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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Pengendalian Manajemen 

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005) Sistem 

Pengendalian Manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. 

Tiap organisasi memiliki strategi yang berbeda-beda, dan pengendalian harus 

disesuaikan dengan syarat strategi spesifik. Sistem pengendalian manajemen 

mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian yang baik mempengaruhi 

perilaku sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras, tindakan- 

tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan pribadi juga akan 

membantu mencapai tujuan-tujuan organisasi. Menurut Edy Sukarno (2000:2) 

menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen dapat dikatakan sehagai 

pengetahuan teoritis-praktis dan dapat pula dikategorikan sebagai bagian dari 

pengetahuan perilaku terapan. Dikatakan pengetahuan teoritis-praktis, karena akan 

lebih mudah mencerna kalau dalam mempelajarinya senantiasa membayangkan 

dan mengaitkannya dengan perilaku manusia dalam kehidupan 

organisasi/perusahaan. Dikatagorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku 

terapan, karena pada dasarnya sistem ini berisi tuntunan mengenai cara 

mengendalikan perusahaan dengan baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. 

Sitem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem 

pengandalian yang baik mempengaruhi perilaku sedemikian rupa sehingga 

memiliki tujuan yang selaras. Pengendalian manajemen merupakan proses 
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denganmana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk 

mengimplementasikan strategi organisasi. Pengendalian manajemen ini terdiri 

dari beberapa kegitan : 

1. Merencanakan apa yang harus dilakukan oleh organisasi. 

2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian 

organisasi 

3. Mengkomunikasikan informasi 

4. Mengevaluasi informasi 

5. Memutuskan tindakan apa yang harus diambil jika ada. 

6. Mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka 

(perilaku yang tidak sesuai) 

Menurut Sunarto (2007) sistem pengendalian manajemen adalah suatu 

sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan  perwujudan visi 

organisasi melalui misi yang dipilih dan untuk mengimplementasikan dan 

memantau pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. Proses sistem pengendalian 

manajemen terdiri dari enam tahap: sistem perumusan strategi, sistem perumusan 

rencana strategic, sistem penyusunan program, sistem implementasi, dan sistem 

pemantauan. Kebanyakan proses pengendalian manajemen melibatkan 

komunikasi dan interaksi informal dikalangan menejer dan karyawan. 

Komunikasi ini terjadi melalui rapat, percakapan,memo bahkan melalui isyarat-

isyarat. Sedangkan komunikasi formal, hampir semua perusahaan memilikinya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Edy Sukarno (2002) sebagai berikut: 
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1. Pemrograman (Programming). 

2. Penganggaran (Budgeting). 

3. Operasi dan Akuntansi (Operating and Accounting). 

4. Laporan dan Analisis (Reporting and Analysis) 

2.1.1 Sistem 

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005) Suatu sistem 

merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu 

atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian 

langkah langkah yang berirama, terkordinasi, dan berulang; yang di maksudkan 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Beberapa tindakan manajemen tidak 

sistematis. Para manejer pada umumnya menghadapi situasi di mana aturan tidak 

terdefenisikan dengan baik sehingga harus menggunakan penilaian terbaik mereka 

di dalam memutuskan tindakan apa yang akan di ambil. Efektifitas tindakan 

mereka oleh kepiawaian mereka dalam berhadapan dengan orang-orang, dan 

bukan oleh aturan yang ditentukan dalam sistem (meskipun sistem mungkin 

memberikan gambaran umum dari respons yang wajar). Jika seluruh sistem 

menjamin tindakan tepat untuk semua situasi, maka manajer manusia mungkin 

tidak di perlukan. 

Menurut Marcelino, ada dua sistem yang berlaku yakni sistem formal dan 

informal.Sitem formal adalahsistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas 

dimana sistem formal memperjelas struktur, kebijakan dan prosedur yang harus 

diikuti oleh anggota organisasi. Pendokumentasian struktur, kebijakan dan rosedur 

secara formal ini membantu anggota organisisi dalam menjalankan tugas-
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tugasnya. Sistem struktur, prosedur dan respon yang terpola membantu 

manajemen dalam merencanakan dan mengolah strategi dalam memenuhi tujuan 

organisasi dengan tetap memperlihatkan faktor lingkungan yang ada. Sedangkan 

system informal adalah system yang lebih berdimensi hubungan antar pribadi 

yang tidak ditunjukkan dalam struktur formal. 

2.1.2 Pengendalian 

Pengendalian menurut Hansen dan Mowen (1995) adalah proses 

penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya 

dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja yang sesungguhnya berbeda 

secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut 

Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005). Pengendalian adalah aktivitas 

manajerial untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan 

sesuai kebutuhan. 

2.1.2.1 Pengendalian manajemen 

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005) sistem 

pengukuran dimulai dari proses perencanaan. Masing-masing unit operasional 

sebuah devisi bisnis atau devisi operasi mengembangkan rencana tahunan dalam 

jangka panjang. Pengendalian manajemen  merupakan proses dengan mana para 

manejer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan 

strategi organisasi. pengendalian manajemen satu-satunya perangkat manejer yang 

digunakan dalam mengimlementasikan strategi yang diinginkan.Suatu organisasi 

juga harus di kendalikan, yaitu harus ada perangkat-perangkat untuk memastikan 

bahwa tujuan strategis organisasi dapat tercapai. Akan tetapi, mengendalikan 
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organisasi tentunya tidaklah semudah mengendalikan mobil.disinilah elemen-

elemen pendukung dalam pengendalian diperlukan. 

Elemen-elemen sistem pengendalian: 

1. Pelacak (detector) atau sensor- suatu perangkat yang 

mengukur apa yang  sesungguhnya terjadi dalam proses yang 

sedang di kendalikan. 

2. Penilai (assessor) – suatu perangkat yang menentukan 

signifikasi dari peristiwa aktual dengan cara 

membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspestasi 

dari apa yang seharusnya terjadi. 

3. Effector – suatu perangkat (sering di sebut “umpan balik') 

yang mengubah prilaku jika assessor mengidentifikasi 

kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. 

4. Jaringan komunikasi – perangkat yang meneruskan 

informasi antara detector dan assessor dan antara assessor 

dan effector 

 Proses Hubungan Atasan dalam Pengendalian Manajemen : 

1. Komunikasi, Agar bawahan bertindak secara efektif, maka 

mereka harus tahu apa yang harus di Kinerja kan.  

2. Motivasi, Bawahan diberi motivasi untuk menyelesaikan 

tugasnya. 

3. Evaluasi,  Efisien dan efektifnya bawahan dalam 

melakukan tugasnya harus dievaluasi oleh manajer. 
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2.1.2.2 Pengendalian tugas 

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005:) 

Pengendalian tugas adalah Proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik 

dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh penerima tugas. Pengendalian tugas 

berorientasi pada transaksi hal tersebut melibatkan kinerja dan tugas individual 

sesuai dengan aturan yang di tetapkan  dalam proses pengendalian manajemen. 

Pengendalian tugas selalu terdiri dari pengawasan aturan-aturan ini diikuti, suatu 

fungsi yang dalam beberapa kasus bahkan tidak membutuhkan kehadiran manusia 

Pengendalian tugas. 

2.1.2.3 Pengendalian keuangan 

Pengendalian keuangan merupakan upaya yang dilakukan agar investasi, 

alokasi biaya dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana. Pengendalian 

keuangan merupakan tahap dimana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu 

menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk 

menjamin bahwa rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai 

perubahan dalam lingkungan operasi. Dalam hal ini pimpinan menggunakan 

serangkaian metode dan sistem pengendalian untuk menangani berbagai masalah 

dan elemen organisasi yang berbeda. Metode dan sistem dapat mempunyai 

banyak bentuk dan dapat ditujukan pada berbagai kelompok. Akan tetapi, 

pengendalian keuangan karena uang akan lebih mudah diukur dan juga dihitung. 

2.1.3 Manajemen 

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005) manajemen 

adalah Suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama 
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untuk mencapai tujuan bersama. Suatu organisasi dipimpin oleh satu hirarki 

manejer, dengan chief executive officer di posisi puncak, dan para manejer unit 

bisnis, departemen,dan bagian. Proses pengendalian manajemen adalah proses di 

mana manejer memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi 

mengimplementasikan strategi yang di maksudkan. Metodologi Pengendalian 

manajemen diantaranya; Menentukan tujuan, pengukuran prestasi, evaluasi 

prestasi dan kinerja. 

1. Proses manajemen 

 Proses Manajemen adalah daur beberapa gugusan kegiatan dasar 

yang berhubungan secara integral, yang dilaksanakan di dalam manajemen 

secara umum, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses 

pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu 

tujuan secara ekonomis. Sesungguhnya keempat proses itu merupakan 

hasil ikhtisar dari berbagai pendapat praktisi dan ahli mengenai 

manajemen. Proses manajemen di defenisikan sebagai aktivitas-aktivitas 

perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Proses 

manajemen mendeskripsikan fungsi-fungsi yang di jalankan oleh manejer 

dan pekerja  yang di berdayakan. 

2. Fungsi manajemen 

Blocher, Chen, Cokins dan Lin (2005) menyatakan bahwa 

Akuntansi manajemen mengembangkan informasi manajemen biaya bagi 

CEO dan para menejer lainya untuk digunakan dalam mengelola 

perusahaan atau organisasi agar lebih kompetitif dan sukses. Informasi 

http://pengertianmanage-ment.blogspot.com/2014/08/definisi-manajemen-menurut-beberapa-ahli.html
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manajemen biaya disediakan untuk tiap-tiap fungsi dari keempat fungsi 

manajemen yaitu: 

1. Manajemen strategis, merupakan pengembangan dari 

posisi komperatif yang saling berkesinambungan di nama 

keunggulan komperatif perusahaan dapat menyebabkan 

kesuksesan yang berkesinambungan. Strategi adalah 

seperangkat tujuan dan rencana tindakan spesifik, yang 

apabila dapat dicapai, akan memberikan keunggulan 

kompetitif yang diharapkan. Manajmen strategis meliputi 

pengidentifikasian dan pengimplemantasian tujuan dan 

rencana tindakan 

2. Perencanaan dan pengambilan keputusan, meliputi 

pembuatan anggaran dan perencanaan laba, manajmen 

arus kas, dan keputusan-keputusan lain yang berkaitan 

dengan opersi perusahaan, seperti keputusan kapan 

perusahaan harus menyewa atau membeli fasilitas, kapan 

peralatan harus diganti atau diperbaiki, kapan harus 

dilakukan perubahan rencana pemasaran, dan kapan harus 

memulai pengembangan produk baru. 

3. Penegendalian manajemen dan operasional, pengendalian 

manajemen merupakan evaluasi terhadap para manajer 

tingkat menengah oleh para manajer di atasnya (controler 

atau CFO) sebaliknya pengendalian operasional 
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berlangsung ketika para manajer tingkat menengah 

(misalnya manajer pabrik, manajer produk, dan manajer 

regional) memonitor aktivitas para manajer tingkat 

oprasional dan karyawan (misalnya supervisior produksi 

dan para kepala departemen) 

4. Penyusunan laporan keuangan, manajemen harus 

mengikuti persyaratan pelaporan yang dikeluarkan oleh 

pihak yang berkepentingan, misalnya dewan standar 

akuntansi keuangan, pemerintah federal yang berwenang. 

Peran penyusunan laporan keuangan belakangan ini 

kembali menjadi fokus karna skandal akuntasi telah 

menujukan seberapa penting lapoaran keuangan yang 

akurat bagi para investor. 

3. Manajemen Strategis 

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005) 

Strategi mendeskripsikan arah umum yang akan dituju suatu 

organisasi untuk mencapai tujuannya. Sebuah Formulasi dalam 

strategi merupakan salah satu proses memutuskan tujuan organisasi. 

Strategi merupakan perencanaan yang besar dan penting dimana 

dalam sebuah strategi akandilakukan penetapan secara umum arah 

tujuan pergerakan yang di inginkan manajemen baik itu dalam waktu 

dekat ataupun tujuan jangka panjangnya. Menurut  Blocher. Chen, 

Cokins dan Lin(2005). Manajemen strategis  yang efektif sangat 
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penting bagikesuksesan prusahaan atau organisasi. Terksnsn ysng 

semakin bertambah dengan adanya kometisi global, inovasi 

teknologi, dan perubahan perubahan lain dalam bisnis telah 

menyebabkan manajemen dalam segi pembiayaan menjadi sanggat 

penting dan dinamis dari pada sebelumnya. Untuk itu para menejer 

dan pemimpin harus berfikir  kompetitif; dan untuk melakukan hal 

tesebut maka di perlukan sebuah strategi. 

2.1.4 Pengukuran Kinerja 

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). 

Menurut Mangkunegara (2009:8) Kinerja karyawan adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut 

Bambang guritno dan Waridin (2005). Kinerja merupakan perbandingan hasil 

kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan. Kinerja 

merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan 

organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misinya. Dengan kata lain, kinerja 

merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. 
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Menurut Robbins(2009). Kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh 

Karyawan  dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu 

Kinerja. 

Menurut Robbins (2009).Untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada 

beberapa indikator, yaitu : 

1. Kualitas 

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan. 

2. Kuantitas 

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan waktu 

tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, 

dilihat pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut 

koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang 

tersedia untuk aktivitas lain 

4. Efektivitas 

Merupakan tingkat penggunaaan sumber daya organisasi ( tenaga, 

uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan hasil dari setiap unit 

dalam penggunaan sumber daya. 
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5. Kemandirian 

Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat 

menjalankan fungsi kerjanya komitmen kerja. Merupakan suatu 

tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan 

instansi dan taanggung jawab karyawan terhadap kantor  

Simamora (2006; 339). Mengemukakan tentang kinerja dimana secara 

umum Kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :  

1. Faktor individual, yang mencakup kemampuan, keahlian, latar belakang 

dan demografi. 

2. Faktor psikologis terdiri dari persepsi, attitude, personality, 

pembelajaran dan motivasi. 

3. Faktor organisasi terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, 

struktur dan job design.  

2.1.5 Inovasi 

Menurut Myers dan Marquis (2003) dalam Soleh (2008) bahwa inovasi 

berangkat pada sesuatu yang sudah ada sebelumnya, kemudian diberi nilai 

tambah, inovasi bermula dari hal yang tampak sepele dengan membuka mata dan 

telinga mendengarkan aspirasi konsumen, karyawan, lingkungan dan masyarakat.  

Subyek penerapan inovasi sendiri adalah individu, kelompok atau perusahaan. 

artinya dalam perusahaan ada individu atau kelompok yang brilian dan inovatif. 

Perusahaan yang ideal dapat menjadi tempat yang terlembagakan bagi orang-

orang yang terkumpul untuk mengeksploitasi ide-ide baru. Menurut Regis Calbral 

(2003), Inovasi adalah elemen baru yang diperkenalkan dalam jaringan yang dapat 
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mengubah, meskipun hanya sesaat, baik harganya, pelakunya,. elemen-nya atau 

simpul dalam jaringan, 

Inovasi adalah sesuatu yang berkenaan dengan dengan barang, jasa atau 

ide yang dirasakan baru oleh seseorang. Menurut Larsen, P dan Lewis, A (2007) 

yang dikutip dalam Ernani Hadiyati, (2011:11) menyatakan bahwa :  

“Salah satu karakter yang sangat penting dari wirausahawan adalah 

kemampuannya berinovasi ” .Hal yang sama dikemukakan dengan Hills (2008) 

yang ditulis pada penelitian Ernani Hadiyati (2011:11) menyatakan bahwa :  

“ inovasi sebagai ide, praktek atau obyek yang dianggap baru oleh seorang 

individu atau pengguna lainnya.” . Sedangkan Ernani Hadiyati (2011:11) menulis 

bahwa Suryana (2003) manyatakan “ inovasi yaitu sebagai kemampuan untuk 

menerapkan dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk 

meningkatkan dan memperkaya kehidupan.” Perusahaan dapat melakukan inovasi 

dalam bidang : Inovasi produk (barang, jasa, ide dan tempat),  dan Inovasi 

manajemen (proses kerja, proses produksi, keuangan pemasaran, dll). 

 Menurut Ancok (2012). Ada dua jenis perubahan inovasi yaitu suatu 

bentuk perubahan yang bersifat inkremental dan perubahan radikal. Perubahan 

okremental yaitu suatu perubahan yang dilakukan berbenah/memperbaiki yang 

sudah ada sedangkan perunahan radikal yaitu perubahan secara menyeluruh, serta 

totalitas yang sebelumnya pernah dilakukan contoh pemakaian sistem baru, 

penciptaan produk baru. 

Berikut terdapat delapan jenis inovasi 
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1. Inovasi proses 

Sebuah proses dalam pembuatan suatu  produk, atau penyampaian 

sebuah layanan kepada pelanggan. Dalam kegiatan operasional 

sebuah organisasi harus menyederhankan proses kerja untuk 

memproleh efisiensi, atau menerapkan pola proses yang lama dengan 

menemukan atau  mengunakan proses yang baru, kegiatan ini adalah 

inovasi proses. 

2. Inovasi metode 

Inovasi yang dilakukan dengan mengantikan metode/cara-cara lama 

dengan cara baruagar  lebih efektif. 

3. Inovasi struktur organisasi 

Inovasi juga dilakukan melalui prubahan struktur organisasi yang 

akhir-akhir ini ditemukan macam-macam model organisasi baru yang 

merupakan hasil inovasi seperti organisasi lintas fungsi (cross 

funcional organization)dan organisasi jaringan (network 

organization). 

4. Inovasi dalam hubungan 

Hubungan bisnis yang semula mengabaikan peran para pelanggan 

(costumer)dan pemasok (vendor) membuat biaya bisnis menjadi 

tinggi, sekarang beralih kepada betapa pentingnya peran konsumen 

dan pemasok terhadap kelangsungan perusahaan dan berusaha 

menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dalam inovasi 

hubungan ini sejalan dengan pendapat Chen dalam Gallo (2009). 
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Factor utama kesuksesan untuk setiap orang yang berada dalam posisi 

kepemimpinan adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan 

penuh hasrat, kejelasan dan keringkasan. 

5. Inovasi strategi 

Inovasi strategi adalah suatu perubahan strategi yang dilakukan 

perusahaan dengan melihat perkembangan-perkembangan, sebagai 

contoh dahulu orang melihat kedalam dirinya sendiri (inward looking) 

sekarang beralih ke (outward looking). 

6. Inovasi pola fikir (mindset) 

Pola pikir menetukan tindakan apa yang kita ambil dalam mengahdapi 

suatu masalah. Pola pikir bahwa karyawan adalah orang yang malas, 

tidak bertanggung jawab, hanya mau dapat upah dengan bekerja 

seadanya adalah sebuah pola pikir lama yang dianut dalam ilmu 

manajemen menurut (Gregor) dengan teori X, kemudian berkembang 

berkembang pola pikir kearah positif sebagai teori Y, pekerja 

dianggap orang yang menyukai pekerjaan, rajin, dan bertanggung 

jawab, inovasi pola pikir ini telah banyak membawa perubahan 

terhadap image pekerja. 

7. Inovasi produk 

Penguna produk menginginkan produk multiguna sebagai contoh 

handphone diawal hanya sebagai alat telepon kini berkembangan 

sebagai alat bermacam-macam fungsi. 
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8. Inovasi pelayanan 

Pelayanan adalah bagian yang sangat penting dari pemasaran produk 

atau jasa, karena pelayanan menyangkut emosi, waktu, prilaku. 

Perusahaan akan selalu berinovasi agar pelayanan dapat lebih 

maksimal salah satu inovasi adalah one stop service. 

2.2 Pandangan Islam 

2.2.1 Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Islam  

Islam mengatur dan mengarahkan ummatnya dalam berbagai konseptual 

yang terarah dengan jelas, tanpa terkecuali sistem pengendalian manajemen 

secara  konteks islam manajemen disebut juga dengan (حذبيش – إداسة -سياست) yang 

bersal dari lafadz (دبش – أداس – ساط). 

 Menurut S. Mahmud Al-Hawary manajemen (Al-Idarah) ialah; 

ااإلداسةهيوعشفتإلىأيٌخزهبىهعشفتالوشاكاللخيخجٌبهاوهعشفتالقىيىالعىاهاللخيخٌعشضلهاهعشفتكيفيتالخصشفلكىلبا

 .خشحكىالطاقوالباحشةوبكفاءةوبذوًضياعفيوشحلتالزهابئلىهٌاك

Artinya: manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa 

yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan 

bagaimana mengemudikan kapal serta anggota dengan sebaik-baiknya 

tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya. 

Dari ta'rif di atas memberi gambaran bahwa manajemen merupakan 

kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara 

maksimal dengan bekerja  sama sesuai jobnya masing-masing. Maka 

kebersamaan dan tujuan akhirlah yang menjadi fokus utama. 
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Manajemen memiliki beberapa fungsi yang terkait dengan pencapaian 

tujuan. Dalam konteks Islam manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh 

berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam 

Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai falsafah hidup umat Islam. Unsur-unsur 

tersebut diantaranya; 

 atau Planning (الخخطيظ) .1

Planningatau  perencanaan/gambaran dari sesuatu kegiatan yang akan 

datang dengan waktu, metode tertentu. Sebagaimana Nabi telah bersabda: 

 (إًاللهيحبئراعوألحذكوالعوألًيخقٌه) 

Artinya: Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan 

sesuatu pekerja an , dilakukan secara itqan (tepat, tearah, jelas, 

tuntas. (HR. Thabrani). 

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman, (فئرافشغخفاًصبىإلىشبكفاسغب) 

artinya: Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) Kinerja 

kanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya 

kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap. (Al-Insyirah; 7-8) 

 

Setiap apa yang diperbuat oleh manusia maka ia harus mempertanggung 

jawabkannya. Agama mengajarkan umatnya untuk membuat perencanaan yang 

matang dan itqan, karena setiap pekerjaan akan menimbulkan sebab akibat. 

Adanya perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik juga sehingga 

akan disenangi oleh Allah. Tentunya penilaian yang paling utama hanya 

penilaian yang datangnya dari Allah SWT. 
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 atau Organization (الخٌظين) .2

Dapat didefinisikan bahwa pengorganisasian merupakan pembentukan 

badan atau betuk sruktur kumpulan orang di mana hubungan Kinerja  sama antar 

orang dan fungi didalam badan organisasi ini mekanismenya berlansung secara 

efektif dan efisien dalam  mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pengorganisasian merupakan wadah tetang fungsi setiap orang , 

hubungan Kinerja  baik secara vertikal atau horizontal. Dalam surat Ali Imran 

Allah berfirman: ( ئركٌخوأعذاءواعخصوىابحبالللهجويعاوالحفشقىاواركشواًعوخاللهعليكو …) 

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan… 

(Ali Imran; 103) 

Ayat di atas menunjukkan bahwa organisasi merupakan kumpulan orang-

orang yang bisa diorganisir dengan baik. Maka hendaknya bersatu-padulah 

dalam bekerja  dan memegang komitmen untuk menggapai cita-cita dalam satu 

payung organisasi dimaksud. 

Allah berfirman; ( هاكسبخىعليهاهااكخسبجاليكلفاللهٌفساإالوسعهالها …) 

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang diKinerja 

kannya. (Al-Baqarah; 286) 
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Kinerja bersama dalam organisasi disesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki olah masing-masing individu. Menyatukan langkah yang berbeda-beda 

tersebut perlu ketelatenan mengorganisir sehingga bisa berkompetitif dalam 

berkarya. Disamping ayat di atas, Sayyidina Ali bin Abi Thalibmembuat statemen 

yang terkenal yaitu; (الحقبالًظاهيغلبهالباطلبٌظام) 

Artinya: Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat dikalahkan oleh 

kebatilan yang diorganisasi dengan baik. 

 

Statement Sayyidina Ali merupakan pernyataan yang realistis untuk 

dijadikan rujukan umat Islam. Hancurnya suatu institusi yang terjadi saat ini 

karena belum berjalanannya ranah organisasi dengan menggunakan manajemen 

yang benar secara maksimal. 

Manfaat yang diperoleh dari konsep perorganisasian ini secara teoritis 

mestinya harus tercipta adanya: 

1. Tugas dapat dilaksanakan lebih teratur dan terspesifikasi. 

2. Tingkat koordinasi antar fungsi lebih terpadu. 

3. Tingkat pengawasan lebih efisien. 

4. Mekanisme kegiatan mempunyai pedoman yang jelas  

5. Konsep design mencegah ovelaping keseluruhan kegiatan . 

6. Diisi oleh staf yang sesuai dengan tuntutan fungsi yang 

obyektif. 
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 atau Coordination (الخٌسيق) .3

 Upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk 

diantara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan planning dengan 

mengharapkan tujuan yang diidamkan. 

Sedangkan untuk kepemimpinanya Konsepsi al-Qur'an tentang bagaimana 

hakikat sifat yang wajib dimiliki setiap pemimpin, telah disebutkan 

diatas.Sebenarnya semua sifat-sifat itu merupakan suatu ketentuan yang telah 

diambil dari al-Qur'an. Adapun ayat-ayat yang menyebutkan bagaimana sifat yang 

harus dimiliki seorang pemimpin adalah sebagai berikut: 

1. Berpengetahuan luas, kreatif, inisiatif, peka, lapang dada dan selalu 

tanggap. Hal ini disebutkan dalam surat al-Mujadalah ayat 11. 

 ياأيهاالزيٌأهٌىاإرقيللكوخفسحىافىالوجالسفافسحىايفسحاللهلكوىإرقيالًشضو

  :11)الوجادلت( افاًشضوايشفعاللهالزيٌأهٌىاهٌكوىالزيٌأوحىاالعلوذسجاحىاللهبواحعولىًخبيش

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

“Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

“Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu Kinerja kan (Q.S.al-Mudalah:11) 

 

2. Bertindak adil, jujur dan konsekuen, diterangkan dalam surat an-

Nisa' ayat 58 
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 (58 :الٌساء) إًاللهيأهشكوأًخؤدوااألهاًاحئلىأهلهاوإرحكوخوبيٌالٌاسأًخحكوىابالعذل

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi 

Maha melihat (Q.S. an-Nisa’:58). 

3. Bertanggung jawab, disebutkan dalam surat al-An’am ayat 164 

 (164 :األًعام) .……… والحكسبكلٌفسئالعليهاوالحضسواصسةوصسأخشي ……

Artinya: …… dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan 

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang 

yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain (Q.S. al-

An’am: 164) 

4. Selektif terhadap informasi, diterangkan dala surat al-Hujarat ayat 

6 

 ياأيهاالزيٌأهٌىاإًجاءكوفاسقبٌباءفخبيٌىأًخصبىاقىهابجهالتقخصبحىاعلىوافعلخن

 (6)ًادهيٌالحجشاث

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 

fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar 

kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum 

tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu 

menyesal atas perbuatanmu itu (Q.S. al-Hujarat: 6) 

5. Memberikan peringatan, diterangkan dalam surat az-Zariat ayat 55 
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 (:55الزاسياث(وركشفئًالزكشحٌفعالوؤهٌيي

Artinya: Dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya 

peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman (Q.S. az-

Zariat: 55) 

6. Memberikan petunjuk dan pengarahan, diterangkan dalam surat as-

Sajadah Ayat 24 

 (42وجعلٌاهٌهوأئوتيهذوًبأهشًالواصبشصاوكاًىابأياحٌايىقٌىى)السجذة: 

Artinya: Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan 

adalah mereka meyakini ayat-ayat kami (Q.S. as-Sajadah:24). 

2.2.2 Kinerja dalam islam 

Kinerja adalah keberhasilan seseorang dalam melaksanakan 

perkerjaannya. Berkaitan dengan kinerja dalam al quran allah berfirman dalam 

surah Al-Ahqaaf:19. 

Artinya: 

“Dan bagi masing-masing mereka derajatb menurut apa yang telah 

mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 

pekerjaan mereka sedang mereka tiada merugi. (Al-Ahqaaf:19) 

Dari makna ayat diatas bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap 

amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang dikerjakan. Artinya jika seseorang 

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukan kinerja yang baik maka ia 

akan mendapatkan hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan menghasilkan 

keutungan bagi organisasinya. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai Pengaruh Sistem 

Pengendalian Manajemen terhadap Efektifitas Karyawan pada PT. Permodalan 

Ekonomi Rakyat Provinsi Riau. Sistem Pengendalian Manajemen diduga 

berpengaruh terhadap Efektifitas Karyawan 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

Variabel Independent (X)    Variabel Dependent (Y) 

 

  

Keterangan : 

Y  : Kinerja Karyawan 

X1  : Sistem Pengendalian Manajemen 

Z  : Inovasi (Variabel Intervening) 

: Pengaruh variabel X terhadap Y 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara dari rumusan masalah yang 

ada dan akan diteliti serta dicari fakta-fakta yang membenarkan, namun juga 

memiliki kemungkinan salah.  

 

 

 

 

Pengaruh Sistem 

Pengendalian 

Menajeman (X1) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
 

 

Inovasi (X2) 
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Tabel 2.1 

Hasil penelitian terdahulu 

No  Peneliti  Judul penelitian  Hasil penelitian Terbitan  

1 

 

Wahyu Adhi 

Suprobo 

 

Pengaruh sistem 

manajemen 

terhadap kenerja 

karyawan dengan 

inovasi sebagai 

variable 

intervening pada 

Usaha Mikro Kecil 

Menengah sector 

kuliner daerah 

Bayuwangi. 

 

Dikatakan bahwa 

systempengendalian 

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 efektifitas Kinerja  

yang akan dicapai. 

Semakin meningkatnya 

efektifitas Kinerja  maka 

akan mampu mencapai 

target yang ditetapkan. 

Universitas  

jember 

2014 

 

2 
Dwi 

Cahyono 

Pengaruh Moderasi 

Sistem 

Pengendalian 

Manajemen Dan 

Inovasi Terhadap 

Kinerja. 

Berdasarkan hasil analisis, 

mendukung ekspektasi 

peneliti mengenai 

pengaruh inovasi dalam 

peningkatan kinerja 

perusahaan yang 

Universitas 

jember  

2007 
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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. 

3 

 

Anna 

Allifiana 

 

 

Analisis pengaruh 

kreativitas dan 

inovasi terhadap 

kinerja karyawan 

pt. Telekomunikasi 

indonesia, tbk 

(telkom) kandatel 

joglo 

Dengan menggunakan 

analisis Regresi sederhana 

dan uji Hipotesis, ternyata 

ada pengaruh yang 

signifikan antara 

Kreativitas terhadap 

Kinerja Karyawan  pada 

PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk 

(TELKOM) Kandatel 

Joglo. Dengan sifat 

hubungan kuat dan searah. 

Binus 

University, 

Jakarta 

2009 

 

4 

 

Che Zuriana 

Muhammad 

Jamil dan 

Rapiah 

Mohamed 

 

 

Pengaruh Sistem 

Pengendalian 

Manajemen pada 

Sistem Pengukuran 

Kinerja di Small 

Medium Hotel di 

Malaysia 

 

Hasil mengungkapkan 

bahwa SPM ditemukan 

berkorelasi positif dengan 

desain sistem pengukuran 

kinerja dan kinerja hotel 

secara keseluruhan. 

Namun, temuan tidak 

mendalilkan bahwa kinerja 

Internationa

l Journal 

Perdaganga

n, Ekonomi 

dan 

Keuangan, 

Vol. 4, No. 

4, Agustus 
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 Hotel akan dipengaruhi 

oleh SPM kecuali untuk 

sistem kontrol diagnostik. 

Meskipun ada korelasi 

positif antara semua jenis 

SPM dan kinerja Hotel, 

kinerja hotel tidak selalu 

bergantung pada apakah 

atau tidak hotel 

mengintegrasikan SPM 

dalam desain PMS 

mereka. 

2013 

 

 

5 
Gani Abdel 

Majed 

Pengaruh sistem 

pengendalian 

manajemen dan 

implementasi 

manajemen 

kualitas terhadap 

kinerja perusahaan. 

Dari penelitian ini 

diperoleh kesimpulan 

bahwa Sistem 

Pengendalian Manajemen 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja 

perusahaan. Dan 

Implementasi Manajemen 

Kualitas tidak berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan  

 

Universitas 

Negeri 

Padang 

2013 

 

2.4.1 Pengembangan hipotesis 

2.4.1.1 Sistem pengendalian manajemen  

Sistem pengendalian manajemen (SPM) adalah suatu mekanisme secara 

formal didesain untuk menciptakan kondisi yang mampu meningkatkan peluang 
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dan pencapaian harapan serta memperoleh hasil (output) yang diinginkan, dengan 

memfokuskan pada tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan perilaku yang 

diinginkan partisipan (Porporato, 2006). Pada dasarnya tujuan dari SPM ini adalah 

untuk memberikan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan, 

perencanaan dan evaluasi. SPM adalah merupakan alat untuk menciptakan kerja 

sama, baik secara kolektif maupun individual unit organisasi dan menjadi saluran 

bagi berbagai upaya dan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik 

suatu organisasi. 

Dalam penelitian terdahulu, SPM dapat diukur dengan menggunakan 8 

indikator alat ukur (pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, pusat investasi, 

pemrograman, penganggaran, pelaksanaan dan pengukuran, analisis dan 

pelaporan) dengan 13 item pertanyaan (Mulyadi, 2007). Inovasi dapat diukur 

dengan menggunakan 6 indikator alat ukur (produk baru, fasilitas, mesin, 

promosi, organisasional, pelayanan) dengan 16 item pertanyaan (Manurung, 

2010). Kinerja karyawan dapat diukur dengan menggunakan 3 indikator alat ukur 

(perilaku kerja, hasil kerja, efisiensi kerja) dengan 22 item pertanyaan 

Ruky,2006).Ho et al. (2011) meneliti dampak dari sistem pengendalian 

manajemen pada efisiensi dan kualitas kinerja dengan studi empirik pada institusi 

Taiwan.Hasil penelitian menemukan korelasi institusi-institusi di Taiwan dengan 

SPM yang sangat ketat memiliki efisiensi (kinerja nonkeuangan) dan kualitas 

kinerja keuangan yang lebih tinggi. Penelitian tersebut mendukung pendapat 

bahwa, sistem pengendalian yang ketat dapat menciptakan kinerja yang lebih 

baik. 
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Berdasarkan uraian diatas dibuatlah hipotesa sebagai berikut: 

H1: Sistem Pengendalian Manajemen berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

2.4.1.2 Inovasi 

Menurut Regis Calbral (2003), Inovasi adalah elemen baru yang 

diperkenalkan dalam jaringan yang dapat mengubah, meskipun hanya sesaat, baik 

harganya, pelakunya, elemen-nya atau simpul dalam jaringan. Hubungan antara 

inovasi menurut Lee dan Tsai (2005) serta Lin dan Chen 2007) bahwa semakin 

tinggi tingkat inovasi perusahaan maka semakin kinerja organisasi atau bisnis. 

Pada penelitian terdahulu tentang pengaruh kreativitas dan inovasi terhadap 

kinerja karyawan Christian(2014), menunjukkan Kreativitas dan Inovasisecara 

simultan berpengaruh  signifikan terhadap Kinerja Usaha Hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan reativitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Usaha dan Inovasijuga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Usaha 

Berdasarkan uraian diatas dibuatlah hipotesa sebagai berikut: 

H2: Inovasi sebagai Variabel Intervening dapat Mempengaruhi Kinerja Karyawan 


