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ABSTRACT 

 
This study investigates the improvement in financial performance that is associated with 

the use of activity-based costing (ABC), and association between ABC used and relative 

improvement financial performance influenced the specific enabling factors identified. 

One hundred and sixty internal auditors of manufacturing company in Jakarta Stock 

Exchange are chosen as sample.  Confirmatory factor analysis and structural equation 

modeling are used to investigate the relationship between ABC and financial 

performance. 

The result show 1) there is no positive association between ABC use and improvement 

in financial performance, but there is positive association between ABC use and 

improvement in return on investment (ROI) when ABC and other business strategic 

used simultaneously, 2) the association between ABC use and relative improvement in 

financial performance is not influenced by specific enabling factors identified. 

 

Keywords: activity-based costing, enabling conditions, financial performance,  

                   structural equation models. 
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LATAR BELAKANG PENELITIAN. 

 Activity-based Costing (ABC) telah dipromosikan dan diadopsi sebagai dasar 

untuk pembuatan keputusan yang strategis dan untuk meningkatkan kinerja laba 

(Bjornenak dan Mitchell, 1999). Informasi ABC kini juga digunakan secara luas untuk 

menilai continous improvement dan untuk memonitor proses kinerja. Walaupun ABC 

dapat diterima secara luas dan cepat, tetapi ada keanekaragaman pendapat mengenai 

fungsi ABC (Mcgowan dan Klammer, 1997). Tidak ada penjelasan secara empiris untuk 

mengetahui kelebihan-kelebihan ABC (Shim dan Stagliano, 1997; Mcgowan dan 

Kiammer, 1997), oleh karena itu diperlukan penelitian empiris untuk mendokumentasi  

konsekuensi  implementasi ABC  (Kennedy dan Bull, 2000; Mcgowan, 1998). 

Penelitian sebelumnya telah menyarankan bahwa kelebihan-kelebihan pada 

ABC lebih siap direalisasikan dalam kondisi-kondisi memungkinkan seperti halnya  

teknologi informasi yang canggih, lingkungan yang kompetitif, proses perusahaan yang 

kompleks, biaya yang relatif tinggi dan lain-lain. Variabel-variabel yang mewakili 

kondisi-kondisi ini sewajarnya disatukan ke dalam suatu model untuk menguji 

keberhasilan  ABC. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang hubungan 

positif antara lingkup penggunaan ABC dan peningkatan kinerja keuangan serta 

menguji apakah hubungan antara lingkup penggunaan ABC dan peningkatan relatif 

kinerja keuangan dipengaruhi oleh faktor yang diidentifikasi spesifik. 

 

LANDASAN TEORI 

Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak 

seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang pemerintah dan pihak 

manajemen sendiri. 

Kinerja keuangan mengukur kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dan 

nilai pasar (Abdul, dkk., 2000). Ukuran keuangan biasanya diwujudkan dalam 

profitabilitas, pertumbuhan dan nilai pemegang saham. Alat ukur yang biasa digunakan 

adalah return on investment (ROI).  

ROI bermanfaat sebagai tolak ukur kinerja hanya jika terdapat kriteria 

perbandingan yang baik. Kriteria tersebut meliputi ROI untuk segmen yang sama dalam 
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periode tertentu, rasio pada segmen lainnya, rasio pada perusahaan lain, dan tingkat 

pengembalian yang diharapkan (Rayburn, 1999). 

Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis. 

ABC telah menarik banyak perhatian sebagai inovasi manajemen biaya sehingga 

banyak direkomendasikan penggunaan ABC untuk mendukung peningkatan proses 

(Turney dalam Cagwin dan Bouwman, 2002) dan untuk mengembangkan desain produk 

yang hemat biaya (Cooper dan Turney, 1989). Walaupun sistem ABC sering 

dihubungkan dengan perusahaan manufaktur, ABC dapat diterapkan dalam semua jenis 

organisasi (Rotch et al., dalam Cagwin dan Bouwman, 2002). 

Teori-teori difusi inovasi (Kwon dan Zmud, 1987), transaksi biaya ekonomi 

(Roberts dan Silvester, 1996), dan teknologi informasi (Dixon, 1996) menyarankan 

bahwa organisasi mengadopsi suatu inovasi seperti ABC untuk memperoleh manfaat 

yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Bukti 

mengenai keuntungan-keuntungan ABC, bagaimanapun juga, terbatas pada model 

teoritis dan informasi anekdot yang diperoleh dari studi kasus dan sering dikaitkan 

dengan pratiksi (Barnes et al., 1991). Sementara itu, tidak ada bukti empiris yang 

menunjukkan bahwa ABC meningkatkan kinerja keuangan ataupun mempunyai 

hubungan antara “kesuksesan” sistem ABC dan peningkatan dalam kinerja keuangan 

dasar telah diuji.  

Sebaliknya dalam sebuah eksperimen, Drake et al.(1999) menemukan bahwa 

aktivitas yang inovatif dapat menghasilkan tingkat laba perusahaan yang lebih tinggi 

atau lebih rendah bila para pekerja mempunyai informasi mengenai ABC. Hal ini juga 

didukung Cagwin dan Bouwman (2002) yang menemukan bahwa ada hubungan positif  

antara ABC dan peningkatan ROI ketika ABC digunakan secara bersamaan dengan 

strategi bisnis lainnya, ketika diterapkan dalam perusahaan yang berbeda dan kompleks, 

ketika digunakan dalam lingkungan yang mengganggap biaya-biaya secara relatif 

penting, dan ketika ada angka-angka transaksi intra-company yang terbatas. 

Hubungan langsung ABC dengan perubahan dalam kinerja keuangan 

Argumentasi pendukung ABC biasanya berdasarkan pada keuntungan 

komparatif bahwa perusahaan dapat memperoleh informasi dari yang dihasilkan melalui 

ABC. Peneliti (Bjornenak, 1997) dan praktisi (Smith, 2000) mempertanyakan nilai yang 
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tidak bisa dipisahkan dari suatu sistem ABC. Masalahnya adalah lingkup penggunaan 

ABC berhubungan secara langsung dengan peningkatan kinerja keuangan belum pernah 

diuji, oleh karena itu diturunkan hipotesis berikut:  

H1: Ada hubungan positif antara lingkup penggunaan ABC dan peningkatan  

kinerja keuangan.  

Kondisi-kondisi yang memungkinkan 

Gordon dan Silveaster (1999) di dalam suatu studi peristiwa tidak dapat 

menemukan reaksi pasar modal yang signifikan pada instalasi dari suatu sistem ABC. 

Mereka mencatat bahwa ABC mungkin punya dampak yang berbeda pada perusahaan 

lain tergantung pada faktor firm-spesific tertentu. Mereka menyimpulkan bahwa ada 

alasan kuat untuk percaya bahwa manfaat ABC tergantung pada organisasional dan 

perilaku. 

Penelitian sebelumnya (Pattison dan Arendt, 1994) telah meng-identifikasikan 

kondisi-kondisi lingkungan yang spesifik yang memberikan manfaat bagi penggunaan 

ABC. Teori yang mendukung usulan tersebut sesuai dengan ‘kondisi-kondisi yang 

memungkinkan” yang dapat meningkatkan penyediaan informasi biaya yang disajikan 

oleh ABC yang berperan penting pada pengambilan keputusan, dan oleh karena itu 

harus dihubungkan dengan peningkatan kinerja. 

Sementara Cagwin dan Bouwman (2002)  menguji hubungan ABC dengan 

peningkatan kinerja keuangan. Mereka menemukan adanya hubungan positif antara 

ABC dengan peningkatan ROI ketika ABC digunakan secara bersamaan dengan 

strategis lain, ketika diterapkan dalam perusahaan yang berbeda dan komplek, ketika 

digunakan dalam lingkungan dimana biaya-biaya secara relatif penting, dan ketika ada 

angka-angka transaksi intra-company yang terbatas. Berdasarkan analisis dan temuan 

penelitian terdahulu tersebut, maka diturunkan hipotesis: 

H2: Hubungan antara lingkup penggunaan ABC dan peningkatan relatif  kinerja  

      keuangan dipengaruhi oleh faktor yang diidentifikasi spesifik. 

Faktor spesifik yang diidentifikasi dalam studi ini adalah Kesempurnaan teknologi 

informasi (hal positif), Kompleksitas unit bisnis (hal positif), Pentingnya biaya-biaya 
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(hal positif), Transaksi tingkat intra-company (hal negatif), Kapasitas tak terpakai (hal 

negatif), Persaingan (hal positif), Mutu (hal positif). 

 

METODA PENELITIAN 

 

Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta tahun 2005. Sampelnya meliputi 137 perusahaan manufaktur dengan 

responden 685 auditor internal yang bekerja pada perusahaan yang terpilih menjadi 

sampel. Penelitian ini dilakukan dengan metoda cross-sectional mail survey terhadap 

auditor internal.  

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perubahan ROI. ROI merupakan 

suatu alat yang biasa digunakan untuk menilai kesuksesan dan prestasi perusahaan 

secara keseluruhan, yang secara umum didefinisikan net income (setelah disesuaikan 

dengan bunga) dibagi dengan total investment (Munawir, 1995). Menurut Hilton dalam 

Cagwin dan Bouwman (2002) ukuran kinerja pusat investasi yang paling umum adalah 

pengembalian investasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan korelasi yang tinggi 

antara ROI dan ukuran profitabilitas lain (Prescott, 1986). ROI yang digunakan adalah 

perubahan ROI pada 3, 5 dan 7 tahun terakhir. ROI terdapat pada survei item B1-B3.  

2. Variabel independen 

a. Penggunaan Activity-based costing (ABC USE). 

ABC adalah tingkat dan kedalaman penggunaan yang merupakan gabungan 

variabel FUNCTION, APPLIC, EVAL, dan TIME. Menurut teori difusi inovasi, difusi 

seperti ABC di dalam suatu organisasi mungkin terjadi di dalam suatu cara tidak linier 

(Kwon dan Zmud, 1987).  

1). Luas penggunaan ABC (FUNCTION). 

Yaitu penggunaan ABC oleh fungsi organisasi. Diukur melalui tujuh materi 

(E4a-g), yang diadaptasikan dari Swenson (1995). 

2). Kedalaman penggunaan ABC (APPLIC). 
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            Yaitu aplikasi dimana ABC digunakan. Penggunaan ABC untuk aplikasi 

spesifik, aktivitas dan keputusan, seperti penetapan biaya produk dan penetapan 

keputusan harga. Diukur melalui sembilan materi (E5a-i) yang diadaptasikan dari 

Krumwiede (1996). 

3). Pengintegrasian sistem evaluasi (EVAL). 

            Yaitu tingkat pengintegrasian ABC ke dalam strategi unit bisnis dan sistem 

evaluasi kinerja. Diukur melalui tiga materi (E1-E3), yang diadaptasikan dari 

Krumwiede (1996) dan Shields (1995). 

4).Waktu implementasi (TIME). 

            Yaitu lamanya waktu sejak diimplementasikannya ABC. Jadi dalam hal ini luas 

penggunaan ABC dimodifikasi oleh panjangnya waktu sejak implementasi terjadi. 

Diukur melalui satu materi (F1). 

b.Penggunaan inisiatif lainnya (INIT). 

Penggunaannya menyangkut praktek Just in Time (JIT), perusahaan komputer 

(CIM), proses bisnis, analis rantai nilai, sistem perusahaan fleksibel, teori hambatan 

(TOC), Total Quality Management (TQM), teknik peminjaman perusahaan, dan 

lainnya. Diukur melalui sepuluh materi (G5a-j) seperti yang direkomendasikan oleh 

Babbie dalam Cagwin dan Bouwman (2002). 

c. Enabling variabel. 

Variabel berikut menyatukan model menguji keberhasilan ABC. 

1).Teknologi informasi (INFO). 

 Cooper (1996) menyatakan bahwa ABC menjadi lebih bermanfaat ketika biaya 

pengumpulan data dan pengolahan dikurangi, yang diperlukan untuk tingkat teknologi 

informasi yang lebih tinggi. Sistem informasi menyediakan data historis dan akses yang 

mudah kepada para pemakai mengenai sebagian besar informasi yang diperlukan oleh 

ABC. Diukur melalui enam materi (C1-C6). Materi dikembangkan oleh Reeve (1996) 

yang dimodifikasi oleh Krumwiede (1996). 

2).Kompleksitas dan keanekaragaman bisnis (COMPLEX). 

 Suatu kompleksitas perusahaan meningkat ketika lini produknya diperluas, 

seperti pembuatan produk yang menggunakan komponen yang lebih unik, dan 

tersedianya beragam proses untuk membuat produk atau penyediaan jasa dan 
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layanannya (Swenson, 1998). Diukur melalui tujuh materi (D1-D7) yang dikembangkan 

oleh  Estrin (1994) dan Krumwiede (1996, 1998). 

3).Pentingnya biaya (IMPORT) 

Sekalipun ABC pada hakekatnya bisa mengurangi penyimpangan biaya produk, hal 

tersebut tidaklah menjadi hal yang bermanfaat, kecuali jika perusahaan benar-benar bisa 

menggunakan informasi biaya yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusannya. 

Diukur melalui lima materi (A1-A5), diadaptasi dari Estrin (1994) dan Krumwiede 

(1996, 1998). 

4).Transaksi di dalam perusahaan (INTRA). 

 Kapan sebuah perusahaan memiliki transaksi intra-company yang besar. Kinerja 

keuangan dari unit bisnis individu mungkin menyesatkan, karena perpindahan 

metodologi penetapan harga, dan batasan pada pengambilan keputusan mengenai 

sumber pemilihan pelanggan dan persediaan (Swenson, 1995). Survei item (G3a-c).  

5).Kapasitas yang tidak terpakai (CAPAC). 

 Teori ABC meramalkan bahwa dalam kaitan dengan peningkatan pada 

pemakaian sumber daya atau cost-reduction program, kapasitas tak terpakai akan 

diciptakan, terutama sekali berkenaan dengan batch dan aktivitas product-sustaining. 

Jika para manajer sudah bertindak untuk menghapuskan kapasitas tak terpakai ini, 

kemudian efek ABC akan muncul melalui biaya-biaya yang lebih rendah. Survei item ( 

G4).  

6).Tingkat kompetisi (COMP). 

 Kompetisi pasar keluaran dihubungkan dengan penggunaan manajemen 

pengendalian yang lebih besar ( Khandwalla dalam Cagwin dan Bouwman, 2002). 

Sementara baru-baru ini, Mia dan Charke (1999) berargumentasi bahwa Sistem 

Akuntansi Manajemen (MAS) dapat menyediakan informasi yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menerapkan strategi sesuai dan menemukan 

tingkat kompetisi adalah suatu faktor penentu penggunaan MAS. Diukur melalui satu 

materi (A6), diadaptasi dari Swenson (1995). 

7).Mutu (QUALITY). 

Mutu adalah keseluruhan gabungan karakteristik produk dan jasa dari 

pemasaran, rekayasa, pembikinan, dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa 
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yang digunakan memenuhi harapan-harapan pelanggan (Feigenbaum dalam Vinni, 

2003). Diukur melalui satu materi (C7). 

4.Variabel kontrol. 

a.Ukuran unit bisnis (SIZE). 

 Hicks (1999) membantah pelaksanaan ABC yang dianggap sama baik di 

dalam perusahaan kecil maupun perusahaan yang besar. Literatur menunjukkan efek 

konflik perusahaan yang berbeda antara perusahaan yang menggunakan ABC. Survei 

item  (G2) diadaptasi dari Krumwiede (1996).  

b.Jenis perusahaan (TYPE). 

Georgantzas dan Shapiro (1993) secara analisis mempertunjukkan bahwa jenis 

industri dapat memperlancar hubungan antara kinerja dan inovasi. Diukur melalui 

survei item (G1). 

 Teknik penentuan skala dalam penelitian ini menggunakan skala likert  lima 

angka penilaian, yaitu: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) tidak berpendapat, 

(4) setuju dan (5) sangat setuju. 

Uji Kualitas Data 

Pengujian model yang diusulkan dilakukan dengan SEM. Pengujian validitas 

dilakukan dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA). Convergent 

validity dapat dilihat dari masing-masing factor loading yang diestimasi dari suatu item 

lebih besar dari 0.4 dan signifikan pada taraf signifikansi yang ditetapkan (Vesna dalam 

Eny, 2003). Taraf  signifikansi yang ditetapkan adalah  5% dan  10%. 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung construct (composite) 

reliability dari masing-masing variabel atrau konstruk. Batasan penerimaan construct 

reliability adalah diatas 0.7 (Hair et al. dalam Eny, 2003). Formulasi yang digunakan 

untuk menghitung construct reliability (Ferdinand, 2002): 

 Contruct Reliability = ( )
( ) ∑∑

∑
∈+ jloadingstd

loadingstd
2

2

 

Uji  Hipotesis dan Analisis Data 

Pengujian dari hipotesis yang diturunkan dalam penelitian ini akan dilakukan 

melalui SEM dengan menggunakan program AMOS 5.0. 

Hal yang harus dilakukan untuk melakukan pengujian dengan SEM, yaitu: 
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1. Pengujian model struktural (structural model). 

a. Ukuran sampel. 

Jumlah sampel minimum sebesar 100 sampel atau 5 kali jumlah parameter 

yang diestimasi (Hair et al. dalam Eny, 2003). 

b. Asumsi normalitas. 

Nilai statistik untuk menguji normalitas disebut z-value (Critical Ratio atau 

c.r pada output Amos 5.0) dari ukuran skewness sebaran data. Bila nilai c.r 

lebih besar dari nilai kritis maka dapat diduga bahwa distribusi data tidak 

normal. Nilai kritis dapat ditentukan berdasarkan tingkat signifikansi 1% 

yaitu sebesar ± 2.58. 

c. Uji kesesuaian dan uji statistik. 

Fit index dan nilai kritis yang digunakan adalah: 

1) χ2-Chi-Square-Statistic. 

Alat yang paling umum untuk mengukur overall fit adalah chi-square 

statistic. Model yang dikategorikan baik harus mempunyai nilai chi-

square yang kecil (karena dalam uji beda chi-square, χ2=0, berarti benar-

benar tidak ada perbedaan, Ho diterima) dan diterima berdasarkan 

probabilitas dengan cut-off value sebesar α > 0.05 atau α > 0.10 (Hulland 

et al. dalam Eny, 2003). Model penyesuaian yang baik bisa ditunjukkan 

ketika rasio χ2 dengan tingkat kebebasannya kurang dari 2 (Tabachnick 

dan Fidell, 1996). 

2) CFI (Comparative Fit Index). 

Indeks ini baik untuk mengukur kesesuaian sebuah model karena tidak 

dipengaruhi oleh ukuran sampel (Hair et al., dalam Eny, 2003). 

Besaranya indeks adalah pada rentang nilai sebesar 0 sampai 1, dimana 

semakin mendekati 1, mengindikasikan tingkat fit yang paling tinggi a 

very good fit (Arbuckle dalam Ferdinand, 2002). Indeks yang 

direkomendasikan untuk model yang diuji adalah bila nilai CFI ≥ 0.95. 

3) GFI (Goodness of Fit Index). 
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Indeks ini mencerminkan tingkat kesesuaian model secara keseluruhan 

yang dihitung dari residual kuadrat dari model yang diprediksi dibanding 

dengan data yang sebenarnya. Nilai GFI bisa dari 0 sampai 1. Semakin 

besar jumlah sampel penelitian maka nilai GFI akan semakin besar. Nilai 

yang lebih mendekati 1 mengindikasikan model yang diuji memiliki 

kesesuaian yang baik (Hair et al., dalam Eny, 2003). Nilai GFI dikatakan 

baik jika nilainya adalah ≥ 0.90. 

4) AGFI (Adjusted Goodness-of-Fit Index). 

Indeks ini merupakan pengembangan dari GFI, yaitu indeks GFI yang 

telah disesuaikan dengan rasio degree of freedom model yang diusulkan 

dengan degree of freedom model dari null model. Nilai indeks 

penerimaan kesesuaian sebuah model yang direkomendasikan adalah 

apabila nilai AGFI ≥ 0.90. Nilai indeks yang semakin mendekati 1, maka 

model tersebut memiliki kesesuaian yang makin baik.    

5) TLI (Tucker Lewis Index). 

TLI merupakan indeks fit yang kurang dipengaruhi oleh ukuran sampel. 

Semakin TLI mendekati 1 maka model tersebut semakin baik. Nilai 

penerimaan yang direkomendasikan adalah nilai ≥ 0.95. 

6) RMSEA. 

Nilai RMSEA ≤ 0.08 merupakan indeks yang baik untuk menerima 

kesesuaian sebuah model. RMSEA merupakan indeks pengukuran yang 

tidak dipengaruhi oleh besarnya sampel sehingga biasanya indeks ini 

digunakan untuk mengukur fit model pada jumlah sampel yang besar.    

2. Pengujian Persamaan Model. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis 

(CFA), untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hipotesis akan diterima jika p value 

< α. Dalam penelitian ini penulis menggunakan α sebesar 5% dan 10%. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ 

pada tahun 2005, sebanyak 137 perusahaan. Dari tabel 4.1. tampak keseluruhan 



                                                                                                                         
     

AMKP-16   11 

kuesioner yang dikirim sebanyak 685 kuesioner. Kuesioner yang dapat digunakan untuk 

analisis lebih lanjut sebanyak 150 kuesioner dengan tingkat respon 21.90%. 

Berdasarkan jawaban kuesioner sebanyak 150 yang terisi dengan sempurna dan 

lengkap, maka diperoleh statistik deskriptif (lihat tabel 4.2.). Dari tabel 4.2. tersebut 

dapat diketahui rata-rata (mean) jawaban responden dari  pertanyaan yang diajukan 

hampir mendekati atau sama dengan 4. Ini berarti rata-rata responden cenderung 

menyetujui dan menerima konstruk tersebut sebagai bagian yang penting didalam 

perusahaan. 

Uji Validitas, Reliabilitas, dan Normalitas 

Hasil pengujian confirmatory factor menemukan nilai factor loading (�) 

variabel (item) > 0.4 (Dillon, 1984) pada semua variabel laten. Ini berarti, item-item 

tersebut signifikan sebagai dimensi dari variabel laten yang dibentuk atau dengan kata 

lain semua variabel terbukti valid. 

Hasil pengujian Composite Reliability menunjukkan besaran nilai  contruct 

reliability > 0.7 (Hair, 1998) pada semua variabel laten, sehingga dapat 

diinterpretasikan data penelitian reliabel dalam membentuk konstruk atau mempunyai 

tingkat keandalan yang tinggi. 

Hasil uji normalitas secara umum menunjukkan data penelitian berdistibusi 

normal (c.r ± < 2.58), walaupun ada 3 item pertanyaan (E5d, A2 dan E2) yang tidak 

normal.  

Uji  kesesuaian model dan uji statistik. 

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan replikasi dari 

Cagwin dan Bouwman (2002), beberapa indikator konstruk dalam model ini telah 

disesuaikan oleh peneliti menggunakan rasio yang ada di perusahaan Indonesia dan 

dipublikasikan di BEJ, sehingga konsep yang dikembangkan dalam landasan teori tetap 

dapat dimodelkan.  

Gambar 4.1. memperlihatkan model asli jurnal, dan gambar 4.2. memperlihatkan 

model yang telah disesuaikan. Penyesuaian model tersebut bertujuan menyesuaikan 

model dengan ketersediaan data di BEJ dan juga untuk mendapatkan model yang 

mempunyai goodness of fit yang sesuai dengan syarat konsep SEM. Model yang 
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diperlihatkan pada gambar 4.2. merupakan model yang paling bagus dalam goodness of 

fit-nya.  

Nilai Kai Kuadrat (X²) sebesar 1696.068 dengan probabilitas (p) sebesar 0.074 

(lebih dari 0.05) menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kovarian sampel 

dengan kovarian populasi atau terdapat kesesuaian. Berarti pada model yang diuji antara 

sampel dengan estimasi populasi sudah sesuai atau model dapat diterima. Kesesuaian 

juga dapat dijelaskan dari besarnya residual yang terjadi, ditunjukan oleh nilai RMSEA 

sebesar 0.020. Nilai residual paling rendah adalah 0, menunjukkan pada model yang 

diuji sampel berhasil mengestimasi populasi dengan sempurna, dan nilai residual 

tertinggi adalah 1, menunjukkan sampel tidak berhasil mengestimasi populasi dengan 

sempurna. Hasil residual sebesar 0.020 tergolong kecil (Tabachnick, 1996), sehingga 

menjelaskan sampel berhasil mengestimasi populasi dengan baik. Informasi kesesuaian 

lainnya ditunjukkan pada tabel 4.4. 

Tabel 4.5. menunjukkan pada konstruk ABC USE terlihat bahwa APPLIC 

mempunyai arah yang positif terhadap ABC USE, sebaliknya EVAL dan FUNCTION 

mempunyai arah yang negatif terhadap ABC USE. APPLIC mempunyai arah yang 

positif terhadap ABC USE ditunjukkan dengan nilai factor loading sama dengan 1.713 

dan nilai c.r sama dengan 2.817. EVAL dan FUNCTION mempunyai arah yang negatif 

terhadap ABC USE ditunjukkan dengan nilai factor loading sama dengan -0.595 dan -

0.129, sementara nilai c.r masing-masing adalah sebesar -1.682 dan -0.223.  Pada 

konstruk APPLIC, IMPORT mempunyai arah yang positif terhadap APPLIC. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai factor loading sama dengan 0.941 dan nilai c.r sama dengan 

4.433. 

Pada konstruk ENABLERS, COMPLEX, IMPORT, dan INTRA mempunyai 

arah yang positif terhadap ENABLERS. INFO malah sebaliknya, yaitu mempunyai arah 

yang negatif terhadap ENABLERS. Berturut-turut nilai factor loading COMPLEX, 

INTRA, dan IMPORT adalah 1.119, 0.145 dan 1.958. Nilai c.r masing-masing adalah 

0.724, 0.152 dan 0.842. Sementara factor loading untuk INFO adalah -2.294 dan nilai 

c.r adalah 0.637. 

Pada konstruk change in financial performance (CFP), INIT dan ABC USE 

mempunyai arah yang positif terhadap CFP sementara SIZE dan ENABLERS 
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sebaliknya. Nilai factor loading INIT dan ABC USE masing-masing sebesar 1.510 dan 

0.262. Nilai c.r  sebesar 1.765 dan 0.869. SIZE dan ENABLERS memiliki nilai factor 

loading -0.073 dan -0.894, sementara nilai c.r  sebesar -0.395 dan -1.079. 

Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

Hasil estimasi untuk parameter antar faktor (standardized regression weight) 

nampak pada  tabel 4.6. Persamaan model struktural yang dapat dibentuk dari pengaruh 

model  tersebut adalah:   

ABC USE = f (FUNCTION, EVAL, APPLIC).....................................(1)

.............................................................................................................................  

APPLIC = f (IMPORT) ........................................................................ (2) 

ENABLERS = f (INFO, COMPLEX, IMPORT, INTRA)................... (3) 

CFP = f (INIT, ABC USE, ENABLERS, SIZE) .................................. (4) 

Persamaan keempat fungsi tersebut diperlihatkan dalam gambar 4.3.  

Hasil output memperlihatkan p value untuk APPLIC dan IMPORT sebesar  

0.005 dan 0.000, signifikan pada α = 5%. Nilai p value EVAL dan INIT sebesar 0.093 

dan 0.078, signifikan pada α = 10%. Untuk FUNCTION (0.824), INFO (0.524), 

COMPLEX (0.469), IMPORT (0.400), INTRA (0.879), ABC USE (0.385), 

ENABLERS (0.280) dan SIZE (0.693) masing-masing tidak signifikan karena nilai p 

value > α (10%).  

Dari hasil ini dapat dilihat bahwa dari delapan variabel eksogen hanya empat 

yang signifikan, yaitu (1) pengintegrasian sistem evaluasi (EVAL) terhadap penggunaan 

sistem ABC (ABC USE),  (2) kedalaman penggunaan ABC (APPLIC) terhadap 

penggunaan sistem ABC (ABC USE). Hal ini menunjukkan penerapan ABC oleh 

perusahaan bukan didasarkan atas kegunaan ABC melainkan lebih dikarenakan 

pertimbangan pengintegrasian sistem evaluasi dan kedalaman penggunaan ABC. Bila 

pengintegrasian sistem evaluasi perusahaan lemah ABC (negatif) dan kedalaman 

penggunaan ABC menguat (positif) maka ABC akan digunakan. (3) Pentingnya biaya-

biaya (IMPORT) terhadap kedalaman penggunaan ABC (APPLIC). Hal ini berarti 

lingkungan yang menganggap biaya-biaya relatif penting merupakan variabel yang 

mempengaruhi aplikasi ABC dalam berbagai proses dan sistem ABC menyediakan 

informasi yang lebih banyak dan akurat untuk bahan pertimbangan dengan biaya yang 
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lebih rendah dibandingkan cara tradisional. (4) strategi bisnis lainnya (INIT) terhadap 

CFP.  Hal ini menunjukkan penggunaan strategi bisnis lainnya didalam perusahaan akan 

memberikan inovasi-inovasi yang dapat mengakibatkan kinerja keuangan menjadi 

sangat efektif dan efisien. 

Hasil analisis data untuk pengujian H1 menunjukkan hubungan antara ABC USE 

dengan CFP meskipun arahnya positif tetapi pengaruhnya tidak signifikan pada α = 

10% sekalipun, karena p value (0.385) > α (10%). Hasil ini tidak mendukung H1 yang 

menyatakan ada hubungan positif antara lingkup penggunaan ABC dan peningkatan 

kinerja keuangan. 
Hasil analisis data untuk pengujian H2 menunjukkan bahwa INFO, COMPLEX, 

IMPORT, INTRA yang melewati ENABLERS tidak mempengaruhi CFP karena 

ENABLERS mempunyai arah hubungan negatif dan pengaruhnya tidak signifikan pada 

α (10%) sekalipun karena p value (0.280) > α (10%). Ini berarti bahwa hubungan antara 

lingkup penggunaan ABC dan peningkatan relatif kinerja keuangan tidak dipengaruhi 

oleh faktor yang diidentifikasi spesifik, yang berarti H2 ditolak. Hal yang sama dialami 

oleh SIZE yang mempunyai arah hubungan negatif dan pengaruhnya tidak signifikan 

pada α 10% sekalipun karena p value (0.693) > α (10%).  

Lain halnya dengan INIT yang mempunyai arah hubungan positif dan 

pengaruhnya signifikan pada α (10%) karena p value (0.078) < α (10%). Ini berarti 

INIT mempunyai kausalitas langsung terhadap CFP. Dengan kata lain INIT 

mempengaruhi kausalitas ABC USE terhadap CFP. Hasil pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7. 

Pembahasan (Interpretasi) 

Hasil pengujian H1 untuk konstruk eksogen ABC USE dalam fungsi CFP 

menunjukkan bahwa nilai p value sebesar 0.385 dan diperoleh hubungan ABC USE 

terhadap CFP memiliki arah yang positif, tetapi pengaruhnya tidak signifikan pada α = 

10% sekalipun karena p value (0.385) > α (10%), yang berarti bahwa tidak ada 

hubungan positif antara lingkup penggunaan ABC dan peningkatan kinerja keuangan 

dalam artian besar kecilnya ABC USE ternyata tidak mempengaruhi CFP (H1 tidak 

didukung). 
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 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya 

(Cagwin dan Bouwman, 2002) yang menemukan bahwa tidak ada hubungan positif  

antara lingkup penggunaan ABC dan peningkatan kinerja keuangan.  

Hasil pengujian untuk menganalisis H2 menunjukkan INFO, COMPLEX, 

IMPORT, dan INTRA yang melewati  ENABLERS tidak terbukti mempengaruhi CFP 

karena ENABLERS mempunyai arah hubungan negatif dan pengaruhnya tidak 

signifikan pada α 10% sekalipun karena p value (0.280) > α (10%). Ini berarti bahwa 

hubungan antara lingkup penggunaan ABC dan peningkatan relatif kinerja keuangan 

tidak dipengaruhi oleh faktor yang diidentifikasi spesifik, yang berarti H2 ditolak (tabel 

4.8.).  

Penemuan ini tidak mendukung penelitian Cagwin dan Bouwman (2002) yang 

menyatakan bahwa ada hubungan positif antara ABC dengan peningkatan di dalam ROI 

ketika diterapkan di dalam perusahaan yang kompleks dan berbeda-beda, di lingkungan 

dimana biaya itu dianggap relatif penting dan ketika ada jumlah transaksi di dalam 

perusahaan yang terbatas dengan hambatan keuntungan.  

Namun demikian dari pengujian yang dilakukan terdapat empat variabel yang 

signifikan dimana satu diantaranya konsisten dengan penemuan peneliti sebelumnya 

(tabel 4.6). Pertama, Performance Evaluation (EVAL) terhadap penggunaan sistem 

ABC signifikan pada α (10%) karena p value (0.093) < α (10%) Performance 

Evaluation (EVAL) terhadap penggunaan sistem ABC mempunyai arah hubungan yang 

negatif dan pengaruhnya signifikan pada α (10%) karena p value (0.093) < α (10%). Ini 

berarti penerapan ABC oleh perusahaan bukan didasarkan atas kegunaan ABC 

melainkan lebih dikarenakan pertimbangan pengintegrasian sistem evaluasi, bila 

pengintegrasian sistem evaluasi perusahaan lemah ABC akan digunakan.  

Kedua Applications (APPLIC) terhadap penggunaan sistem ABC mempunyai 

arah hubungan positif dan pengaruhnya signifikan pada α (5%) karena p value  (0.005) 

< α (5%). Ini berarti penerapan ABC oleh perusahaan bukan didasarkan pada kegunaan 

ABC melainkan dikarenakan aplikasi ABC pada berbagai proses khusus.  

Ketiga Importance Cost (IMPORT) terhadap Applications (APPLIC) yang 

mempunyai arah hubungan yang positif dan pengaruhnya signifikan pada α (5%) karena 

p value (0.000) < α (5%). Ini berarti kepentingan terhadap penghematan biaya evaluasi 
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merupakan variabel yang mempengaruhi aplikasi ABC pada berbagai proses khusus, 

ABC memungkinkan menyediakan informasi untuk bahan pertimbangan lebih banyak 

dan akurat dengan biaya lebih rendah dibandingkan cara tradisional. 

Terakhir Other Initiatives (INIT) terhadap CFP yang mempunyai arah hubungan 

yang positif dan pengaruhnya signifikan pada α (10%) karena p value (0.078) < α 

(10%). Ini berarti pengaruh positif yang didapat dari penggunaan ABC secara 

bersamaan dengan inisiatif strategi bisnis yang lain (JIT, CIM, TOC, TQM, dan lain-

lain) mengakibatkan perusahaan memiliki peningkatan kinerja keuangan netto yang  

lebih besar dibandingkan dengan yang didapat dari inisiatif strategi bisnis tanpa ABC. 

Penemuan ini mendukung penelitian Cagwin dan Bouwman (2002). Penemuan ini juga 

konsisten dengan pernyataan yang menyatakan bahwa sistem akuntansi manajemen itu 

efisien dalam mendukung efektivitas operasional perusahaan (Granlund, 1997). 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa tidak ada hubungan positif antara 

lingkup penggunaan ABC dan peningkatan kinerja keuangan dalam artian besar 

kecilnya ABC USE ternyata tidak mempengaruhi CFP.  

Hasil pengujian juga tidak menemukan bukti empiris yang mendukung analisis 

dan penelitian sebelumnya mengenai kondisi yang memungkinkan untuk bisa 

memperoleh keuntungan dari ABC. Hubungan antara lingkup penggunaan ABC dan 

peningkatan di dalam ROI tidak dipengaruhi oleh faktor yang diidentifikasi spesifik. 

 

SARAN UNTUK PENELITI BERIKUTNYA: 

1.  Hendaknya dapat memperluas populasi penelitian.  

2. Memperhatikan variabel lain yang disinyalir dapat mempengaruhi hubungan antara 

ABC dengan kinerja keuangan seperti penambahan control variable (Industry, 

Employees dan Volume). 

3. Menggunakan metoda lain dan memperpanjang perioda pengamatan sehingga 

menghasilkan analisis hasil yang lebih baik. 

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

1. Penelitian menggunakan instrumen kuesioner untuk mengumpulkan data  
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2. Pengujian non respon bias tidak dilakukan  

3. Hasil analisis ini hanya dapat dijadikan analisis pada obyek penelitian yang terbatas 

pada perusahaan manufaktur 

4. Tidak semua variabel dilibatkan dalam penelitian 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Model Penelitian 

Survey Questions                                 Independent Constructs                             
Dependent Constructs                Survey Questions  
                                    

GAMBAR 2.1

3 E1-E3 

Information 
Technology 

(INFO) 

Complexity 
Diversity 

(COMPLEX) 

Importance 
of Costs 

(IMPORT) 

Intra-
company 

Transaction 
(INTRA)  

Enabling 
Conditions 

(ENABLERS) 

Change in 
financial 

performance 
(ROI) 

 

Size  
(SIZE)  G2 

ABC Use 
(ABC) 

Other 
Initiatives 

(INIT) 

Quality 
(QUALITY)  C7 

Contsruct Confirmed 
Additive Index 

3 E1-E3        Number of items and 
survey question     

Direct effect 

10  G5 a-j 

6  C1-C6 

7  D1-D7 

5  A1-A5 

3  G3a,b,c 

Unused Capacity  
(CAPAC)  G4 

 

ROI 3 Yr 
B1 

ROI  7 Yr 
B3 

Time 
(TIME)  F1 

Performance  
Evaluation 

(EVAL) 

Functions 
Using ABC 

(FUNCTION) 

9 E5a-i 

7 E4a-g 

Applications 
(APPLIC) 

 

Type  
(TYPE)  G1 

ROI 5 Yr 
B2 

Competition 
(COMP)  A6 

Observed Variable 
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TABEL 4.1. 
Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah  

Prosenta

se 

Keseluruhan kuesioner yang dikirim 

685 

eksemplar  

Keseluruhan kuesioner yang kembali 

165 

eksemplar 24.09% 

Kuesioner yang kembali tidak ada respon

    5 

eksemplar 0.73% 

Kuesioner yang kembali diisi tetapi tidak 

lengkap  

  10 

eksemplar 1.46% 

Jumlah kuesioner yang dapat diolah  

150 

eksemplar 21.90% 

Sumber: Data diolah, 2005. 

 

TABEL 4.2. 

Hasil Statistik Deskriptif 

 

Konstruk N 

Minimu

m 

Maximu

m Sum Mean 

Std. 

Deviation 

ROI 150 1 5 1726 3.84 0.958 

FUNCTI

ON 150 2 5 4087 3.89 0.925 

APPLIC 150 1 5 5205 3.86 0.935 

EVAL 150 1 5 1789 3.98 0.928 

TIME 150 1 5 571 3.81 0.967 

INIT 150 1 5 5866 3.91 0.923 

INFO 150 1 5 3482 3.87 0.932 

COMPLE

X 

150 2 5 4081 3.89 0.918 

IMPORT 150 1 5 2922 3.96 0.924 
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INTRA 150 1 5 1750 3.89 0.930 

CAPAC 150 2 5 585 3.90 0.896 

COMP 150 1 5 576 3.84 0.963 

QUALIT

Y 

150 2 5 581 3.87 0.885 

SIZE 150 2 5 604 4.03 0.919 

TYPE 150 1 5 574 3.83 0.925 

Valid N 

(listwise) 150      

Sumber: Data diolah, 2005. 

 

TABEL 4.3. 

Hasil Uji Composite Reliability 

Konstruk Item Contruct reliability Ket. 

INIT G5a-j 0.953 Reliabel 

EVAL E1-E3 0.860 Reliabel 

INFO C1-C6 0.913 Reliabel 

COMPLEX D1-D7 0.912 Reliabel 

IMPORT A1-A5 0.858 Reliabel 

INTRA G3a-c 0.859 Reliabel 

CFP B1-B3 0.884 Reliabel 

FUNCTION E4a-g 0.949 Reliabel 

APPLIC E5a-i 0.944 Reliabel 

ABC USE F1, G1 0.898 Reliabel 

ENABLERS A6, C7, G4 0.842 Reliabel 

Sumber: Data diolah, 2005 (lampiran 3). 
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TABEL 4.4. 

Hasil Goodness  of Fit 

No

. 

Index Kriteria Hasil Keteranga

n 

1. Prob 

X² 

> 0.05 0.07

4 

Baik 

2. CFI ≥ 0.95 atau besar 

(mendekati 1) 

0.96

4 

Baik 

3. GFI ≥ 0.90 atau besar 

(mendekati 1) 

0.89

7 

Moderat 

4. AGFI ≥ 0.90 atau besar 

(mendekati 1) 

0.86

9 

Moderat 

5. TLI ≥ 0.95 atau besar 

(mendekati 1) 

0.96

2 

Baik 

6. RMSE

A 

≤ 0.08 (kecil) 0.02

0 

Baik 

Sumber: Data diolah, 2005.  

 

 

TABEL 4.5. 

Pengaruh Model Struktural 

Pengaruh Konstruk λ c.r 

APPLIC                                           ←   

IMPORT  0.941  4.433 

ENABLERS                                    ←   

COMPLEX  1.119  0.724 

ABC USE                                        ←   

EVAL -0.595 -1.682 

ABC USE                                        ←   

FUNCTION -0.129 -0.223 
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ABC USE                                        ←   

APPLIC  1.713  2.817 

ENABLERS                                    ←   

INTRA  0.145  0.152 

ENABLERS                                    ←   

IMPORT  1.958  0.842 

ENABLERS                                    ←   INFO -2.294 -0.637 

CFP   ←   INIT  1.510  1.765 

CFP    ←  SIZE -0.073 -0.395 

CFP    ←  ENABLERS -0.854 -1.079 

CFP    ←  ABC USE  0.262  0.869 

Sumber : Data diolah, 2005 

 

TABEL 4.6. 

Hasil Persamaan Struktural 

No Fungsi Eksogen � c.r p 

value 

Ket

. 

Function -

0.129 

-

0.223

0.824 NS 

Eval -

0.595 

-

1.682

0.093  

S** 

1 ABC use = f (function, eval, 

applic) 

ABC use = -0.129 function – 0.595 

eval +  1.713 Applic  

Applic  

1.713 

 

2.817

0.005 S* 

2 APPLIC = f (import) 

APPLIC = 0.941 import 

Import 

  

 

0.941 

  

 

4.433

  

0.000 

  

S* 

3 ENABLERS = f (info, complex, 

import, intra) 

Info -

2.294 

-

0.637

0.524 NS 
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Complex  

1.119 

 

0.724

0.469 NS 

Import  

1.958 

 

0.842

0.400 NS 

ENABLERS = -2.294 info + 1.119 

complex + 1.958 

import + 0.145 intra 

Intra  

0.145 

 

0.152

0.879 NS 

Init  

1.510 

 

1.765

0.078  

S** 

ABC 

USE 

 

0.262 

 

0.869

0.385 NS 

Enablers -

0.854 

-

1.079

0.280 NS 

4 CFP = f (init, ABC use, enablers, 

size) 

CFP = 1.510 init +0.262 ABC use 

– 0.854 enablers –  0.073 size 

Size -

0.073 

-

0.395

0.693 NS 

Sumber: Data diolah, 2005 

* signifikan pada 5 %. 

** signifikan pada 10 %. 

 

TABEL 4.7. 

Pengaruh Model Struktural 

Pengaruh Konstruk λ c.r 

APPLIC                                           ←   IMPORT  0.941  4.433 

ENABLERS                                    ←  

COMPLEX  1.119  0.724 

ABC USE                                        ←   EVAL -0.595 -1.682 

ABC USE                                        ←  

FUNCTION -0.129 -0.223 

ABC USE                                        ←   APPLIC  1.713  2.817 

ENABLERS                                    ←   INTRA  0.145  0.152 
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ENABLERS                                    ←   IMPORT  1.958  0.842 

ENABLERS                                    ←   INFO -2.294 -0.637 

CFP   ←   INIT  1.510  1.765 

CFP    ←  SIZE -0.073 -0.395 

CFP    ←  ENABLERS -0.854 -1.079 

CFP    ←  ABC USE  0.262  0.869 

Sumber : Data diolah, 2005 
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EVAL
ev3 e3

1 ev2 e2
1 ev1 e1
1 

 

INIT
g5f e9

g5e e8

g5d e7

g5c e6

g5b e5

g5a e4

g5g e10

g5h e11

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 

INFQ

c5 e16

c4 e15

c3 e14

c2 e13

c1 e12

c6 e17

1 
1 
1 
1 
1 

 
1 

COMPLEX

d6 e23

d5 e22

d4 e21

d3 e20

d2 e19

d1 e18

d7 e24

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 

IMPORT

a4 e28

a3 e27

a2 e26

a1 e25

a5 e29

1 
1 
1 
1 

 
1 

INTRA
g3b e31

g3a e30
1 
1  

ABC USE

TIME 

TYPE 

Change in
financial

performance

ROI 3 yr 
ROI 5 yr 

 

ENABLERS     SIZE 

CAPAC -g4 Competition
 a6

Function

e4b e33 
e4c e34 
e4d e35 
e4e e36 
e4f e37 
e4g e38 

e4a e32 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 

APPLIC

e5c e41 
e5d e42 
e5e e43 
e5f e44 
e5g e45 
e5h e46 

e5b e40 
e5a e39 

e5i 47 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

1 
1 

1 

 

 

e48 

e49

e53 e52

1 

1 

1 1

e50 
e51 

1 
1 

g5i ee1
1 

g5j ee2
1 

   

 

 
 

g3c e56
1 

                       

GAMBAR 4.1. 

Kausalitas Struktural Penggunaan ABC Beserta Faktor yang 

Teridentifikasi terhadap Kinerja Keuangan 

(Sebelum Mengalami Penyesuaian) 
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EVAL
ev3 e3

1 ev2 e2
1 ev1 e1
1 

1 

INIT
g5fe9

g5e e8

g5d e7

g5c e6

g5b e5

g5a e4

g5g e10

g5h e11

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

INFQ

c5 e16

c4 e15

c3 e14

c2 e13

c1 e12

c6 e17

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

COMPLEX

d6 e23

d5 e22

d4 e21

d3 e20

d2 e19

d1 e18

d7 e24

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

IMPORT

a4 e28

a3 e27

a2 e26

a1 e25

a5 e29

1 
1 
1 
1 

1 
1 

INTRA
g3b e31

g3a e30
1 
1 1 

ABC USE

TIME

TYPE 

Change in
financial

performance

ROI 3 yr 
ROI 5 yr 

1

ENABLERS     SIZE

 CAPAC-g4   Competition
 a6

Function

e4b e33

e4c e34

e4d e35

e4e e36

e4f e37

e4g e38

e4a e32
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1

1 

APPLIC

e5c e41

e5d e42

e5e e43

e5f e44

e5g e45

e5h e46

e5b e40

e5a e39

e5i 47 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1

1 
1 

1 

1

1

e48 

e49

e53 e52

1 

1 

1 1

e50 
e51 

1 
1 

g5i ee1
1 

g5j ee2
1 

ROI 7 yr e54 1 

 
Quality 

C7 

e55

1

g3c e56
1 

 

GAMBAR 4.2. 

Kausalitas Struktural Penggunaan ABC 

 Beserta Faktor yang Teridentifikasi terhadap Kinerja Keuangan 

(Setelah Mengalami Penyesuaian) 
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GAMBAR 4.3. 

Empat fungsi Kausalitas Struktural Penggunaan ABC 

Beserta Faktor yang Teridentifikasi 

terhadap Kinerja Keuangan 
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