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Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
X3 X1 X2 X4 Y1 Y2 Y3 

Y1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Y2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Y3 .830 .342 .153 .317 .000 .000 .000 

Y2.4 .790 .280 -.061 .234 .000 .000 .000 

Y3.1 .776 -.172 .026 .286 .350 .836 .000 

Y3.2 .830 -.184 .028 .306 .374 .895 .000 

Y2.1 .852 .301 -.066 .252 .000 .000 .000 

Y2.2 .859 .304 -.067 .254 .000 .000 .000 

Y2.3 .883 .313 -.069 .261 .000 .000 .000 

Y1.3 .808 .121 -.178 .162 .000 .000 .000 

Y1.2 1.059 .159 -.233 .212 .000 .000 .000 

Y1.1 1.113 .167 -.245 .223 .000 .000 .000 

X4.1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X4.2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X4.3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X3.1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X3.2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X3.3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X1.4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X1.3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X1.2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X1.1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X2.1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X2.2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X2.3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X2.4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 83 2635.084 216 .000 12.199 

Saturated model 299 .000 0 
  

Independence model 46 6812.351 253 .000 26.926 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .613 .547 .633 .568 .631 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .854 .524 .539 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 2419.084 2257.339 2588.198 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 6559.351 6293.551 6831.509 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 13.242 12.156 11.343 13.006 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 34.233 32.962 31.626 34.329 
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RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .237 .229 .245 .000 

Independence model .361 .354 .368 .000 

 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 2801.084 2823.850 
  

Saturated model 598.000 680.011 
  

Independence model 6904.351 6916.968 
  

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 14.076 13.263 14.926 14.190 

Saturated model 3.005 3.005 3.005 3.417 

Independence model 34.695 33.360 36.063 34.759 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 19 21 

Independence model 9 10 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.965 23 
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Lampiran 1: 
 
Lembaran Kuesioner 

 
Kepada  
Yth. Bapak/Ibu ………………………………………….. 
di  Tempat 
 

Saya adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas 
Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar, yang saat ini sedang 
melakukan  penelitian untuk Disertasi. Penelitian ini merupakan syarat 
kelulusan untuk jenjang pendidikan Strata Tiga (S3) bidang Ilmu Ekonomi. 

Oleh karena itu, saya memohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi 
kuesioner penelitian ini secara jujur sesuai dengan pernyataan-
pernyataan yang tertera didalamnya. Identitas dan jawaban Bapak/Ibu 
akan terjamin kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian. 

Tidak ada jawaban benar atau salah, tetapi menceriminkan 
realitas. Kuesioner ini bukan merupakan penilaian terhadap karyawan 
ataupun pimpinan perusahaan, Jawaban dari kuesioner ini semata-mata 
ditujukan untuk kepentingan penelitian. Demikianlah permohonan ini 
disampaikan. Atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih. 

 

Hormat saya, 

 

 

(Anis Rachma Utary) 

 

Kuesioner untuk penulisan Disertasi dengan Judul: Pengaruh Faktor-faktor 
Kontijensi terhadap Strategi Operasional, Karateristik Akuntansi Manajemen, 
Keputusan Investasi dan Kinerja Keuangan pada perusahaan Tambang 
Batubara di Kalimantan Timur. 
 
Nama : Anis Rachma Utary  
NIm : P0500308022 

 

 

IDENTITAS   RESPONDEN 

( Identitas Responden Dijamin Kerahasiaannya ) 

 

Nama Responden :.................................................... 
Umur : ……………....  Tahun 
Jenis Kelamin : ................................................... 
Pendidikan Terakhir           : ................................................... 
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Jabatan dalam Perusahaan  : ................................................... 
Petunjuk Pengisian:  
 

Bapak/ibu/Sdr(i) mohon memberikan pilihan tentang seberapa setuju atas 
pendapat-pendapat seperti yang terdapat dalam penyataan-pernyataan dibawah 
ini dengan cara mencontreng pada kotak yang memiliki judul kombinasi huruf 
(STS=Sangat Tidak Setuju, TS=Tidak Setuju, N=Netral, S=Setuju, SS=Sangat 
Setuju) yang dianggap paling sesuai.   
 
A. Informasi (X1) 

No. Pernyataan 
Sikap Responden 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

 Akurat (X11) 

1. Informasi tentang pasar dan teknologi 
diperoleh dari sumber yang berwenang. 

     

2. Informasi yang diperoleh terjamin 
kebenarannya.  

     

3. Informasi tentang pasar dan teknologi 
diperoleh telah sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. 

     

 Tepat Waktu (X12) 

1. Informasi yang dibutuhkan harus tersedia 
secara tepat waktu. 

     

2. Pengambilan keputusan harus ditunjang 
dengan informasi yang baru. 

     

3. Setiap informasi yang diperoleh harus 
menggambarkan keadaan yang dinamis. 

     

 Lengkap (X13) 

1. Informasi yang diperoleh harus tersedia 
secara lengkap baik konten maupun 
kuantitasnya. 

     

2. Informasi yang diperoleh harus mendukung 
keputusan investasi dan strategi 

     

3. Informasi tentang pasar dan teknologi harus 
menjadi bagian dari informasi yang 
diperoleh. 

     

 Konsisten (X14)      

1. Kebutuhan informasi bagi perusahaan harus 
konsisten dengan bidang perusahaan. 

     

2. Informasi yang tersedia konsisten dalam hal 
konten dari suatu periode ke periode 
lainnya. 

     

3. Prinsip penyajian laporan tidak berubah baik 
prosedur, jadwal maupun dasar hukum. 
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B. Sumberdaya Lingkungan (X2) 

No. Pernyataan 

Sikap Responden 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

 Sumberdaya Manusia (X21) 

1. Perusahaan sangat tergantung dengan peran 
sumberdaya manusia dalam kegiatan 
produksi. 

     

2. Perusahaan sangat tergantung dengan peran 
sumberdaya manusia dalam wilayah sekitar 
perusahaan. 

     

3. Sumberdaya manusia merupakan input 
produksi yang cukup dominan dalam kegiatan 
produksi. 

     

 Bahan Baku (X22) 

1. Bahan baku merupakan sumberdaya 
ekonomi terpenting bagi perusahaan. 

     

2. Proses produksi sangat tergantung dengan 
bahan baku. 

     

3. Ketidak tersediaan bahan baku akan 
menghambat proses produksi. 

     

 Teknologi (X23) 

1. Perusahaan sangat tergantung dengan 
teknologi yang terbaru.  

      

2. Perusahaan selalu menyesuaikan kegiatan 
produksi dengan perkembangan teknologi. 

     

3. Peran teknologi dapat menekan biaya dan 
waktu produksi 

     

4. Perusahaan harus memastikan bahwa 
teknologi yang digunakan telah sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan. 

     

 Pendanaan (X24) 

1. Perusahaan lebih senang menggunakan 
dana internal untuk kegiatan investasi, 
dengan memaksimalkan laba perusahaan. 

     

2. Perusahaan lebih senang menggunakan 
dana eksternal untuk kegiatan investasi, 
dengan cara mengeluarkan saham 
baru/penyertaan modal baru. 

     

3. Perusahaan lebih mengutamakan 
penggunaan utang/obligasi untuk kegiatan 
investasi. 

     

4. Ketersediaan dana akan melancarkan 
jalannya kegiatan bisnis 
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C. Ketidakpastian Lingkungan (X3) 

No. 
Pernyataan 

Sikap Responden 
STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

Kebijakan Pemerintah (X31) 

1. Pemerintah memberikan dukungan terhadap 
lancarnya Iklim investasi tambang batubara 
di Kalimantan Timur. 

     

2. Kebijakan pemerintah terkadang 
menghambat iklim investasi tambang 
batubara. 

     

3. Kebijakan Pemerintah dalam bidang 
tambang batubara sering berubah, dan tak 
menentu 

     

 Pasar (X32) 

1. Permintaan pasar terhadap produk yang 
dihasilkan perusahaan selalu berfluktuasi 

     

2. Penawaran produk oleh perusahaan tidak 
dapat memenuhi permintaan pasar. 

     

3. Harga pasar selalu tidak menentu, sehingga 
sulit memnentukan strategi bagi 
perusahaan. 

     

 Pertumbuhan Industri (X33) 

1. Pertumbuhan jumlah perusahaan pesaing, 
merupakan salah satu faktor penghambat 
bagi perusahaan. 

     

2. Bertambahnya jumlah industri pesaing, 
mengakibatkan persaingan pasar menjadi 
semakin kompleks 

     

3. Perusahaan sudah menyiapkan strategi 
bersaing dengan industri sejenis. 

     

 

D. Ketergantungan Organisasi (X4) 

No. Pernyataan 
Sikap Responden 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

 Kepuasan Karyawan (X41) 

1. Karyawan merasa nyaman dengan 
lingkungan yang ada di perusahaan. 

     

2. Karyawan pada umumnya merasa puas 
dengan kompensasi yang diperoleh.   

     

3. Hampir semua saran dan usul karyawan 
diterima dan dilaksanakan.  

     

4. Perusahaan telah memenuhi kebutuhan 
sekunder karyawan seperti, jaminan sosial, 
dana pension, perumahan karyawan (mess),  

     

 Tanggung Jawab Sosial (X42) 
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1. Perusahaan telah membuat perencanaan 
pelaksanaan tanggung jawab sosial bagi 
masyarakat. 

     

2. Kebijakan Perusahaan tetap memperhatikan 
kelestarian lingkungan dan ekonomi 
masyarakat sekitar lokasi tambang . 

     

3. Perusahaan telah melaksanakan program 
pembinaan usaha bagi masyarakat sekitar 
tambang. 

     

 Mutu Produk (X43) 

1. Perusahaan telah menerapkan TQM dalam 
rangka menjamin mutu produk hasil 
tambang batubara. 

     

2. Perusahaan telah menerapkan standar 
kualitas produksi terhadap mutu produk. 

     

3. Perusahaan telah melibatkan fungsi internal 
dan lembaga eksternal untuk menjamin 
mutu produk. 

     

 

E. Strategi Operasional (Y1) 

No. Pernyataan Sikap Responden 
STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

 Minimum Cost dan Menjaga Kualitas (Y11) 

1. Perusahaan telah mengupayakan efisiensi 
biaya produksi. 

     

2. Efisiensi biaya produksi dilakukan, namun 
tetap memperhatikan kualitas. 

     

3. Perusahaan telah menerapkan 
pengehematan avoidable cost agar 

menekan biaya produksi, tetapi mutu tetap 
terjamin 

     

 Kecepatan dan Metode Produksi (Y12) 

1. Proses produksi pada perusahaan berjalan 
tepat waktu.  

     

2. Proses produksi telah tersusun dalam sistem 
dan prosedur . 

     

3. Perusahaan selalu melakukan evaluasi 
terhadap metode produksi untuk memenuhi 
kebutuhan dan keinginan pasar 

     

4. Metode produksi disusun secara menyeluruh 
yang melibatkan semua bagian dalam 
perusahaan 

     

 Kecukupan Modal (Y13) 

1. Perusahaan telah memiliki kecukupan modal 
untuk investasi perusahaan. 

     

2. Ketersediaan modal kerja dapat memenuhi 
quota tambang dan kebutuhan pasar 

     



264 
 

3. Tersedianya lembaga keuangan yang 
membatu kecukupan pendanaan setiap saat 

     

F. Keputusan Investasi (Y2) 

No. Pernyataan 
Sikap Responden 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

 Net Present Value (Y21) 

1. Penilaian keputusan investasi, harus 
mempertimbangkan nilai arus kas bersih. 

     

2. Dalam kondisi tak menentu perusahaan 
tetap mengutamakan pengembalian nilai 
investasi 

     

3. Keputusan investasi mengacu pada 
pengembalian nilai tunai terhadap total 
investasi  

     

 Payback Period (Y32) 

1. Periode pengembalian investasi merupakan 
salah satu pertimbangan dalam keputusan 
investasi perusahaan. 

     

2. Lamanya waktu pengembalian investasi 
merupakan pertimbangan kelayakan 
investasi. 

     

3. Periode pengembalian investasi tetap 
memperhatikan rata-rata industri 

     

 Net Profit Margin (Y33) 

1. Volume produksi sudah melampaui titik 
pulang pokok . 

     

2. Penjualan minimum sudah menutup biaya 
variabel. 

     

3. Volume penjualan sudah menutup biaya 
Keuntukn€€ 

     

 Risk Premium (Y34) 

1. Kelayakan investasi tambang batubara 
mengutamakan selisih antara keuntungan 
rata-rata pasar dengan bunga diskonto. 

     

2. Perhitungan risk premium merupakan 
pertimbangan dalam menganalisis resiko 
investasi tambang batubara 

     

3. Semakin besar tingkat risiko investasi maka 
semakin besar peluang kelayakan invesatsi 
tambang batubara. 
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G. Kinerja Keuangan (Y4) 

 
No. 

 
Pernyataan 

Sikap Responden 
STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

 ROA (Y41) 

 
1. 

Keberhasilan perusahaan apabila mampu 
mendayagunakan semua investasi atau 
asset yang dimiliki. 

     

 
2. 

Kemampulabaan perusahaan terhadap total 
assets lebih diutamakan 

     

 
3. 

Dalam jangka panjang perusahaan lebih 
memilih kemampulabaan diatas rata-rata 
tingkat bunga bebas risiko 

     

 EVA (Y41) 

 
1. 

Usaha tambang batubara mengutamakan 
kinerja ekonomis, yaitu tingkat penerimaan 
lebih tinggi dibanding dengan tingkat 
pengeluaran. 

     

 
2. 

Kinerja ekonomis yang positif menandakan 
perusahaan berhasil menciptakan nilai lebih 
bagi pemilik modal. 

     

 
3. 

Kinerja ekonomis disamping menciptakan 
nilai tambah assets juga menciptakan tingkat 
kapitalisasi modal yang tinggi. 

     

 
4. 

Kinerja perusahaan tambang batubara 
mengutamakan adanya nilai tambah 
ekonomis terhadap semua nilai investasi. 

     

 

 

     Responden 

           ttd 

 

 

 _______________ 
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