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Abstraksi 

 

 

Dalam dunia usaha, perkembangan informasi saat ini begitu cepat 

berubah. Perubahan tersebut dikarenakan tingkat ketidakpastian lingkungan 

yang tidak bisa diprediksi oleh manajemen. Dengan seringnya masalah 

ketidakpastian lingkungan yang timbul dalam bisnis perusahaan, maka 

manajemen membutuhkan sistem yang dapat memberikan informasi yang 

relevan guna membantu manajer dalam melakukan perencanaan, 

pengendalian, serta pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

Sistem akuntansi manajemen merupakan bagian penting dalam 

perusahaan yang dapat digunakan untuk membantu manajer dalam 

menghadapi persoalan yang timbul di dalam perusahaan. Sistem akuntansi 

manajemen berfungsi sebagai penyedia informasi akuntansi yang 

berorientasi di masa mendatang dan dalam sistem akuntansi manajemen 

juga terdapat empat karakteristik yang dapat melengkapi informasi yang 

dihasilkan yaitu cakupan luas, agregasi, integrasi, dan tepat waktu. 

Cakupan luas maksudnya adalah informasi yang dihasilkan 

mencakup dimensi fokus, time horizon, dan kuantifikasi. Agregasi 

maksudnya adalah informasi yang dihasilkan sudah disusun dan 

dikumpulkan menurut area fungsionalnya sehingga dapat menghemat waktu 

untuk mengambil keputusan. Integrasi maksudnya adalah informasi yang 

dihasilkan antar unit-unit yang ada dalam perusahaan dapat saling 

mendukung satu sama lainnya. Ketepatan waktu maksudnya adalah 

informasi yang dihasilkan harus tersedia dengan tepat waktu ketika 

informasi tersebut dibutuhkan oleh pengguna (baik pihak eksternal maupun 

internal). 

Dengan adanya sistem akuntansi manajemen, manajer perusahaan 

dapat menghadapi ketidakpastian lingkungan yang sering timbul sehingga 

tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan dengan 

demikian kinerja perusahaan juga akan meningkat.  

 

 

 

 

Kata kunci: Ketidakpastian lingkungan, Sistem Akuntansi Manajemen, 

      Cakupan Luas, Agregasi, Integrasi, Ketepatan Waktu, Kinerja 

      Perusahaan. 
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IMPLEMENTINGN MANAGEMENT ACCOUNTING SYATEM ON FACE 

ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY TO INCREASING COMPANY 

PERFORMANCE 

 

 

Abstract 

 In the business world, information development can be changed so 

fast today. The changing because environmental uncertainty level can’t 

predicted by management. With environmental uncertainty problem often 

appear in company business, so the management need system which give 

relevant information to help manager to carryout planning, controlling, and 

decision making to reach company goal. 

 Management Accounting System is important part of company, 

which can used to help manager on face the problem in company. 

Management Accounting System in function as accounting information 

provider which orienting in the future and in the Management Accounting 

System have four characteristics which can completed information result, 

this is broad scope, aggregation, integration, and timeliness. 

 Broad scope is the result of information include focus dimension, 

time horizon, and quantification. Aggregation is the result of information 

have arranged and collected based functional area so can thrift time to 

decision making. Integration is the result of information between unit in 

company can support one and the other. Timeliness is the result of 

information must available in correct time when the information needed by 

user (external or internal). 

 With having Management Accounting System, company manager 

can face environmental uncertainty which often appear until the company 

goal which stated can reach and make the company performance will 

increasing. 
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