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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh penggunaan informasi akuntansi 
manajemen yang difokuskan pada frekuensi penerbitan laporan rutin, frekuensi penerbitan 
laporan tidak rutin dan kualitas informasi akuntansi manajemen serta kepribadian 
wirausaha terhadap kinerja manajerial di dealer sepeda motor di Kota Jambi. Data 
diperoleh dari persepsi-persepsi manajer puncak, menengah dan bawah. Jumlah manajer 
yang dikirim kuesioner dalam penelitian ini berjumlah 45. Kuesioner yang dikembalikan 
dan dapat diolah berjumlah 40. Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 
adalah regresi linear berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi 
penerbitan laporan rutin, frekuensi penerbitan laporan tidak rutin, kualitas informasi 
akuntansi manajemen dan kepribadian wirausaha secara simultan berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial di dealer sepeda motor di Kota Jambi. Secara parsial, frekuensi 
penerbitan laporan tidak rutin tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. 
Secara keseluruhan, pengaruh pengunaan informasi akuntansi manajemen  dan kepribadian 
wirausaha terhadap kinerja manajerial adalah sebesar 63%, sedangkan 27% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. 
 
Kata kunci: Kualitas Informasi, Akuntansi Manajemen, Kepribadian Wirausaha, Kinerja 

Manajerial. 
 
 

PENDAHULUAN 
Informasi merupakan suatu 

komponen yang sangat penting bagi 
perusahaan karena informasi adalah input 
dasar dalam setiap pengambilan keputusan, 
oleh karena itu informasi yang relevan, 
tepat waktu, akurat dan lengkap sangat 
dibutuhkan oleh setiap perusahaan. 
Akuntansi manajemen merupakan jaringan 
penghubung yang sistematis dalam 
penyajian informasi yang berguna dan 
dapat daya untuk membantu pimpinan 
perusahaan dalam usaha mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Informasi akuntansi 
manajemen dibutuhkan oleh manajemen 
berbagai jenjang organisasi, untuk 
menyusun rencana aktivitas perusahaan 
dimasa yang akan datang. Informasi 
akuntansi manajemen memiliki fungsi 
sebagai sistem pengolahan informasi 
akuntansi dan sebagai tipe informasi. 
Ditinjau dari tipenya, akuntansi 
manajemen dapat dihubungkan dengan 
objek informasi, alternatif yang akan 
dipilih dan wewenang manajer. Jika 
dihubungkan dengan objek informasi, 
maka yang akan dihasilkan adalah konsep 
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akuntansi penuh yang dapat digunakan 
untuk pelaporan informasi keuangan 
kepada pihak manajemen, analisis 
kemampuan menghasilkan laba. Jika 
informasi akuntansi manajemen 
dihubungkan dengan alternatif yang 
dipilih, maka akan dihasilkan konsep 
akuntansi diferensial, yang digunakan oleh 
manajemen dalam pengambilan keputusan. 
Jika dihubungkan dengan wewenang yang 
dimiliki manajer, dihasilkan konsep 
informasi akuntansi pertanggungjawaban 
yang merupakan dasar untuk memotivasi 
para manajer dalam melaksanakan rencana 
kerja yang dituangkan dalam anggaran 
mereka masing-masing. Penelitian-
penelitian mengenai hubungan antara 
kinerja manajerial dengan informasi 
akuntansi manajemen terus dilakukan, 
walaupun sering terjadi pro dan kontra 
mengenai penelitian tersebut, penelitian 
yang dilakukan oleh Juniarti dan Evelyn 
(2003) berhasil membuktikan bahwa 
informasi  yang memiliki broadscope, 
tepat waktu (timeliness) memiliki agregasi 
dan terintegrasi berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial. Dari uraian diatas, 
dapat diartikan bahwa agar manajemen 
dapat mengambil keputusan yang baik 
untuk pencapaian tujuan perusahaan secara 
maksimal, informasi akuntansi manajemen 
sangat diperlukan oleh manajemen. 
Dengan demikian, diharapkan dengan 
digunakannya informasi akuntansi 
manajemen akan dicapainya kinerja 
perusahaan yang baik.  

Selain informasi akuntansi 
manajemen, sikap dan perilaku wirausaha 
juga memiliki peran penting untuk 
perusahaan dalam berbagai ukuran untuk 
keberhasilan dalam lingkungan kompetitif. 
Menurut Siregar (2009), kepribadian 

wirausaha adalah seluruh konsep, 
pengetahuan yang abstrak untuk 
memperoleh sumber daya yang bernilai 
rendah, secara eksplisit, dan bagaimana 
menyebarkan sumber daya. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan 
Erlina (2009) tentang pengaruh 
pengetahuan akuntansi dan kepribadian 
wirausaha terhadap kinerja manajerial  
perusahaan jasa di Kota Medan 
menunjukkan bahwa, secara simultan 
pengetahuan akuntansi dan kepribadian 
wirausaha berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial. Begitu pula penelitian yang 
dilakukan oleh Bayu (2007), mengenai 
sikap wirausaha manajer dan partisipasi 
anggota baik secara parsial maupun secara 
simultan berpengaruh terhadap kinerja 
usaha koperasi.  

Penelitian ini merupakan replikasi 
dari penelitian Ahmad Pamungkas tahun 
2008 yang berjudul “Pengaruh Penggunaan 
Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap 
Kinerja Manajerial Pada Hotel Bintang 
Tiga, Empat dan Lima di Kota Jakarta 
Pusat”. Peneliti menambahkan satu 
variabel independen kepribadian wirausaha 
karena sebagaimana yang dikatakan oleh 
Rahim dalam Siregar (2009), sikap dan 
perilaku wirausaha sangat penting untuk 
perusahaan dalam berbagai ukuran untuk 
keberhasilan dalam lingkungan kompetitif. 
Serta berdasarkan penelitian yang 
dilakukan Suhairi, dkk (2004) yang 
menemukan bahwa lokus pengawasan, 
keinginan berprestasi yang termasuk dalam 
variabel kepribadian wirausaha 
memberikan pengaruh positif terhadap 
penggunaan informasi akuntansi dalam 
keputusan investasi. 
 Penelitian ini bertujuan untuk 
meneliti dan memberikan bukti empiris 
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tentang pengaruh simultan maupun parsial 
penggunaan informasi akuntansi 
manajemen yang difokuskan pada 
frekuensi penerbitan laporan rutin, 
frekuensi penerbitan laporan tidak rutin 
dan kualitas informasi akuntansi 
manajemen serta kepribadian wirausaha 
terhadap kinerja manajerial, dan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh 
informasi akuntansi manajemen yang 
difokuskan pada frekuensi penerbitan 
laporan rutin, frekuensi penerbitan laporan 
tidak rutin dan kualitas informasi akuntansi 
manajemen serta kepribadian wirausaha 
terhadap kinerja manajerial secara simultan 
maupun parsial. 

METODE PENELITIAN 
 Jenis penelitian merupakan 
penelitian survei. Obyek penelitian yaitu  
perusahaan dealer sepeda motor di Kota 
Jambi dan yang menjadi populasi 
penelitian  ini adalah 70 manajer pada 
dealer sepeda motor  di Kota Jambi. 
Teknik pengambilan sampling 
menggunakan purposive sampling. Kriteria 
yang ditentukan adalah perusahaan main 
dealer sepeda motor yang berpusat di Kota 
Jambi, serta menerbitkan laporan rutin 
yang dibutuhkan oleh peneliti. Sampel 
penelitian yaitu 45 manajer dari dealer  
sepeda motor  di Kota Jambi.  

Metode Pengumpulan Data 
Data dikumpulkan dengan 

menggunakan kuesioner. Data primer yang 
digunakan dalam penelitian ini diperoleh 
secara langsung dari survei yang dilakukan 
dengan membagikan kuesioner pada 
manajer perusahaan main dealer motor di 
Kota Jambi. Kuesioner digunakan untuk 
mengukur penggunaan informasi akuntansi 
manajemen yang difokuskan pada 

frekuensi penerbitan laporan rutin, 
frekuensi penerbitan laporan tidak rutin, 
dan kualitas penggunaan  informasi 
akuntansi manajemen serta kepribadian 
wirausaha terhadap kinerja manajerial pada 
perusahaan dealer sepeda motor di Kota 
Jambi. 

Operasionalisasi Variabel 
Berdasarkan kerangka pemikiran 

yang telah dikemukakan sebelumnya, 
variabel dalam penelitian ini terdiri dari 
independent variabel (variabel bebas) dan 
dependent variabel (variabel terikat) yang 
dapat dijabarkan sebagai berikut: 
Variabel Independen :   
1)  Frekuensi Penerbitan Laporan Rutin 

(X1) 
Laporan yang dihasilkan dari sistem 

terstruktur, diterbitkan secara berskala dan 
digunakan pengendalian yang bersifat 
rutin. Terdiri dari : neraca, perhitungan 
laba-rugi, laporan penjualan, kebutuhan 
kas, laporan biaya operasi, rincian biaya 
per-unit kerja, laporan daftar persediaan. 
Daftar pertanyaan diadopsi dari 
Pamungkas (2008). 
2) Frekuensi Penerbitan Laporan Tidak 

Rutin (X2)  
Laporan yang dibuat secara 

insindentil, umumnya berupa analisis dan 
model-model pengambilan keputusan, 
laporan tidak rutin biasanya diperlukan 
pada saat-saat tidak tertentu. Terdiri dari : 
analisis peluang pasar, analisis dampak 
inflasi, analisis pulang pokok, analisis 
modal kerja perusahaan, dampak kenaikan 
biaya operasi terhadap rencana laba, 
analisis kekuatan pesaing, analisis efisiensi 
biaya operasi, analisis penetapan harga jual 
dam kebijakan pemerintah. Daftar 
pertanyaan diadopsi dari Pamungkas 
(2008). Pengukuran variabel frekuensi 
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penerbitan laporan tidak rutin diukur 
dengan seberapa sering laporan tersebut 
dilakukan/disusun dalam satu tahun.  
3) Kualitas Informasi Akuntansi 

Manajemen (X3) 
Merupakan derajat sampai dimana 

informasi berguna untuk pengambilan 
keputusan. Kualitas penggunaan informasi 
diukur melalui frekuensi :1) Penggunaan 
informasi akuntansi manajemen secara 
netral, 2) Pelaksanaan monitoring, 3) 
Kegiatan predictive value, 3) Penggunaan 
informasi akuntansi manajemen memiliki 
feedback value, 4) Ketepatan waktu dalam 
menyajikan informasi yang dibutuhkan. 
Daftar pertanyaan di adopsi dari 
Pamungkas (2008) dan Rahayu (2008).  
4) Kepribadian Wirausaha (X4) 

Kepribadian wirausaha merupakan 
kemampuan seseorang untuk 
mengembangkan ide-ide baru dan untuk 
menemukan cara-cara baru dalam 
memecahkan persoalan dan menghadapi 
peluang, ia juga memiliki  kemampuan 
untuk menerapkan kreativitas dalam 
rangka memecahkan persoalan-persoalan 
dan peluang untuk mempertinggi dan 
meningkatkan eksistensi organisasi. 

Variabel kepribadian wirausaha ini 
diukur dengan 11 buah pertanyaan. 
Pertanyaan ini diadopsi dari instrumen 
yang dikembangkan oleh Siregar (2009) 
berdasarkan teori yang dikemukakan oleh 
Steers dan Braunstein. 
Variabel Dependen 

Ukuran keberhasilan manajer dalam 
mencapai tujuannya. Kinerja manajerial 
(Y) diukur dengan menggunakan alat ukur 
perencanaan, pengkoordinasian, 
investigasi, pengaturan, negosiasi, 
perwakilan, pengawasan dan evaluasi. 
Pengukuran kinerja manajerial dalam 

penelitian ini menggunakan skala self 
rating yang dibangun oleh Mahoney, dkk 
dalam Ritonga (2008). 

Pengujian Validitas dan Reliabilitas 
Pengumpulan data menggunakan 
kuisioner, oleh karena itu untuk mengukur 
handal atau tidaknya kuisioner digunakan 
analisis validitas dan reliabilitas. Instrumen 
yang valid dan reliabel dalam 
mengumpulkan data sangat diperlukan 
untuk mendapatkan hasil penelitian yang 
valid dan reliabel. Validitas alat ukur yaitu 
suatu cara untuk melihat apakah instrumen 
yang akan digunakan dalam penelitian 
dapat menjalankan fungsi ukurnya. 
Reliabilitas adalah alat ukur yang 
berhubungan dengan sejauh mana hasil 
dari suatu  pengukuran dapat dipercaya. 
Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya 
apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 
hasil yang diperoleh relatif sama. 

Metode Analisa Data 
 Penelitian ini menggunakan alat 
analisis regresi dengan terlebih dahulu 
mengkonversikan skala ordinal ke skala 
interval melalui metode interval berurutan 
(Method of SuccessiveInterval). Uji 
normalitas bertujuan untuk menguji apakah 
dalam model regresi, variabel pengganggu 
atau residual memiliki distribusi normal. 
Model regresi yang baik adalah memiliki 
distribusi data normal atau mendekati 
normal. Uji heteroskedastisitas bertujuan 
menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varian dari residual 
satu pengamatan lain tetap. Model regresi 
yang baik adalah yang homoskedastisitas 
atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Asumsi multikolinearitas yang situasi 
adanya korelasi variabel-variabel bebas 
antara yang satu dengan yang lainnya. 
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Pengujian hipotesis diuji dengan 
menggunakan uji t dan uji F. Berikut ini 
adalah persamaan yang digunakan dalam 
penelitian : 
Y= a + b1X1 + b 2X2 + b 3X3 + b 4X4 + e 
Keterangan : 
Y  : Kinerja manajerial 
a   : Konstanta 
b1 – b4 : Koefisiensi regresi  
X1  : Frekuensi penerbitan laporan rutin 
X2  : Frekuensi penerbitan laporan tidak 

rutin 
X3  :Kualitas informasi akuntansi 
manajemen 
X4  : Kepribadian wirausaha 
e   : Error term 

Untuk menguji hipotesis kedua (H2) 
sampai hipotesis kelima (H5) maka 
dilakukan uji t. Untuk menjawab rumusan 
masalah ketiga, dilakukan dengan 
menggunakan koefisien determinasi (R2). 
Untuk menjawab rumusan masalah ke 
empat, digunakan koefisien determinasi 
parsial.  

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

Hasil Uji Instrumen 
Hasil pengujian validitas yang 

dilakukan melalui program SPSS diperoleh 
hasil bahwa semua item pertanyaan yang 
digunakan dalam pertanyaan ini 
dinyatakan valid karena nilai 
Sig.Corelation dari semua item untuk 
variabel penelitian lebih kecil dari alpha 
(0,05) dan selain itu rhitung dari masing-
masing pernyataan lebih besar dari rtabel, 
hal ini menunjukkan pengujian validitas 
untuk 40 item pernyataan dalam penelitian 
ini adalah valid. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa instrument penelitian 
dinyatakan reliabel karena nilai 

Cronbach’s Alpha untuk seluruh item yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
diatas 0,6.  

Tingkat pengukuran dalam skala dari 
kuisioner adalah ordinal maka agar data 
dapat diolah lebih lanjut harus diubah 
terlebih dahulu dengan menggunakan 
Method of Successive Interval (MSI).  

Uji normalitas bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual 
memiliki distribusi normal atau tidak. Nilai  
Kolmogorov Smirnov Test adalah 0,438 
dan signifikannya pada 0,991 dan nilainya 
jauh diatas 0,05. Dalam hal ini berarti data 
residual berdistribusi normal. 

Uji heterokedastisitas bertujuan 
menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varians dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan lain dapat 
dilihat dari hasil uji Glejser yaitu dengan 
meregresikan nilai absolute residual 
terhadap variabel independen dengan 
kriteria jika probabilitas signifikansinya 
diatas 0,05 maka tidak terjadi 
heterokedastisitas (Ghozali, 2009). Dari 
grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik 
menyebar secara acak serta tersebar baik di 
atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu 
Y. Hal ini dapat disimpilkan bahwa tidak 
terjadi heteroskedastisitas pada model 
regresi. Uji multikolinieritas dimaksudkan 
untuk membuktikan apakah terdapat 
hubungan linier antar variabel independen 
(multikolinieritas). Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 
antara variabel bebas yang dilihat dari nilai 
tolerance value atau variance inflation 
factor (VIF). Apabila tolerance value 
dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 
maka terjadi multikolinieritas (Ghozali, 
2009). Kedua variabel independen 
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memiliki nilai tolerance value di atas 0,1 
dan VIF kurang dari 10. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada 
multikolonieritas antar variabel independen 
dalam model regresi. 

Analisis Regresi Berganda 
Hasil  uji secara simultan (Uji F) 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
penggunaan informasi akuntansi 
manajemen berupa frekuensi penerbitan 
laporan rutin, frekuensi penerbitan laporan 
tidak rutin, kualitas informasi dan 
kepribadian wirausaha berpengaruh secara 
simultan terhadap kinerja manajerial. 
Dengan demikian, penelitian ini menerima 
hipotesis pertama (H1). Pengaruh yang 
ditimbulkan adalah positif, yaitu semakin 
tinggi frekuensi penerbitan laporan rutin, 
semakin tinggi frekuensi penerbitan 
laporan tidak rutin, semakin tinggi kualitas 
informasi akuntansi manajemen dan 
semakin tinggi kepribadian wirausaha 
seorang manajer maka akan semakin 
meningkatkan kinerja manajerial yang 
terjadi.  

Adanya pengaruh ini ditunjukkan 
dengan level signifikasi frekuensi 
penerbitan laporan rutin, frekuensi 
penerbitan laporan tidak rutin, kualitas 
informasi akuntansi manajemen dan 
kepribadian wirausaha secara bersama-
sama (Sign F) 0,000 < 0,05. Selain dilihat 
dari tingkat signifikansi dapat pula dilihat 
dari Fhitung 17,633 yang lebih besar dari 
Ftabel 2,64, artinya frekuensi penerbitan 
laporan rutin, frekuensi penerbitan laporan 
tidak rutin, kualitas informasi akuntansi 
manajemen, dan kepribadian wirausaha 
secara bersama-sama (simultan) 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  

Frekuensi penerbitan laporan rutin, 
frekuensi penerbitan laporan tidak rutin, 

kualitas informasi akuntansi manajemen 
dan kepribadian wirausaha secara bersama-
sama memberikan kontribusi atau 
pengaruh yang kuat sebesar 63% terhadap 
kinerja manajerial. Sedangkan sisanya 
sebesar 37% merupakan pengaruh faktor 
lain di luar variabel frekuensi penerbitan 
laporan rutin, frekuensi penerbitan laporan 
tidak rutin, kualitas informasi akuntansi 
manajemen dan kepribadian wirausaha. 
Hasil dari penelitian ini, sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas 
(2008), Rahayu (2005) dan Andi (2004), 
yang menyatakan bahwa penerapan 
informasi akuntansi manajemen yang 
terdiri dari frekuensi penerbitan laporan 
rutin, frekuensi penerbitan laporan tidak 
rutin, kualitas informasi akuntansi 
manajemen secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 
Penelitian yang dilakukan oleh Siregar 
(2009), Bayu (2007) dan Mair (2002) 
tentang pengaruh kepribadian wirausaha 
terhadap kinerja manajer, dimana 
kepribadian wirausaha secara bersama-
sama memiliki pengaruh terhadap kinerja 
manajerial. 

Uji Parsial (Uji t) 
Nilai uji t variabel frekuensi 

penerbitan laporan rutin (X1) adalah 2,133 
dengan p value sebesar 0,040 lebih kecil 
dari 0,05. Hasil ini dipertegas dengan Nilai 
t tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 
2,030, maka variabel frekuensi penerbitan 
laporan rutin berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial pada taraf signifikansi 5% atau 
dengan kata lain H2 diterima. Hasil 
pengujian ini menginterpretasikan bahwa 
Pengaruh yang ditimbulkan adalah positif, 
yaitu semakin tinggi frekuensi penerbitan 
laporan rutin maka akan semakin 
meningkatkan kinerja manajerial. Manajer 
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harus bisa memilih informasi yang relevan 
agar tidak terjadi kesalahan pengambilan 
keputusan. Jika penerbitan informasi 
tinggi, maka ketidakpastian akan menurun 
dan kinerja manajer akan mengalami 
peningkatan. Hal ini juga dikemukakan 
oleh Sunarto dalam Rahayu (2005), bahwa 
informasi akuntansi manajemen digunakan 
untuk mengukur kinerja manajemen, 
informasi tersebut haruslah dapat 
mengurangi ketidakpastian. Jadi, untuk 
lebih meningkatkan kinerja manajemen 
diharapkan frekuensi penerbitan laporan 
terutama laporan rutin lebih ditingkatkan 
agar manajer dapat mengukur sejauh mana 
kinerja mereka. Hasil dari penelitian ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Pamungkas (2008), Rahayu (2005), 
Andi (2004) yang menyatakan bahwa 
penerapan informasi akuntansi manajemen 
yang terdiri dari laporan rutin berpengaruh 
terhadap kinerja manajerial. 

Nilai uji t variabel frekuensi 
penerbitan laporan tidak rutin (X2) adalah -
1,014 dengan p value sebesar 0,318 lebih 
besar dari 0.05, maka frekuensi penerbitan 
laporan tidak rutin tidak berpengaruh  
terhadap kinerja manajerial atau dengan 
kata lain H3 ditolak. Pengaruh yang 
ditimbulkan adalah negatif, yaitu semakin 
tinggi frekuensi penerbitan laporan rutin 
maka akan menurunkan kinerja manajerial. 
Heckert dan Wilson dalam Rahayu (2008) 
menyatakan pada dasarnya laporan tidak 
rutin atau laporan analitik tidak 
berhubungan dengan periode yang 
berurutan . Laporan ini hanya  dibuat pada 
saat kondisi tertentu. Laporan ini dapat 
terbit satu, dua, tiga atau tidak sama sekali 
dalam setahun. Sehingga, dengan ada atau 
tidaknya laporan ini, tidak akan 
mempengaruhi kinerja manajer. Hasil dari 

penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Pamungkas (2008) 
yang menyatakan bahwa frekuensi 
penerbitan laporan tidak rutin tidak 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  

Nilai uji t variabel kualitas informasi 
akuntansi manajemen (X3) adalah 2,934 
dengan p value sebesar 0,006 lebih kecil  
dari 0.05, maka kualitas informasi 
akuntansi manajemen berpengaruh 
terhadap kinerja manajerial atau dengan 
kata lain H4 diterima. Pengaruh yang 
ditimbulkan adalah positif, yaitu semakin 
tinggi kualitas informasi akuntansi 
manajemen maka akan semakin 
meningkatkan kinerja manajerial. 
Machfoedz (2004) menyatakan bahwa 
salah satu faktor penting yang dapat 
membantu manajemen dalam pembuatan 
keputusan yang tepat adalah dengan 
memanfaatkan informasi yang tersedia dan 
disajikan dengan baik. Jadi, dengan adanya 
informasi yang berkualitas, manajer dapat 
membuat keputusan yang terbaik untuk 
perusahaan dan dengan adanya informasi 
yang berkualitas, manajer dapat mengukur 
sejauh mana kinerja mereka dan dapat 
memperbaiki kinerja mereka apabila belum 
maksimal. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Rahayu (2005), Andi (2004) dan 
Widarsono (2007), bahwa kualitas 
informasi berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial. 

Nilai uji t variabel kepribadian 
wirausaha (X4) adalah 4,593dengan p 
value sebesar 0,000 lebih kecil  dari 0.05, 
maka kepribadian wirausaha  berpengaruh 
terhadap kinerja manajerial atau dengan 
kata lain H5 diterima. Pengaruh yang 
ditimbulkan adalah positif, yaitu semakin 
tinggi kepribadian wirausaha maka akan 
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semakin meningkatkan kinerja manajerial. 
Stoner dan Edward dalam Siregar (2009) 
menjelaskan bahwa seorang manajer dapat 
disebut seorang wirausaha, apabila ia 
sanggup melaksanakan perubahan-
perubahan yang bersifat inovatif dalam 
proses produksi yang dimanage olehnya. 
Karakteristik wirausaha akan mempercepat 
manajer untuk menyelesaikan tugasnya 
sehingga tujuan dari organisasi dapat 
tercapai. Hasil dari penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Siregar (2009), Bayu (2007), Yahya dan 
Haron (2004) serta Mair (2002) yang 
menyatakan bahwa kepribadian wirausaha 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Persamaan atau model tersebut berisi 
konstanta dan koefisien-koefisien regresi 
yang didapat dari hasil pengolahan data 
yang telah dilakukan sebelumnya. 
Persamaan regresi dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
KM=  5,896 + 0,222FPLR -0,125FPLTR + 

0,486KIAM + 0,221KW 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Hasil penelitian menyatakan 
kesimpulan sebagai berikut: Penggunaan 
informasi akuntansi manajemen yang 
difokuskan pada frekuensi penerbitan 
laporan rutin, frekuensi penerbitan laporan 
tidak rutin dan kualitas informasi akuntansi 
manajemen serta kepribadian wirausaha 
secara simultan berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial  pada dealer sepeda 
motor  di Kota Jambi. Besarnya pengaruh 
sebesar 63% sedangkan sisanya 37% 
dipengaruhi faktor lain diluar variabel yang 
diteliti, seperti variabel pengetahuan 
akuntansi dan partisipasi anggota. Secara 

parsial, terdapat pengaruh antara frekuensi 
penerbitan laporan rutin, kualitas informasi 
akuntansi manajemen serta kepribadian 
wirausaha terhadap kinerja manajerial. 
Sedangkan, untuk variabel frekuensi 
penebitan laporan tidak rutin tidak 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  

Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi, untuk 
mendapatkan hasil yang lebih optimal dan 
untuk menghindari bias responden atau 
rendahnya response rate, maka sebaiknya 
diusahkan menggunakan metode observasi 
(pengamatan) langsung kepada objek atau 
metode eksperimen sebagai pengganti 
metode kuesioner. Memperluas lingkup 
penelitian (wilayah penelitian), 
memperbanyak sampel, sehingga  hasil 
penelitian dapat digeneralisasikan. 
Penelitian mendatang sebaiknya 
memasukkan variabel-variabel lain yang 
mempengaruhi kinerja manajerial.  
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