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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era perekonomian global seperti sekarang ini, banyak perusahaan yang 

berlomba-lomba untuk meningkatkan sistem pengendalian manajemen, dan 

kinerja karyawan, dimana diharapkan dengan meningkatkan kedua unsur tersebut 

dapat memberikat kebaikan pada perusahaan, sistem pengendalian manajemen 

digunakan untuk mengendalikan jalan atau arah dari manajer agar tetap berfokus 

pada tujuan awal perusahaan. Ini perlu dilakukan karena pada kenyataannya tidak 

semua menejer tujuannya sama dengan perusahaan. Ditinjau dari tingkat 

persaingan yang semakin ketat dan perubahan selera konsumen dan pelanggan 

munculah tantangan dan peluang bagi setiap perusahaan, maka dari itu perusahaan 

harus dapat menyesuaikan diri dengan cepat dengan situasi pasar agar setiap usaha 

yang dilakukan dapat tetap bersaing dengan perusahaan pesaing.  

Pada PT PER Provinsi Riau sebagai salah satu badan usaha yang sebagian 

besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah meningkankan kualitas perusahaan demi 

menjaga persaingan adalaha hal yang wajib. Dalam hal meningkatkan kualitas 

perusahaan terus berusaha melakukan manufer-manufer yang menujang kemajuan 

perusahaan. PT PER terus berusaha meningkatkan kualitas dari perusahaannya 

terutama di bidang pemasaran dengan tidak hanya bersifat offline namun juga 

online, selain itu PT PER pada tahun 2017 juga menargetkan memiliki 100 

UMKM Binaan (samsul,2017). Berdasarkan hal tersebut setiap manejer harus 

terus berupaya meningkatkan kualitas dari para karyawan agar bekerja dengan 

1 



2 

 

 

maksimal dan juga diharapkan dapat mengendalikan karyawannya agar melalukan 

pekerjaan sesuai dengan arah dan tujuan perusahaan. Menurut Stephen P. Robbins 

dan Mary Counter (2009), pengendalian adalah proses mengawasan (monitoring), 

membandingkan (comparing), dan mengoreksi (correcting) kinerja. Semua 

menejer harus tetap mengendalikan, bahkan jika mereka mengira bahwaunitnya 

telah berjalan sesuai rencana; manejer tidak akan mengetahui kinerja unitnya 

kecuali mereka mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan membandingkan 

kinerja sebenarnya dengan standar yang diinginkan.  

Sistem pengendalian manajemen telah banyak disarankan sebagai 

kerangka utama dalam organisasi yang dapat meningkatkan probabilitas, bahwa 

orang membuat keputusan dan mengambil tindakan konsekuen dengan seluruh 

tujuan organisasi. Menurut Suadi, Sistem pengendalian manajemen adalah sebuah 

sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem yang saling berkaitan, yaitu: 

pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan, 

agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan 

efisien. 

Menurut Ahmad Syahroza (2000) menyimpulkan bahwa perusahaan akan 

mampu bersaing dan mempertahankan sustainabality-nya jika dapat merespon 

ancaman dan peluang dengan cara merancang dan menggunakan strategi serta 

sistem pengendalian yang prima. Selanjutnya jika perusahaan gagal 

mengimplementasikan peluang ke dalam strategi yang tepat, maka akan merusak 

kinerja perusahaan. Pada kondisi perekonomian yang semakin kompleks, seorang 
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manajer harus mampu memandang dan merencanakan masa depan organisasi agar 

dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini menyebabkan manajer harus mampu 

berupaya agar pelaksanaan seluruh kegiatan dalam organisasi dapat berjalan 

sesuai dengan yang direncanakan. 

Menurut Mahsun,dkk (2007:157) Kinerja adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

strategic planning suatu organisasi.kinerja adalah gambaran pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan, 

misi dan visi organisasi (Bastian,2006). Selanjutnya Menurut Mulyadi (2001:337) 

“Kinerja adalah keberhasilan personil, tim, atau unit organisasi dalam 

mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku 

yang diharapkan Kinerja merupakan suatu hasil yang harus diketahui dan 

dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian 

target suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau 

perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan 

operasional.  

Salah satu alat organisasi yang penting untuk menunjang kinerja yang 

optimal dari sebuah perusahaan adalah dibutuhkannya suatu sistem pengendalian 

manajemen (Porporato, 2006). Untuk menentukan keberhasilan dan 

pengembangan yang berkelanjutan, maka perusahaan saat ini harus memiliki 

sistem yang baik dan tenaga Kinerja  yang berkualitas. Sistem yang baik salah 
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satunya adalah sistem pengendalian manajemen yang optimal dan untuk 

mengoptimalkan sebuah sistem maka diperlukan sebuah inovasi. 

Menurut Everett M. Rogers (2009), Inovasi merupakan sebuah ide 

gagasan objek dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang 

baru oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk di aplikasi kan atau di adopsi. 

Inovasi Salah satu factor pendukung dalam sebuah sistem pengendalian 

manajemen yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Inovasi 

adalah elemen baru yang diperkenalkan dalam jaringan yang dapat mengubah, 

meskipun hanya sesaat, baik harganya, pelakunya, elemen-nya atau simpul dalam 

jaringan. Regis Cabral (2003).  

Penilaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui manajemen telah bekerja 

sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu secara keuangan maupun non keuangan. 

Keseimbangan pengukuran kinerja antara keuangan dan non keuangan akan dapat 

membantu perusahaan dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja secara 

keseluruhan, serta menjangkau kinerja area bisnis perusahaan yang beragam.  

Sebelum kita melanjutkan kesistem pengendalian manajemen secara 

terinci ada baiknya kita lihat terlebih dahulu hasil yang dicapai oleh PT. 

Permodalan Ekonomi Rakyat dan perkembangannya dari tahun ketahun salah 

satunya dengan melihat perkembangan nasabah dalam kaitannya mengetahui hasil 

kinerja karyawan dan  perusahaan secara umum seperti tertera dalam table sebagai 

berikut ini : 
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Table 1.1 : Perkembangan Nasabah PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi 

Riau.  

NO Tahun 
Target 

Nasabah 
Realisasi 

Presentase 

Realisasi 

1 2012 2000 1562 78.1% 

2 2013 2500 2121 84.8% 

3 2014 3000 2574 85.8% 

4 2015 3500 3094 88.4% 

5 2016 4000 3478 86.9% 

Sumber : PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat kita lihat dimana targer PT. 

Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau setiap tahunnya mengalami 

perubahan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Selama lima 

tahun terakhir mengalamai gelombang yang naik turun dan tidak mampu 

memenuhi targer yang telah ditetapkan. 

Pada tahun 2012 PT. PER menargetkan 2000 nasabah tetapi yang 

terealisasi hanya berjumlah 1562 nasabah atau sekitar 78.1%. tada tahun 2013 PT. 

PER menargetkan sebanyak 2500 Nasabah yang terealisasi berjumlah 2121 

nasabah atau sekitar 84.0% pada tahun 2014 PT. PER menagetkan sebanyak 3000 

Nasabah yang terealiasi hanya 2574 nasabah atau sebesar 85.8% pada 2015 PT. 

PER menargetkan 3500 Nasabah yang terealisasi hanya 3094 nasabah atau 

sebesar 88.4% pada tahun 2016 PT. PER menargetkan 4000 yang terealisasi 

hanya sebesar 3478 nasabah atau sekitar 86.9%. Dari data diatas dapat dilihat 

bahwa target PT. PER belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan setiap 

tahunnya. Selain dari pencapaian target atas jumlah nasabah yang diinginkan 
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masalah lain yang terjadi di PT.PER Provinsi Riau adalah sistem kordinasi 

wilayah baik pusat ke cabang, maupun antar cabang yang mengakibatkan sering 

terjadinya kesalahan komunikasi antar bagian, selain itu kurangnya evaluasi 

kinerja mengakibatkan tidak maksimalnya setiap proses yang ingin dicapai 

perusahaan. Sebagai bahan penelitian berikut gambaran umum dan sejarah singkat 

PT.PER Provinsi Riau. Pembentukan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat 

merupakan perwujudan komitmen politik dan suatu kebijakan daerah yang bertitik 

tolak dari kondisi sosial ekonomi nasional umumnya dan Riau khususnya, 

sekaligus sebagai terobosan pemberdayaan UMKM di Provinsi Riau yang 

merupakan salah satu upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Selain 

itu, pembentukan PT. PER juga dilatarbelakangi oleh pengalaman yang cukup 

panjang dari upaya- upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM melalui 

proyek- proyek pemberdayaan masyarakat dengan pola hibah, grant, dan dana 

bergulir. Pemberdayaan UMKM melalui proyek- proyek tersebut boleh dikatakan 

tidak memperlihatkan hasilnya, bahkan telah membentuk sikap mental masyarakat 

“menunggu kapan lagi datangnya bantuan pemerintah”. Program dana bergulir 

pengembaliannya macet total, hanya sekitar 10 % yang dapat dikembalikan 

kepada Pemerintah daerah. Kondisi demikian menyebabkan Pemerintah Provinsi 

Riau mencari bentuk, pola, sistem dan prosedur pengelolaan dana kepada UMKM 

yang dapat dilakukan secara terus menerus, tidak terikat kepada tahun anggaran 

pemerintah, tidak dilakukan tergesa- gesa serta melalui analisis yang 

komprehensip, sehingga tepat guna dan tepat sasaranSistem pengendalian 

manajemen sudah sering dijadikan sebagai landasan bagi penelitian akuntansi 
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dimana sistem pengendalian manajemen diharap dapat memberi dampak positif 

pada rutinitas kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi. Penelitian ini sendiri 

berkaca pada penelitian terdalu seperti, Wahyu Adhi(2014) tentang pengaruh 

sistem manajemen terhadap kenerja karyawan dengan inovasi sebagai variable 

intervening pada Usaha Mikro Kecil Menengah sector kuliner daerah Bayuwangi, 

bahwa sistem pengendalian manajemen berpengaruh signifikat terhadap inovasi, 

inovasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan sistem pengendalian 

manajemen perpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan variasi sebagai 

variable intervening. artinya semakin baik struktur pengendalian manajemen, 

semakin baik prestasi Kinerja  yang akan dicapai. Semakin meningkatnya Kinerja  

maka akan mampu mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya Dwi 

Cahyono(2007), tentang Pengaruh Moderasi Sistem Pengendalian Manajemen 

Dan Inovasi Terhadap Kinerja. Berdasarkan hasil analisis, mendukung ekspektasi 

peneliti mengenai pengaruh inovasi dalam peningkatan kinerja perusahaan yang 

dimoderasi oleh sistem pengendalian manajemen yaitu anggaran dan balance 

scorecard dengan perspektif customer. interaksi antara inovasi dengan anggaran 

sebagai sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja adalah signifikan. 

Dengan berasumsi bahwa dengan penerapan Sistem Pengendalian 

Manajemen yang baik maka Kinerja Karayawan akan ikut membaik maka setiap 

kegiatan operasional akan dapat berjalan sesuai dengan target dan tujuan 

perusahaan terutamaperusahaan dibidang  Jasa Permodalan  di 

Pekanbaru.Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul tentang “Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja 
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Karyawan dengan Inovasi sebagai variabel Intervening pada PT. 

Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau”. Yang terdapat di kota 

Pekanbaru. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Apakah sistem pengendalian manajemen dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau 

1.2.2 Apakah Inovasi dapat mempengaruhi hubungan sistem 

pengendalian manajemen terhadap kinerja karyawan. 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk mengetahui sistem pengendalian manajemen yang di 

terapkan manajer dapat memberikan pengaruh pada Kinerja  

karyawan dengan Inovasi sebagai Variabel Intervening pada  PT. 

Perekonomi Rakyat Provinsi Riau. 

1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh Inovasi sebagai variabel Intervening 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Permodalan Ekonomi 

Rakyat Provinsi Riau. 

1.4 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dihasilkan dari penelitian ini: 

1.4.1 Bagi penulis  
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1. Mengetahui bagaimana cara menjalankan sebuah sistem 

pengendalian manajemen dan bagaimana cara manajer melakukan 

pengendalian di sebuah perusahaan. 

2. Untuk melengkapi salah satu syarat memeperoleh gelar Serjana 

Ekonomi 

1.4.2 Bagi umum 

1. Mengetahui bagaimana sebenarnya suatu sistem pengendalian 

manajemen yang baik itu harusnya diterapkan dan di jalankan 

oleh manajer pada seluruh karyawannya. 

2. Memberi inovasi sistem pengendalianmanajemen yang baik agar 

Kinerja  karyawan berjalan dengan baik dan dapat efektif dan 

efisien dalam mencapai target dan tujuannya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, Tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berkaitan  

dengan variabel dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian 

manajemen, inovasi, kinerja karyawan kepemimpinan, dan hal-hal 

lain yang terkait dengan penelitian ini. 

BAB III :  METODELOGI PENELITIAN 
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  Bab ini membahas desain penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, dan tempat pengumpulan data. 

BAB IV :   GAMBARAN PERUSAHAAN DAN HASIL PENELITIAN 

  Pada BAB ini akan membahas latar belakang dan gambaran 

perusahaan tempat pengumpulan data dan tentang uraian analisis 

hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitaan dan olahan data 

yang di teliti. 

BAB VI : KESIMPULAN 

Pada BAB ini menguraikan hasil pembahasan, keterbatasan serta 

mengajukan saran dan masukan yang baik setelah dilakukan 

penelitian sebagai pertimbangan bagi perusahaan. 

 

 

 

 


