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ABSTRAK  

Imelda Asri Lestari / 4122.4.14.12.0005, Judul “Pengaruh Sistem 

Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Keuangan PT Jaswita Jabar 

Unit Mobil Care Bandung” 

Pembimbing : Nana Suhana SE., MM 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian 

Manajemen terhadap Kinerja Keuangan PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care 

Bandung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa 

kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang terdaftar 

di PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung dan sampel dalam penelitian ini 

ditentukan dengan jabatan yang didapat karyawan dalam perusahaan yaitu 

(Kepala Unit, Manajer, Supervisor dan Staff) penulis menggunakan metode jenuh 

sehingga seluruh karyawan yang menjadi sampel dijadikan responden sebanyak 

40 responden.  

Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa 

Variabel Sistem Pengendalian Manajemen berpengaruh positif terhadap Variabel 

Kinerja Keuangan, Karena nilai koefisien regresi bernilai positif (+). 

Kesimpulan yang didapat Sistem Pengendalian Manajemen berpengaruh 

posistif terhadap Kinerja Keuangan yaitu taraf signifikan lebih kecil dari 5%.  

Saran yang diberikan sebaiknya penelitian yang akan datang dapat 

menambah subyek penelitian, dan metode penelitian sebagai alat pengukuran 

variabel lain, menambah sampel yang akan diteliti, dapat juga memperluas 

periode penelitian yang akan diteliti.  

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Manajemen, Kinerja Keuangan  



 
 

ABSTRACT 

Imelda Asri Lestari / 4122.4.14.12.0005, Title "Effect of Management Control 

Systems on the Financial Performance of PT Jaswita Jabar Bandung Car Care 

Unit" 

Advisor: Nana Suhana SE., MM 

This study aims to analyze the Effect of Management Control Systems on 

the Financial Performance of PT Jaswita Jabar Bandung Car Care Unit. 

The method used in this study is descriptive method with a quantitative 

approach with a method of collecting data in the form of a questionnaire. The 

population in this study were all employees registered at PT Jaswita Jabar 

Bandung Car Care Unit and samples in this study was determined by the position 

obtained by the employee in the company, namely (head of unit, manager, 

supervisor, and staff) uisng the saturated method so that all employees who were 

sampled were made 40 respondents.  

The results of the study based on the results of data analysis can be 

concluded that the Management Control System Variables have a positive effect 

on Financial Performance Variables, because the regression coefficient is 

positive (+). 

The conclusion obtained by the Management Control System has a 

positive effect on Financial Performance, which is a significant level of less than 

5%. 

Suggestions given should be future research that can add research 

subjects, and research methods as a means of measuring other variables, adding 

samples to be studied, can also expand the research period to be studied. 

Keywords: Management Control System, Financial Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan, Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja yang 

selanjutnya disingkat APBN/ APBD yang merupakan  rencana keuangan tahunan 

Daerah yang ditetapkan dengan Perda, rencana penerimaan maupun rencana 

belanja dalam setiap periode.  

Sumber penerimaan APBD khususnya,  saat ini masih didominasi oleh 

pendapatan dari sektor pajak. Sedangkan penerimaan sektor pajak ini tidak 

selamanya menjadi andalan, pemerintah harus mencari sumber-sumber lainnya 

salah satunya adalah dengan memberdayakan pendapatan dari bagian laba Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini, sejalan dengan tujuan pendirian BUMD 

seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

Tujuan Pendirian BUMD Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2017 tersebut dinyatakan : 

“Pendirian BUMD bertujuan untuk: 

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; 

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, 

karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata 

kelola perusahaan yang baik, dan 

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.” 
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Dalam Pasal 8 selanjutnya dinyatakan 

”Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka 

menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, 

karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola 

perusahaan yang baik” 

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

Bentuk Badan Hukumnya terdiri dari Perumda adalah BUMD yang seluruh 

modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan  

Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang 

berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang 

seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki 

oleh 1 (satu) Daerah. Dengan demikian sesuai dengan tujuan pendiriannya BUMD 

dibentuk dengan tujuan sebagai agen pembangunan dan sebagai sarana PAD 

(Pendapatan Asli Daerah) bagi APBD Provinsi Jawa Barat. 

Salah satu tujuan yang akan dicapai perusahaan  adalah memperoleh laba 

yang sebesar-besarnya, Tujuan perolehan laba ini tiada lain adalah untuk 

mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang dan 

mengembangkan perusahaan lebih maju seiring dengan perkembangkan pasar 

yang semakin kompetitif. Dalam pencarian laba perusahaan tersebut salah satu 

aktivitas yang paling penting adalah perolehan penjualannya. Aktivitas penjualan 

merupakan suatu tolak ukur dari keberhasilan perusahaan itu sendiri didalam 

mencapai tujuan pendiriannya. Keberhasilan usaha perusahaan pada ahirnya akan 

terakumulasi dalam kinerja perusahaan dalam setiap periode akuntansinya.  
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Kurangnya pengelolaan atas aktivitas penjualan secara langsung akan 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan selain target penjualan yang tidak 

tercapai serta berakibat kepada perolehan laba sehingga dengan demikian adalah 

logis apabila aktivitas penjualan adalah satu faktor terpenting dalam menjalankan 

operasional perusahaan. 

Saat ini Pemda Provinsi Jabar memiliki 11 BUMD salah satunya adalah 

PT Jasa Kepariwisataan Jabar (Perseroda), yang didirikan sejak  tanggal 10 

November 2017, sebagai perubahan bentuk badan hukum dari PD Jasa dan 

Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat . 

Perubahan bentuk itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa 

Barat Nomor 11 tahun 2017 dan telah dinyatakan resmi berdiri berdasarkan Akta 

Pendirian Notaris lvone Nurul Faudah, S.H., M.Kn., Nomor 02 Tanggal 06 

November 2017 sebagaimana pengesahan SK Menteri Hukum dan Hak Azasi 

Manusia Nomor AHU-0050841.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 10 November 

2017. 

PT Jasa Kepariwisataan Jabar (Perseroda),  memiliki 4 unit usaha : 

1. Bisnis Hotel dan Mall,  

2. Bisnis Properti,  

3. Bisnis Otomotif dan perbengkelan  

4.  Bisnis Jasa 

Unit Bisnis Otomotif dan perbengkelan adalah Mobil Care Proton yang 

berada di jalan Gatsu No.176-178 Bandung, bisnis ini memiliki layanan 
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perbengkelan dengan brand “Mobil Care Auto Service”. Layanan yang diberikan 

oleh Mobil Care Auto Service ini antara lain: 

 Service dan ganti oli 

 Perawatan rutin/berkala 

 Engine diagnosa 

 Spooring dan balancing 

 Uji emisi 

 Body Repair 

Perkembangan pendapatan tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat 

disampaikan sebagai berikut  

Tabel 1. 1 Laporan perkembangan Anggaran dan Realisasi Penjualan 

PT Jaswita Jabar  

Unit Bisnis Otomotif dan Perbengkelan 

Tahun 2013 sd 2017 

Dalam Ribuan Rupiah 

No Tahun Anggaran Realisasi % Terhadap 

Anggaran 

% Perkembangan 

1 2013 15.191.000 Rp    4.570.000 30,1% 0% 

2 2014 12.975.000 Rp    6.561.000 50,6% 43,5% 

3 2015 12.975.000 Rp  10.496.000 80,9% 59,9% 

4 2016 11.604.000 Rp  13.103.000 112,9% 24,8% 

5 2017 11.722.000 Rp  10.531.000 89,9% 19,6% 

Sumber: PT Jaswita Jabar (Unit  Mobil Care) 

Dari laporan perkembangan Anggaran dan Realisasi penjualan PT Jaswita 

Jabar (Unit Mobil Care) dari tahun 2013-2017, pada tahun 2013-2015 penjualan 

mengalami penurunan dari anggaran yang dibuat oleh perusahaan sedangkan pada 

tahun 2016 penjualan meningkat 12,9% dari angaran yang dibuat perusahaan dan 
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pada tahun 2017 perusahaan mengalami penurunan penjualan kembali dari 

anggaran yang ditetapkan.  

Sedangkan apabila melihat perkembangan realisasi pendapatan terdapat 

kecenderungan terus menurun dari realisasi tahun sebelumnya. Adanya penurunan 

penjualan pada usaha PT Jasa Kepariwisataan Jabar (Perseroda) (Unit Mobil 

Care) tidak terlepas dari adanya strategi dan kinerja perusahaan, strategi dan 

kinerja dapat berjalan dengan baik karena adanya Sistem Pengendalian 

Manajemen yang berkualitas juga tidak terlepas dari banyaknya usaha yang sama 

dari perusahaan swasta yang khusus membuka jasa bengkel atau bengkel mobil 

yang semakin tersebar di Kota Bandung yang disediakan oleh Pabrikan Mobil 

sebagai bagian daripada pelayanan purna jualnya. 

Menurut Ahmad Syahroza (2000:20) menyatakan bahwa 

 “Perusahaan akan mampu bersaing dan mempertahankan keberlanjutan 

usahanya 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 perdagangan yang semakin bersaing, seorang manajer harus 

mampu memandang dan merencanakan masa depan perusahaan agar dapat 

tumbuh dan berkembang. Hal ini menyebabkan manajer harus mampu berupaya 

agar pelaksanaan seluruh kegiatan dalam perusahaan dapat berjalan sesuai dengan 

yang direncanakan. 

Sistem pengendalian manajemen pada dasarnya bertujuan untuk 

mengarahkan dan menjamin bahwa strategi yang dijalankan sesuai dengan tujuan 

organisasi yang akan dicapai. Penerapan sistem pengendalian manajemen dalam 
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suatu organisasi sangat tergantung pada karakteristik organisasi yang 

bersangkutan. Disamping itu sistem pengendalian manajemen juga bertujuan 

untuk memotivasi pencapaian baik rencana tugas maupun rencana strategik. 

Menurut Mulyadi (2007:3) mendefinisikan bahwa Sistem Pengendalian 

Manajemen adalah sebagai berikut :  

“Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang digunakan 

untuk merencanakan sasaran masa depan yang hendak dicapai oleh 

organisasi, merencanakan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, serta 

mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana yang telah 

ditetapkan.”  

 

Pada dasarnya sistem pengendalian manajemen terdiri atas struktur dan 

proses. Struktur pengendalian manajemen dipusatkan pada berbagai macam pusat 

pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit kerja yang 

dipimpin oleh seseorang yang memegang tanggungjawab terhadap tugas yang 

dibebankan kepadanya. Sedangkan proses sistem pengendalian manajemen 

banyak melibatkan komunikasi dan interaksi informal di kalangan manajer dan 

karyawan perusahaan. Komunikasi informal terjadi melalui memo, rapat, 

percakapan, bahkan melalui isyarat-isyarat seperti ekspresi wajah.  

Dari uraian tersebut, struktur dan proses pcngendalian manajemen 

haruslah didesain untuk memudahkan perencanan strategi dan 

mengimplementasikannya untuk memotivasi para manajer guna mencapai tujuan 

organisasi serta untuk mengembangkan informasi guna mengevaluasi kinerja 

dalam pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan perusahaan bukanlah tugas yang 

mudah bagi seorang manajer. Manajer perlu melaksanakan berbagai fungsi 

manajemen untuk mendayagunakan manfaat sistem pengendalian manajemen.  
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Keberhasilan manajer dalam mengelola perusahaan akan sulit tercapai jika 

tidak didukung oleh seluruh karyawan. Fungsi manajemen yang terdiri dari 

perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan dan pengendalian dilaksanakan oleh 

manajer agar keberhasilan pengelolaan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat melalui kinerja 

keuangan dan non keuangan.  

Sistem pengendalian manajemen yang lemah akan memberi dampak 

negatif pada kinerja perusahaan. Pada akhirnya, perusahaan sulit untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini akan mengambil dua variabel dari penelitian tersebut, yakni 

sistem pengendalian manajemen dan kinerja keuangan perusahaan.  

Kinerja perusahaan pada akhir periode harus dievaluasi untuk mengetahui 

perkembangan perusahaan. Evaluasi ini merupakan kegiatan penting, karena 

melalui evaluasi kinerja, perusahaan dapat mengetahui sasaran (target) 

perusahaan. 

Penilaian terhadap kinerja perusahaan dapat menunjukkan apakah saham 

perusahaan pada saat sekarang diperdagangkan pada harga yang wajar, apakah 

perusahaan sudah melakukan komunikasi yang efektif dengan para investor, serta 

apakah perusahaan memerlukan suatu restrukturisasi secara menyeluruh. 

Melalui penilaian, perusahaan dapat memilih strategi yang diterapkan 

beserta struktur keuangan, menentukan unit-unit bisnis yang sudah tidak 

produktif, menentukan besarnya reward (balas jasa) yang akan diberikan kepada 

karyawan, serta menentukan harga saham secara wajar. 
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Pengukuran kinerja perusahaan merupakan salah satu faktor penting bagi 

perusahaan, untuk menilai perkembangan perusahaan selama ini dan sebagai 

bentuk tanggungjawab perusahaan kepada pemilik perusahaan.  

Pengukuran kinerja perusahaan merupakan ukuran efektivitas dan efisiensi 

perusahaan dalam mengelola dana, sehingga mampu menghasilkan laba maksimal 

yang menguntungkan bagi pemilik perusahaan.  

Salah satu dimensi pokok kinerja perusahaan adalah kinerja keuangan.  

Kinerja Keuangan menurut Fahmi, (2012:2) 

“Kinerja keuangan adalah gambaran tentang keberhasilan perusahaan 

berupa hasil yang telah dicapai berkat berbagai aktivitas yang telah 

dilakukan. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk menilai 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-

aturan pelaksanaan keuangan.” 

 

Tulasi (2006:48) mengemukakan,  

“Pengukuran kinerja keuangan penting karena beberapa alasan. Pertama: 

kinerja keuangan merupakan salah satu indikator utama yang dapat 

mendeskripsikan secara jelas kondisi kehidupan perusahaan (kesuksesan 

dan kegagalan) dan operasionalisasinya; Kedua; adanya keeratan 

hubungan antara kinerja keuangan dengan aspek-aspek strategis lain 

seperti kinerja manajemen dan ekspektasi stakeholders. Ketiga; kinerja 

keuangan perusahaan bisa memberi petunjuk riil dari serangkaian interaksi 

antara manusia, gagasan, kegiatan, dan aspek organisasi lainnya dalam 

upaya menggapai misi, tujuan, dan sasaran perusahaan”. 

Berikut adalah beberapa teori yang mendukung pengaruh Sistem 

Pengendalian Manajemen tehadap Kinerja Keuangan pada PT Jaswita Jabar Unit 

Mobil Care Bandung. 

Penelitian Burton et al. (2002) menemukan,  

“Perusahaan yang lebih intensif menggunakan Sistem Pengendalian 

Manajemen mendapatkan perputaran saham yang lebih tinggi (Kinerja 

Keuangan). Perusahaan yang menggunakan Sistem Pengendalian 

Manajemen dengan menyesuaikan pada strategi perusahaan cenderung 
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menunjukan kinerja keuangan yang lebih baik dari pada yang tidak 

melakukan demikian (Sandino, 2007)”. 

Sedangkan Penelitian Ho et al, (2011) menemukan,  

“Korelasi institusi-institusi di Taiwan dengan Sistem Pengendalian 

Manajemen yang sangat ketat memiliki kualitas kinerja keuangan yang 

lebih tinggi. Sistem Pengendalian Manajemen dengan anggaran yang ketat 

dan peramalan data secara positif berhubungan dengan kinerja keuangan 

(Simons, 1990)”.  

Adapun Penelitian dari Peljhan dan Tekavcic (2008) menemukan,  

“Bahwa Sistem Pengendalian Manajemen yang sesuai memicu 

peningkatan keuntungan (Kinerja Keuangan) yang kompetitif. Sistem 

Pengendalian Manajemen yang tidak sesuai akan berpengaruh negatif 

terhadapKinerja Keuangan (Gani dan Jermias, 2009)”. 

Sistem pengendalian manajemen dengan baik akan menghasilkan kinerja 

Keuangan yang lebih baik. Atas dasar latar belakang inilah, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian 

Manajemen terhadap Kinerja Keuangan PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care 

Bandung”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan beberapa 

masalah yang akan dijadikan bahan penelitian.  

1. Terjadinya penurunan Realisasi  penjualan PT Jasa Kepariwisataan 

Jabar (Perseroda) Unit Mobil Care pada setiap tahunnya baik terhadap 

anggaran yang telah ditetapkan maupun dari realisasi tahun 

sebelumnya. 

2. Pentingnya Sistem Pengendalian Manajemen bagi suatu perusahaan 

dalam upaya mengendalikan agar kinerja perusahaan dapat dicapai 
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sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Realisasi 

penjualan yang dicapai akan mempengaruhi sejauh mana gambaran 

kinerja Perusahaan dalam setiap tahunnya.  

1.2.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen pada PT 

Jasa Kepariwisataan Jabar (Perseroda) Unit Mobil Care ? 

2. Bagaimana kinerja keuangan pada PT Jasa Kepariwisataan Jabar 

(Perseroda) Unit Mobil Care ? 

3. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen terhadap 

kinerja Keuangan pada PT Jasa Kepariwisataan Jabar (Perseroda) Unit 

Mobil Care? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen pada 

PT Jasa Kepariwisataan Jabar (Perseroda) Unit Mobil Care. 

2. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada PT Jasa Kepariwisataan 

Jabar (Perseroda) Unit Mobil Care. 

3. Untuk mengetahui besaran pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen 

terhadap Kinerja Keuangan pada PT Jasa Kepariwisataan Jabar 

(Perseroda) Unit Mobil Care. 



   11 
 

  
 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai kegunaan, adapun 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan dari segi ilmu 

keuangan yang penulis pelajari, khususnya mengenai Keuangan 

Perusahaan dan Sistem Pengendalian Manajemen  

2. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai tambahan pengetahuan dan dapat menambah wawasan para 

pembaca maupun peneliti lain dan sebagai bahan perbandingan 

maupun bahan acuan dalam pembuatan penelitian 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Sebagai bahan bacaan yang kiranya dapat bermanfaat untuk 

menambah wawasan berfikir serta sebagai tambahan pengetahuan dan 

acuan bagi penelitian berikutnya. 

4. Bagi Universitas 

Sebagai bahan pembanding dan untuk menambah referensi dalam 

penelitian dimasa yang akan datang. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT 

Jaswita Jabar Unit Mobil Care untuk mengetahui pentingnya Sistem 

Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Keuangan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Akuntansi  

Dalam dunia usaha, ilmu akuntansi memegang peranan yang sangat 

penting dalam menjalankan operasi perusahaan tersebut, apabila ilmu akuntansi 

pada perusahaan diterapkan dengan baik, maka perusahaan dapat lebih profesional 

dan bijaksana dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil benar-

benar menunjang keberhasilan usaha. 

 Akuntansi menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley 

dalam Herman Wibowo (2008:7) adalah:  

“Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan 

pengikhtisaran peristiwa ekonomi dengan cara yang logis dengan tujuan 

menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan”.  

Sedangkan menurut Reeve et.al (2009:9) adalah:  

“Akuntansi (Accounting) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang 

menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai  aktivitas 

ekonomi dan kondisi perusahaan”. 
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Masih menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dalam 

Herman Wibowo (2008:7) menyatakan tentang keahlian yang harus dimiliki oleh 

akuntan sebagai berikut:  

“Akuntan harus memiliki pemahaman yang mendalam atas prinsip-prinsip 

dan aturan-aturan yang menjadi dasar penyiapan informasi akuntansi. 

Selain itu, akuntan juga harus mengembangkan suatu sistem untuk 

memastikan bahwa peristiwa-peristiwa ekonomi dari entitas yang 

bersangkutan dicatat secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar”. 

Dari pengertian akuntansi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

merupakan kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisiaran dari 

peristiwa ekonomi yang terjadi pada suatu entitas.  

Perusahaan mengidentifikasi jenis informasi yang dibutuhkan lalu 

merancang sistem akuntansi guna memenuhi kebutuhan informasi tertentu. 

Kemudian sistem akuntansi mencatat data kegiatan ekonomi perusahaan yang 

hasilnya dilaporkan kepada pihak-pihak berkepentingan sesuai dengan informasi 

yang mereka butuhkan. 

2.1.1.1 Tujuan Akuntansi 

Tujuan Akuntansi Menurut Mulyadi ( 2001:20) 

 “Menyediakan informasi keuangan untuk pengelolaan kegiatan usaha. 

Kalian juga bisa tahu tentang tujuan laporan keuangan perusahaan. 

 Menambah informasi yang dihasilkan oleh sistem yang ada, seperit mutu, 

ketepatan penyajian atau struktur organisasi yang diterapkan pada suatu 

perusahaan. 

 Sebagai perbaikan pengendalian akuntansi dan sistem mengecek internal 

yakni memperbaiki reability informasi akuntansi dan memberikan catatan 

lengkap tentang pertanggungjawaban dan perlindungan asset perusahaan. 

 Dapat mengurangi biaya klerikal.” 

 

 

http://edukasi.handy.co.id/akuntansi/tujuan-laporan-keuangan-perusahaan/
http://edukasi.handy.co.id/?s=akuntansi
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Sedangkan Tujuan Akuntansi Menurut La Midjan Dan Azhar Susanto (2001:23) 

sebagai berikut : 

 “Sebagai media atau alat untuk analisis struktur organisasi yang ada di 

suatu perusahaan atau lembaga. 

 Menganalisis transaksi-transaksi operasional perusahaan dalam skala 

bulanan atau harian. 

 Menganalisis pengendalian internal berdasarkan struktur organisasi, 

rincian tugas, sistem serta prosedur suatu organisasi. 

 Pencatatan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau 

lembaga dalam bentuk catatan, buku, dan formulir. 

 Menganalisa semua kegiatan internal cek pada struktur kegiatan 

perusahaan. 

 Menganalisis laporan keuangan akuntansi kepada pihak eksternal yang 

harus dibuat dari pencatatan transaksi dan cara membuat laporan 

keuangan untuk manajemen (pihak internal). 

 Pengawasan internal dan eksternal secara terus menerus.” 

2.1.1.2 Manfaat Informasi Akuntansi 

Manfaat informasi yang dihasilkan akuntansi memiliki manfaat yang diperoleh 

diantaranya: 

1. Sebagai alat ukur keberhasilan maupun kegagalan dari sebuah usaha, 

dengan cara melihat atau menilai harta dan hutang yang ada di perusahaan. 

Nilai uang dicatat dan dilaporkan melalui proses akuntansi. Akuntansi 

dianggap sebagai Bahasa bisnis atau language of business. Semua yang 

berhubungan dengan kegiatan usaha maka dapat dirasakan manfaatnya 

dengan adanya ilmu akuntansi. 

2. Akuntansi sebagai penghasil informasi yang oleh pihak manajemen 

dibutuhkan untuk melakukan perencanaan, sekaligus mengevaluasi dan 

mengontrol aktivitas operasional usaha. 

https://dosenakuntansi.com/cara-membuat-laporan-keuangan
https://dosenakuntansi.com/cara-membuat-laporan-keuangan
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3. Menyajikan informasi ekonomi economic information dari suatu kesatuan 

ekonomi atau economic entity (badan usaha) kepada pihak pemakai 

informasi baik pihak internal perusahaan dan eksternal perusahaan. 

2.1.1.3 Bidang-bidang Akuntansi 

Bidang bidang akuntansi yang diakui dikelompokkan menjadi 13 bidang, 

diantaranya : 

1. Akuntansi Keuangan (Financial Accounting) 

2. Akuntansi Pemeriksaan (Auditing) 

3. Akuntansi Manajemen (Management Accounting) 

4. Akuntansi Biaya (Cost Accounting) 

5. Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting) 

6. System Informasi Akuntansi (Accounting Information System) 

7. Akuntansi Penganggaran (Budgeting) 

8. Akuntansi Pemerintahan (Government Accounting) 

9. Akuntansi Public (Public Accounting) 

10. Akuntansi Pendidik 

11. Akuntansi Perilaku 

12. Akuntansi Forensik 

13. Akuntansi Intern 
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2.1.2 Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen 

2.1.2.1 Pengertian Sistem 

Definisi sistem menurut Sutarman (2012:13) sebagai berikut:  

“Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan 

berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian 

suatu tujuan utama”.  

Menurut Jogiyanto (2005:2) mendefinisikan sistem sebagai berikut:  

”sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-

kejadian dan kesatuan yang nyata. Kesatuan yang nyata adalah suatu objek 

nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan 

terjadi”.  

 

Sedangkan menurut Anthony Govindarajan (2005:7) yang diterjemahkan 

oleh F.X Kurniawan mendefinisikan sistem sebagai berikut: 

“Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk 

melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas”  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan cara yang 

terdiri dari kumpulan elemen yang saling berkaitan digunakan untuk 

melaksanakan aktivitas dan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

2.1.2.2 Pengertian Pengendalian Manajemen 

Anthony dan Govindarajan (2005:8) yang diterjemahkan oleh F.X 

Kurniawan mendefinisikan Pengendalian manajemen sebagai berikut:  

“Pengendalian manajemen merupakan proses di mana para manajer 

mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi 

organisasi”.  
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Pengendalian manajemen merupakan proses untuk memotivasi dan 

memberikan semangat anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. Pengendalian manajemen juga merupakan 

suatu proses untuk mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan untuk kerja yang tidak 

disengaja maupun yang disengaja. Karena fokusnya adalah pada manusia dan 

implementasi rencana, pengendalian manajemen membutuhkan pertimbangan 

psikologis yang kuat. Kegiatan seperti komunikasi, menasehati, memberi 

semangat dan mengkritik merupakan bagian penting dalam proses ini. 

Pengendalian manajemen memanfaatkan pengendalian tugas untuk 

memastikan kerja yang efektif dan efisien. 

Definisi pengendalian manajemen menurut Supriyono (2000:4) adalah :  

“pengendalian manajemen adalah meliputi metoda, prosedur, dan cara-

cara yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi para anggota 

organisasi agar melaksanakan strategi dan kebijakan secara efektif dan 

efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi”.  

 

Dari definisi di atas, diketahui bahwa pengendalian manajemen 

merupakan proses dimana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-

orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. 

Dalam melaksanakan pengendaliannya, manajer menggunakan metode dan 

prosedur termasuk didalamnya sistem pengendalian manajemen. 

2.1.2.3 Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen 

Sistem pengendalian manajemen Menurut Supriyono (2000:27) adalah:  

“sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh 

manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasinya agar 

melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi secara efisien dan efektif 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dimana sistem pengendalian 

manajemen terdiri dari struktur dan proses”.  
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Mulyadi (2007: 5) menjelaskan bahwa di masa lalu (tahun 1960-an sampai 

dengan 1990-an), sistem perencanaan dan pengendalian manajemen (management 

planning and control system) lebih dikenal dengan sebutan sistem pengendalian 

manajemen (management control system). Buku yang sangat terkenal yang 

membahas sistem pengendalian manajemen ditulis oleh Robert N. Anthony dan 

Dearden dengan judul Management Control System. Buku tersebut pertama kali 

terbit pada tahun 1965. Penulis-penulis lain berikutnya seperti Marcieriello dan 

Kenneth Merchant menggunakan judul yang sama dengan judul yang dipakai oleh 

Anthony dan Dearden. 

Suatu sistem merupakan cara tertentu untuk melaksanakan suatu atau 

serangkaian aktivitas. Pengendalian manajemen adalah proses dimana seorang 

manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk melaksanakan strategi 

organisasi. Pengendalian manajemen difasilitasi oleh suatu sistem formal yang 

merupakan siklus aktifitas yang terus berulang.  

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:20) yang diterjemahkan oleh 

F.X Kurniawan mendefinisikan sistem pengendalian manajemen adalah sebagai 

berikut :  

”Sistem pengendalian manajemen (SPM) merupakan proses untuk 

merencanakan, mengkoordinasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi, 

memutuskan, dan memengaruhi anggotanya dalam menjalankan tujuan 

perusahaan.” 

Menurut Thomas Sumarsan (2010:4) mendefinisikan bahwa Sistem 

Pengendalian Manajemen adalah :  

“Suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan 

organisasi dan berjalan secara terus manerus.”  
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Menurut Mulyadi (2007:3) mendefinisikan bahwa Sistem Pengendalian 

Manajemen adalah sebagai berikut :  

“Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang digunakan 

untuk merencanakan sasaran masa depan yang hendak dicapai oleh 

organisasi, merencanakan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, serta 

mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana yang telah 

ditetapkan.”  

Dengan memperhatikan definisi-definisi di atas maka dapat dikatakan 

bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan serangkaian tindakan yang 

mengarahkan suatu operasi perusahaan agar strategi dan kebijakan organisasi 

dapat tercapai secara efektif dan efisien, dimana sistem pengendalian manajemen 

terdiri dari struktur dan proses. 

2.1.2.4 Tujuan Sistem Pengendalian Manajemen 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:109) yang dialih bahasakan 

oleh Kurniawan dan Krista tujuan utama dari Sistem Pengendalian Manajemen 

adalah sebagai berikut :  

“Memastikan (sejauh mungkin) tingkat keselarasan tujuan (goal 

congruence) yang tinggi. Dalam proses yang sejajar dengan tujuan, 

manusia diarahkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan 

kepentingan pribadi mereka sendiri, yang sekaligus juga merupakan 

kepentingan perusahaan.”  

Sedangkan menurut Thomas Sumarsan (2010:7) bahwa tujuan 

perancangan suatu sistem pengendalian manajemen adalah:  

“1. Diperolehnya keandalan dan integrasi informasi  

2. Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan 

yang berlaku  

3. Melindungi harta perusahaan  

4. Pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien.”  
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Keempat hal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Diperolehnya keandalan dan integrasi informasi  

Di era globalisasi ini, sistem informasi sangat penting bagi organisasi 

dalam rangka menanggapi perubahan yang serba cepat atas perubahan 

kondisi dan lingkungan yang ada dan meningkatnya kecanggihan sarana 

teknologi informasi untuk mengambil keputusan. Umumnya, sistem 

informasi dibagi dua aspek yaitu : 

a. Informasi akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan 

organisasi dan berbagai laporan lainnya seperti penggunaan anggaran; 

b. Sistem informasi kegiatan yang menghimpun informasi terkait dengan 

berbagai aspek kegiatan yang menghasilkan laporan tingkat 

keberhasilan kinerja.  

2. Kepatuhan kepada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan ketentuan 

yang berlaku  

Kepatuhan kepada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan ketentuan 

yang berlaku dapat dicapai melalui sistem pengendalian manajemen. 

Kegagalan ketaatan pada kebijakan dan ketentuan yang berlakudapat 

membahayakan usaha koordinasi yang dirancang dalam suatu sistem 

pengendalian.  

3. Melindungi harta perusahaan  

Pada umumnya pengendalian disusun dan diimplementasikan untuk 

melindungi harta perusahaan.  
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Contoh : sebuah pengendalian terhadap perusahaan adalah dikuncinya 

pintu gudang penyimpanan barang, direkrutnya satpam, digunakannya 

pasword komputer, dibagunnya pagar, ditempatkannya harta berharga 

pada tempata yang tidak mudah diakses orang yang tidak 

berhak/berwenang.  

4. Pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien  

Sumber daya bersifat terbatas mendorong organisasi menerapkan prinsip-

prinsip ekonomi. Prinsip yang diterapkan bagi manajemen organisasi 

adalah memperoleh hasil yang maksimal dengan masukan (input) tertentu 

atau mencapai hasil tertentu dengan biaya yang minimal. Standar operasi 

seharusnya memberikan kriteria pengukuran untuk menilai tingkat 

keekonomisan dan efisiensi. Dalam dunia bisnis, kriteria penilaian 

kehematan dan efisiensi tercermin dalam laporan keuangannya. Namun 

demikian, bagi organisasi nirlaba, termasuk organisasi pemerintah, kriteria 

penilaian dituangkan dalam bentuk indikator keberhasilan kinerja. 

2.1.2.5 Elemen-elemen Sistem Pengendalian Manajemen 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:3) yang dialih bahasakan oleh 

Kurniawan Tjakrawala mendefinisikan bahwa elemen-elemen/komponen Sistem 

Pengendalian Manajemen adalah sebagai berikut :  

“1. Pelacak (detector) atau sensor  

2. Penilai (assessor)  

3. Effector  

4. Jaringan komunikasi.”  

 

Keempat hal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :  

“1.  Pelacak (detector) atau sensor  
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suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam 

proses yang sedang dikendalikan.  

2.  Penilai (assessor)  

suatu perangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa aktual 

dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau 

ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi.  

3.  Effector  

suatu perangkat (yang sering disebut “umpan balik”) yang mengubah 

perilaku jika assessor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan 

hal tersebut. 

4.  Jaringan komunikasi  

perangkat yang meneruskan informasi antara detector, assessor dan 

effector.”  

Menurut Thomas Sumarsan (2010:9) bahwa komponen sistem 

pengendaliaan manajemen terdiri dari lima, yaitu sebagai berikut :  

“1. Keahlian karyawan (pegawai) sesuai dengan tanggung jawabnya.  

2. Pemisahan tugas.  

3. Sistem pemberian wewenang, tujuan, dan teknik serta pengawasan yang 

wajar untuk mengadakan pengendalian atas harta, utang, penerimaan 

dan pengeluaran.  

4. Pengendalian terhadap penggunaan harta dan dokumen serta formulir 

yang penting.  

5. Periksa fisik harta dengan catatan harta dan utang, atau yang benar-

benar ada dan mengadakan tindakan koreksi jika dijumpai adanya 

perbedaan.” 

 

Adapun penjelasan dari unsur-unsur sistem pengendalian manajemen 

adalah sebagai berikut :  

1. Keahlian karyawan (pegawai) sesuai dengan tanggung jawabnya  

Faktor paling penting dalam pengendalian adalah adanya karyawan yang 

dapat menunjang suatu sistem agar dapat berjalan dengan baik. Karyawan 

dikatakan ideal apabila tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki 

sesuai dengan tanggung jawabnya. Tingkat perputaran karyawan yang 

terlalu tinggi sering menimbulkan permasalahan dalam pengendalian 

manajemen. Karyawan baru yang belum berpengalaman memiliki potensi 
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membuat kesalahan dibandingkan dengan karyawan lama yang telah 

berpengalaman. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan mutu 

karyawan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga 

karyawan dapat memberikan kontribusinya secara maksimal disamping 

memiliki etika yang tinggi.  

2. Pemisahan tugas 

Pemisahan tugas merupakan aspek penting lainnya. Terdapat 3 jenis 

tanggung jawab fungsi yang harus dilaksanakan oleh bagian atau paling 

tidak orang yang berlainan, yaitu :  

a. Otorisasi untuk melaksanakan transaksi.  

b. Pencatatan Transaksi.  

c. Penyimpanan Aktiva.  

Pemisahan tugas/fungsi tersebut bertujuan supaya tidak ada seorang 

karyawan yang merangkap untuk mengendalikan dua atau tiga tanggung 

jawab tugas/fungsi sekaligus yang dapat menimbulkan potensi terjadinya 

kelemahan pengendalian dan bermuara pada kerugian bagi organisasi. 

3. Sistem pemberian wewenang, tujuan, dan teknik serta pengawasan yang 

wajar untuk mengadakan pengendalian atas harta, utang, penerimaan dan 

pengeluaran.  

Setiap manajemen bertanggung jawab untuk menentukan pemberian 

wewenang, tujuan dan teknik serta pengawasan di linkungan 

organisasinya. Demikian juga setiap manajemen bertanggung jawab untuk 

menentukan, melaksanakan dan memilihara serta meningkatkan sistem 
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pengendalian manajemennya. Manajemen harus menentukan ukuran 

besaran tertentu secara bertingkat untuk setiap jenjang dalam sistem 

pencatatannya dan prosedur pengawasan untuk persetujuannya. Sistem 

pemberian wewenang tersebut dapat bersifat umum dan dapat 

didelegasikan ke tingkat manajemen yang lebih rendah. Tetapi wewenang 

yang sifatnya sangat penting masih perlu dipegang oleh manajemen 

tertinggi. 

4. Pengendalian terhadap penggunaan harta dan dokumen serta formulir yang 

penting.  

Pengendalian atas harta, catatan dan dokumen organisasi memiliki tujuan 

menghindari adanya kesalahan dan ketidakberesan dari karyawan yang 

tidak bertanggung jawab. Pengendalian secara fisik dilakukan dengan 

pembatasan wewenang pada karyawan tertentu. Sedangkan untuk 

menghindari adanya penyalahgunaan wewenang, dilakukan dengan 

melaksanakan penyimpangan secara baik terhadap formulir-formulir yang 

sangat penting untuk pekerjaan pencatatan dan pengawasan.  

5. Periksa fisik harta dengan catatan harta dan utang, atau yang benar-benar 

ada dan mengadakan tindakan koreksi jika dijumpai adanya perbedaan.  

Periksa fisik merupakan salah satu bentuk teknik pengendalian, oleh sebab 

itu manajemen harus selalu mengadakan perbandingan secara periodik 

dengan bukti yang independen tentang keberadaan fisik dan kewajaran 

penilaian atas transaksi yang telat dicatat. Pencatatan secara periodik ini 



25 
 

 

dapat meliputi: penghitungan fisik saldo kas, rekonsiliasi saldo bank dan 

teknik lainya untuk menentukan apakah catatan telah sesuai dengan fisik.” 

Sedangkan menurut Mulyadi (2007:16) mengungkapkan bahwa sistem 

pengendalian manjemen terdiri atas dua komponen yaitu sebagai berikut :  

“Sistem pengendalian manajemen terdiri atas dua komponen yaitu 

struktur sistem dan proses sistem. Dimana struktur sistem terdiri 

atas stuktur organisasi, jejaring informasi, dan sistem penghargaan. 

Sedangkan Proses sistem terdiri atas enam tahap yaitu perumusan 

strategi, perencanaan strategi, penyusunan program, penyusunan 

anggaran, pengimplementasian dan pemantauan.” 

 

2.1.2.6 Karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen 

Pengendalian manajemen meliputi baik tindakan-tindakan untuk 

memotivasi dan menuntun usaha guna mencapai tujuan organisasi, maupun 

tindakan-tindakan untuk mengoreksi pekerjaan yang efektif dan efisien. Sistem 

pengendalian manajemen yang berbeda diperlukan untuk situasi yang berbeda, 

tetapi semuanya mempunyai karakteristik.  

Anthony, Govindarajan (1992:15) yang dialih bahasakan oleh agus 

maulana  

”Mengemukakan bahwa karakteristik sistem pengendalian manajemen 

terdiri atas:  

1. ”Sistem pengendalian manajemen difokuskan pada program dan 

pusat-pusat tanggung jawab  

2. Informasi yang diproses pada sistem pengendalian manajemen terdiri 

atas: (a) data terencana dalam bentuk program, anggaran dan standar 

(b) data aktual mengenai apa yang telah dan yang sedang terjadi  

3. Sistem pengendalian manajemen biasanya berkaitan erat dengan 

struktur keuangan dimana sumber daya dan kegiatan-kegiatan 

organisasi dinyatakan dalam suatu moneter  

4. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem organisasi total 

dalam arti bahwa sistem ini mencakup semua aspek dari operasi 

organisasi  

5. Aspek-aspek perencanaan dari sistem pengendalian manajemenn 

cenderung mengikuti pola dan jadwal tertentu 
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6. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang terpadu dan 

terkoordinasi dimana data yang terkumpul untuk berbagai kegunaan 

yang dapat dipadukan untuk saling dibandingkan setiap saat pada 

setiap unit organisasi”. 

Sedangkan menurut Edy Sukarno (2002:6) mengungkapkan bahwa 

karakteristik sistem pengendalian manajemen terdiri atas:  

“1. Fokus Sistem pengendalian manajemen adalah program dan pusat-

pusat tanggungjawab  

2.  Jenis informasi yang diproses terdiri dari data terencana dan data 

aktual. Data terencana dalam bentuk program, anggaran dan 

standar. Data aktual mengenai apa yang telah atau sedang terjadi 

baik dalam ataupun diluar organisasi  

3. Sistem ini merupakan sistem total yang berarti mencakup semua 

aspek-aspek operasi organisasi. Adanya fungsi manajemen untuk 

menjaga keseimbangan semua bagian operasi dan mengoperasikan 

organisasi sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi”. 

 

2.1.2.7 Struktur Sistem Pengendalian Manajemen 

Struktur pengendalian manajemen dipusatkan pada berbagai macam pusat 

pertanggungjawaban. Suatu pusat pertanggungjawaban dibentuk untuk mencapai 

tujuan individual yang pada gilirannya diharapkan dapat membantu pencapaian 

tujuan suatu organisasi sebagai suatu keseluruhan yang diputuskan dalam proses 

perencanaan strategik.  

Menurut Mulyadi (2007:9) pengertian struktur sistem perencanaan dan 

pengendalian manajemen adalah sebagai berikut :  

“Struktur sistem merupakan komponen-komponen yang berkaitan erat satu 

dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama digunakan untuk mewujudkan 

tujuan sistem.” 

Menurut Mulyadi (2007:9) struktur sistem perencanaan dan pengendalian 

manajemen terdiri atas tiga komponen sebagai berikut :  
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“1. Struktur Organisasi,  

2. Jejaring Informasi,  

3. Sistem Penghargaan.”  

 

Penjelasan dari struktur sistem pengendalian manajemen diatas adalah 

sebagai berikut :  

1. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi adalah komponen utama dalam struktur sistem 

pengendalian manajemen. Struktur organisasi merupakan sarana untuk 

mendistribusikan kekuasaan yang diperlukan dalam memanfaatkan 

berbagai sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. 

Pada waktu organisasi menghadapi lingkungan stabil dan kompetisi 

tidak begitu tajam, kekuasaan dalam organisasi terpusat di tangan 

manajemen puncak dan delegasi wewenang kepada manajemen 

tingkat bawah dilaksanakan secara terbatas. 

Struktur yang sesuai dengan lingkungan bisnis pada zaman itu adalah 

struktur organisasi fungsional hierarkis. Untuk menghadapi 

lingkungan bisnis turbulen (perubahan menjadi konstan, pesat, radikal, 

serentak dan pervasif), yang dialamnya customer memegang kendali 

bisnis (sehingga kompetisi memperebutkan pilihan customer menjadi 

sangat tajam, diperlukan struktur organisasi yang berorientasi kepada 

customer, yang secara cepat mampu merespon kebutuhan customer, 

yang secara fleksibel mampu menyesuaikan diri dengan perubahan 

lingkungan bisnis, yang secara terpadu memenuhi kebutuhan customer 

dan yang mendorong inovasi. 
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2. Jejaring Informasi  

Dirancang untuk mempersatukan berbagai komponen yang 

membentuk organisasi dan berbagai organisasi dalam jejaring 

organisasi (organization network) untuk kepentingan penyediaan 

layanan bernilai tambah bagi customer. Teknologi informasi menjadi 

pemampu (enabler) untuk membangun jejaring informasi yang 

memungkinkan terjadinya hubungan yang berkualitas (quality 

relationship) antar karyawan, antara manajer dengan karyawan, antara 

perusahaan dengan pemasok dan mitra bisnisnya, dan antara 

peusahaan dengan customernya. Untuk menghadapi lingkungan bisnis 

stabil, organisasi perusahaan mampu menghadapi perusahaan sendiri 

secara independen, tanpa harus membangun jejaring organisasi 

dengan organisasi lain. Untuk menghadapi lingkungan bisnis 

kompetitif dan turbulen, organisasi harus kohesif-bersatu sangat erat 

diantara manajemen dan karyawan. Di samping itu, untuk menghadapi 

persaingan yang tajam, organisasi harus berupa jejaring organisasi 

yang terpadu. Oleh karena itu, kemampuan manajemen dalam 

membangun jejaring informasi yang menyatukan berbagai komponen 

jejaring organisasi merupakan penentu keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuannya-menghasilkan nilai terbaik bagi customer. Untuk 

membangun struktur sistem pengendalian manajemen yang sesuai 

dengan tuntutan lingkungan bisnis turbulen, diperlukan jejaring 

informasi yang mengikat secara erat melalui hubungan berkualitas. 
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3. Sistem Penghargaan  

Komponen struktur sistem pengendalian manajemen yang ketiga 

adalah sistem penghargaan–suatu sistem yang digunakan untuk 

mendistribusikan penghargaan kepada personel organisasi. Pada 

waktu organisasi hierarkis fungsional digunakan oleh perusahan untuk 

memasuki lingkungan bisnis stabil, penghargaan didistribusikan ke 

manajemen puncak, karena merekalah yang running the business 

perusahaan. Pada waktu lingkungan bisnis berubah menjadi turbulen, 

manajemen puncak tidak lagi mampu menjalankan sendiri seluruh 

bisnis perusahaan. Beban tanggung jawab untuk running the business 

perusahaan perlu didistribusikan kepada karyawan. Timbullah 

kebutuhan untuk memberdayakan karyawan guna membangun 

responsibility-based organization suatu organisasi yang seluruh 

personelnya (manajemen dan karyawan) bertanggung jawab atas 

operasi perusahaan. Diperlukan sistem penghargaan yang tidak 

didasarkan pada posisi (position-based reward), namun telah 

didasarkan pada kinerja (performance- based reward). Di samping itu, 

kinerja personel tidak hanya dinilai dari perspektif keuangan, namun 

lebih dari itu, perlu dinilai dari berbagai perspektif nonkeuangan, 

sehingga kinerja personel dapat bersifat komprehensif. 

2.1.2.8 Proses Sistem Pengendalian Manajemen 

Menurut Mulyadi (2007:10) pengertian proses sistem perencanaan dan 

pengendalian manajemen adalah sebagai berikut: 
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“Proses sistem merupakan tahap-tahap yang harus dilalui untuk 

mewujudkan tujuan sistem.”  

Selanjutnya Mulyadi (2007:10) menyebutkan bahwa proses sistem 

perencanaan dan pengendalian manajemen terdiri atas enam tahap utama sebagai 

berikut :  

“1. Perumusan strategi,  

2. Perencanaan strategik,  

3. Penyusunan program,  

4. Penyusunan anggaran,  

5. Pengimplementasian,  

6. Pemantauan.”  

 

Keenam tahap proses sistem perencanaan dan pengendalian manajemen 

tersebut dilaksanakan secara bersistem. Mulyadi (2007:11-13) menjelaskan 

keenam proses di atas sebagai berikut: 

1. Sistem Perumusan Strategi.  

Tahap perumusan strategi adalah tahap yang sangat menentukan 

kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi. Dalam tahap ini 

dilakukan pengamatan terhadap tren perubahan lingkungan makro, 

lingkungan industri dan lingkungan persaingan. Berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap tren tersebut kemudian dilakukan SWOT analysis 

untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang terdapat di lingkungan 

luar perusahaan dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang 

terdapat didalam perusahaan. Hasil SWOT analysis ini kemudian 

digunakan sebagai dasar untuk merumuskan misi, visi, tujuan, keyakinan 

dasar dan nilai dasar organisasi. Misi adalah jalan pilihan yang disepakati 

bersama oleh seluruh anggota organisasi untuk menuju ke masa depan. 
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Misi pilihan harus menjanjikan adanya profitable customer-customer yang 

menyajikan arus pendapatan masuk yang memadai untuk menutup total 

biaya dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Visi adalah gambaran 

kondisi masa depan perusahaan yang akan diwujudkan melalui misi 

pilihan. Tujuan adalah penjabaran lebih lanjut visi organisasi. Keyakinan 

dasar adalah keyakinan yang disepakati bersama oleh seluruh anggota 

organisasi tentang kebenaran misi, visi dan jalan yang ditempuh untuk 

mewujudkan visi organisasi. Keyakinan dasar digunakan sebagai 

pembangkit semangat personel dalam mewujudkan visi organisasi. Nilai 

dasar adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh anggota organisasi 

dalam perjalanan untuk mewujudkan visi organisasi. Nilai dasar menjadi 

sinar pemandu (guiding light) bagi anggota organisasi dalam memilih 

tindakan yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi organisasi.  

Di samping misi, visi, tujuan, keyakinan dasar dan nilai dasar dalam tahap 

perumusan strategi juga dilakukan pemilihan strategi untuk mewujudkan 

tujuan dan visi organisasi berdasarkan hasil SWOT analysis. Strategi 

adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mengerahkan seluruh 

sumber daya organisasi dalam mewujudkan visi organisasi melalui misi 

dalam memasuki lingkungan bisnis kompetitif, strategi menentukan 

keberhasilan perusahaan dalam memenangkan persaingan memperebutkan 

pilihan customer. 

2. Sistem Perencanaan Strategik.  
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Setelah perusahaan merumuskan strategi pilihan untuk mewujudkan visi 

melalui misi organisasi, misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar dan 

strategi tersebut kemudian perlu diimplementasikan. Pengimplementasian 

misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar dan strategi yang telah 

dirumuskan tersebut dilaksanakan melalui sistem perencanaan strategik 

(strategic planning system). Dalam langkah ini, misi, visi, tujuan, 

keyakinan dasar, nilai dasar dan strategi organisasi yang telah dirumuskan 

tersebut diterjemahkan ke dalam company scorecard. Company scorecard 

berisi strategy map, ukuran, target dan inisiatif strategik perusahaan secara 

keseluruhan. Setiap sasaran strategik ditetapkan ukuran hasil (customer 

measure) yang menjadi indikator keberhasilan pencapaian sasaran 

strategik yang bersangkutan. Oleh karena perwujudan sasaran strategik 

memerlukan waktu lama di masa depan, perusahaan perlu menetapkan 

tonggak-tonggak (milestone) untuk menandai pencapaian (achievements) 

dalam proses mewujudkan sasaran tersebut. Tonggak-tonggak pencapaian 

tersebut diberi nama target. Untuk mewujudkan sasaran strategik 

diperlukan inisiatif strategik berupa rencana tindakan (action plan) yang 

akan dilaksanakan oleh perusahaan di masa depan. Untuk setiap inisiatif 

strategik kemudian ditentukan ukuran pemacu kinerja (performance driver 

measure) yang merupakan indikator efektifitas inisiatif strategik dalam 

mewujudkan sasaran strategik yang bersangkutan. 

Melalui cascading process, company scorecard kemudian didistribusikan 

ke pusat-pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi untuk 
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menetapkan peran setiap pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan 

dalam perwujudan company scorecard. Cascading process dilaksanakan 

sampai ke tingkat tim dan individu untuk menetapkan peran setiap 

personel dalam memberikan konstribusi dalam perwujudan company 

scorecard. 

3. Sistem Penyusunan Program  

Sistem penyusunan program adalah proses penyusunan laba jangka 

panjang untuk menjabarkan inisiatif strategik pilihan guna mewujudkan 

sasaran strategik. Sistem penyusunan program merupakan proses 

pembangunan hubungan sebab-akibat (linkage) antara rencana operasional 

dengan rencana keuangan. Penyusunan program menghasilkan program 

suatu rencana laba jangka panjang yang berisi langkah-langkah strategik 

pilihan untuk mewujudkan sasaran strategik tertentu berserta taksiran 

sumber daya yang diperlukan dan diperoleh dari bisnis.  

4. Sistem Penyusunan Anggaran.  

Penyusunan anggaran adalah proses penyusunan rencana laba jangka 

pendek (biasanya untuk jangka waktu satu tahun atau kurang) yang berisi 

langkah-langkah yang ditempuh oleh perusahaan dalam melaksanakan 

sebagian dari program. Dalam penyusunan anggaran, dijabarkan program 

tertentu ke dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 

anggaran, ditunjuk manajer dan karyawan yang bertanggungjawab, 

kemudian dialokasikan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan 

tersebut. 
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5. Sistem Pengimplementasian.  

Setelah rencana menyeluruh selesai disusun, langkah berikutnya adalah 

pengimplementasian rencana. Dalam tahap pengimplementasian rencana 

ini, manajemen dan karyawan melaksanakan rencana yang tercantum 

dalam anggaran ke dalam kegiatan nyata. Oleh karena anggaran adalah 

bagian dari program dan program merupakan penjabaran inisiatif strategik 

pilihan untuk mewujudkan sasaran strategik dan inisiatif strategik pilihan 

merupakan langkah besar untuk mewujudkan sasaran strategik pilihan, 

maka dalam pengimplementasian rencana, manajemen dan karyawan 

harus senantiasa menyadari keterkaitan erat diantara pengimplementasian, 

anggaran, program, inisiatif strategik, sasaran strategik, visi, tujuan dan 

strategi. Kesadaran demikian akan mempertahankan langkah-langkah rinci 

yang dilaksanakan dalam tahap pengimplementasian tetap dalam kerangka 

strategi yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi. 

6. Sistem Pemantauan.  

Pengimplementasian rencana memerlukan pemantauan. Hasil setiap 

langkah yang direncanakan perlu diukur untuk memberikan umpan balik 

bagi pemantauan pelaksanaan anggaran, program dan inisiatif strategik. 

Hasil pengimplementasian rencana juga digunakan untuk memberikan 

informasi bagi pelaksana tentang seberapa jauh target telah berhasil 

dicapai, sasaran strategik telah berhasil diwujudkan dan visi organisasi 

dapat dicapai. 
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Sedangkan Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:19) menyatakan 

bahwa proses sistem pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas sebagai 

berikut:  

“1. Perencanaan strategis  

2. Persiapan anggaran  

3. Pelaksanaan  

4. Evaluasi kinerja” 

 

Penjelasan dari empat proses diatas sebagai berikut:  

1. Perencanaan strategis 

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam siklus pengendalian 

manajemen. Dalam perusahaan yang menggunakan kalender tahunan, 

perencanaan biasanya dilakukan pada musim semi atau musim panas yang 

mendahului tahun anggaran. Pada waktu itu keputusan yang 

mempertimbangkan segala perubahan dalam strategi yang terjadi sejak 

perencanaan strategis terakhir dibuat.  

2. Persiapan anggaran  

Proses penyiapan anggaran merupakan proses penyusunan anggaran yang 

pada dasarnya merupakan bentuk negosiasi antara manajer setiap pusat 

tanggung jawab dengan atasannya. Produk akhir dari negosiasi ini adalah 

suatu pernyataan persetujuan atas biaya yang diantisipasi untuk tahun yang 

akan datang, atau laba yang direncanakan atau ekspektasi dari tingkat 

pengembalian investasi. 

3. Pelaksanaan  

Dalam tahun berjalan, para manajer melaksanakan suatu program atau 

sebagian dari satu program yang menjadi tanggung jawab mereka dan juga 
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melaporkan apa yang telah terjadi sebagai tanggung jawabnya. Laporan 

atas pusat tanggung jawab akan menunjukkan informasi yang dianggarkan 

dan informasi aktual, ukuran kinerja finansial dan nonfinansial.  

4. Evaluasi kinerja 

Proses evaluasi merupakan suatu perbandingan antara beban aktual dan 

yang seharusnya terjadi dalam keadaan tersebut. Jika keadaan yang 

diasumsikan dalam proses anggaran berubah, maka terdapat perbedaan 

antara jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual. Jika keadaan 

berubah, maka perubahan ini diperhitungkan. Pada akhirnya, analisis 

mengarah ke kritik yang konstruktif bagi para manajer dari pusat tanggung 

jawab. 

2.1.2.9 Keunggulan Sistem Pengendalian Manajemen 

Kegiatan utama perusahaan adalah mendesain produk dan jasa yang sesuai 

dengan kebutuhan customer, memproduksi produk dan jasa tersebut secara cost 

effective serta memasarkan produk dan jasa tersebut secara efektif kepada 

customer. Agar efektif tiga kegiatan utama tersebut harus direncanakan dengan 

baik, sehingga diperlukan sistem perencanaan menyeluruh tentang tiga kegiatan 

utama tersebut dan pengimplementasian dan pemantauan pelaksanaan rencana 

tersebut. Salah satunya dengan sistem pengendalian manajemen.  

Menurut Mulyadi (2007:4) dengan menyebut istilah sistem perencanaan 

dan pengendalian manajemen memiliki beberapa keunggulan adalah sebagai 

berikut : 
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1. Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen menyediakan struktur 

yang memungkinkan proses perencanaan serta pengimplementasian dan 

pemantauan pelaksanaan sehingga rencana dapat dijalankan.  

2. Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen juga menyediakan 

berbagai sistem untuk melaksanakan proses perencanaan serta 

pengimplementasian dan pemantauan pelaksanaan rencana.  

3. Melalui sistem perencanaan dan pengendalian manajemen, keseluruhan 

kegiatan utama untuk menjadikan perusahaan sebagai institusi pencipta 

kekayaan dapat dilaksanakan secara terstruktur, terkoordinasi, terjadwal 

dan terpadu, sehingga menjadikan tercapainya tujuan perusahaan-

pelipatgandaan kekayaan perusahaan.  

2.1.2.10 Keterbatasan Sistem Pengendalian Manajemen 

Manajemen puncak berusaha merancang sebuah sistem pengendalian 

manajemen yang baik dalam organisasi, namun selalu terjadi kelemahan atau 

keterbatasan pada saat pelaksanaannya. Kunci utamanya ada pada manusianya.  

Beberapa keterbatasan yang dapat diidentifikasikan menurut Thomas 

Sumarsan (2013: 5) yaitu sebagai berikut :  

“1. Kurang matangnya suatu pertimbangan  

2. Kegagalan menjalankan perintah.  

3. Pengabaian manajemen  

4. Adanya kolusi” 

2.1.3 Kinerja Keuangan 

Kinerja sering dihubungkan dengan kondisi keuangan perusahaan yang 

berujung pada besarnya laba atau rugi yang didapatkan sesuai fungsi akuntansi 

https://dosenakuntansi.com/fungsi-akuntansi-keuangan
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keuangan. Kinerja berarti prestasi yang dicapai perusahaan pada periode tertentu 

yang menjelaskan tingkat kesehatan perusahaan. 

Kinerja juga berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang 

mencakup aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, 

teknologi serta aspek sumber daya manusia. Kinerja juga memaparkan tentang 

kemampuan perusahaan dalam pengelolaan dan pengalokasian sumber daya. 

Setelah mengetahui tentang kinerja maka selanjutnya akan dijelaskan tentang 

pengertian kinerja keuangan. 

Secara garis besar, pengertian kinerja keuangan adalah hasil kerja berbagai 

bagian dalam suatu perusahaan yang bisa dilihat pada kondisi keuangan 

perusahaan pada suatu periode tertentu terkait aspek penghimpunan dan 

penyaluran dana yang dinilai berdasarkan indikator kecukupan modal, likuiditas, 

dan profitabilitas perusahaan. Kinerja keuangan juga diartikan sebagai gambaran 

pencapaian perusahaan berupa hasil yang telah dicapai melalui berbagai aktivitas 

untuk meninjau sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan standar 

akuntansi keuangan secara baik dan benar yang mencakup tujuan dan contoh 

analisis laporan keuangan. 

Kinerja Keuangan menurut Fahmi, (2012:2) 

“Kinerja keuangan adalah gambaran tentang keberhasilan perusahaan 

berupa hasil yang telah dicapai berkat berbagai aktivitas yang telah 

dilakukan. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk menilai 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-

aturan pelaksanaan keuangan.” 

Sedangkan menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), Kinerja keuangan 

adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya 

yang dimiliki. 

https://dosenakuntansi.com/fungsi-akuntansi-keuangan
https://dosenakuntansi.com/standar-akuntansi-keuangan
https://dosenakuntansi.com/standar-akuntansi-keuangan
https://dosenakuntansi.com/tujuan-dan-contoh-analisis-laporan-keuangan
https://dosenakuntansi.com/tujuan-dan-contoh-analisis-laporan-keuangan
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Adapun menurut Rudianto, (2013:189) 

“Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh 

manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif 

selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan 

perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.” 

Kemudian menurut Sutrisno, (2009:53) Kinerja keuangan adalah prestasi 

yang dicapai oleh suatu perusahaan pada periode tertentu yang mencerminkan 

tingkat kesehatan perusahaan tersebut. 

Kinerja keuangan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja 

perusahaan sesuai jenis-jenis akuntansi keuangan. Pengukuran kinerja 

(performing measurement) mencakup kualifikasi, efisiensi dan efektivitas 

perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Penilaian juga 

terkait efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan termasuk unsur-unsur laporan keuangan. 

Pengukuran kinerja diperlukan untuk perbaikan kegiatan operasional agar 

mampu bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan berupa 

pengkajian secara kritis menghitung, mengukur, menginterprestasi dan memberi 

solusi terhadap keuangan perusahaan pada periode tertentu. 

2.1.3.1 Tujuan pengukuran kinerja keuangan 

Tujuan Kinerja Keuangan menurut Munawir (2012:31) yaitu: 

 Mengetahui tingkat likuiditas yang menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. 

https://dosenakuntansi.com/jenis-jenis-akuntansi-keuangan
https://dosenakuntansi.com/unsur-unsur-laporan-keuangan
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 Mengetahui tingkat solvabilitas yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan 

jangka panjang jika perusahaan dilikuidasi. 

 Mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu. 

 Mengetahui tingkat stabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menjalankan usahanya dengan stabil yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang dan 

beban bunga atas utang tepat pada waktunya. 

2.1.3.2 Analisis Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan bisa dinilai dengan beberapa perangkat analisis. Berikut 

ini jenis-jenis analisis keuangan yang umum dipakai oleh berbagai perusahaan 

Jumingan, (2006:242): 

 Analisis Perbandingan Laporan Keuangan adalah teknik analisis yang 

membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan 

menampilkan perubahan dalam jumlah (absolut) atau persentase (relatif). 

 Analisis Tren (Tendensi Posisi) merupakan teknik analisis untuk 

mengetahui tendensi keadaan keuangan berupa kenaikan atau penurunan 

hasil atau jumlah. 

 Analisis Persentase Komponen (Common Size) merupakan teknik analisis 

untuk mengetahui persentase investasi pada setiap aktiva terhadap total 

aktiva dan utang. 
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 Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja merupakan teknik analisis 

untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja dengan 

membandingkan dua periode waktu. 

 Analisis Sumber dan Pemakaian Kas merupakan teknik analisis untuk 

mengetahui kondisi kas dan sebab terjadinya perubahan kas pada periode 

waktu tertentu. 

 Analisis Rasio Keuangan merupakan teknik analisis keuangan untuk 

mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca dan laporan 

laba rugi secara individu dan simultan. 

 Analisis Perubahan Laba Kotor merupakan teknik analisis untuk 

mengetahui posisi laba dan penyebab terjadinya perubahan laba. 

 Analisis Break Even merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat 

penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 

2.1.3.3 Penilaian Kinerja Keuangan 

Bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat 

digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka 

di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan 

baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para 

investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan 

terjadi kenaikan harga saham. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham 

merupakan fungsi dari nilai perusahaan. 

Sedangkan bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan  perusahaan dapat 

dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut: 
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- Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam 

suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan 

pelaksanaan kegiatannya.  

- Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, 

maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai 

kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara 

keseluruhan.  

- Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk 

masa yang akan datang.  

- Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan 

organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada 

khususnya.  

- Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Pada umumnya tujuan dari dibentuknya suatu organisasi/perusahaan 

adalah untuk menciptakan suatu keuntungan, baik keuntungan material maupun 

non-material. Tentunya sesuai dengan tujuan awal dibentuknya organisasi/ 

perusahaan tersebut.  

Hampir semua organisasi dibangun sebagai entitas ekonomi, baik karena 

ditujukan untuk memenuhi kesejahteraan ekonomi para pemangku kepentingan 

mereka maupun karena mengkonsumsi sumber daya ekonomi untuk mewujudkan 

tujuan-tujuan yang bersifat nonmaterial. Oleh karena itu untuk mewujudkan 
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tujuannya, diperlukan suatu perencanaan dan pengendalian yang memadai 

terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau 

perusahaan. Sistem yang diperlukan adalah sistem pengendalian manajemen. 

Untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strateginya, 

maka harus ada keseimbangan antara hasil dengan faktor pendorong kinerja. 

Apabila faktor pendorong tidak ada, maka hal tersebut tidak dapat menunjukkan 

indikasi dini tentang bagaimana hasil kinerja tersebut harus dicapai. Ukuran 

tersebut tidak dapat menunjukan strategi yang digunakan berhasil atau tidak. 

Untuk melihat gambaran tentang keberhasilan perusahaan berupa hasil 

yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan maka perusahaan harus 

melaksanakan atau menganalisa keberhasilannya terhadap Kinerja Keuangan pada 

setiap periode sehingga dengan demikian Sistem Pengendalian Manajemen akan 

dapat membantu mengamankan perencanaan dalam Kinerja Keuangan. 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah penulis jabarkan diatas, kemudian 

peneliti gambarkan dalam kerangka pemikiran seperti terlihat dibawah ini: 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 
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Mulyadi (2007:3) 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

No.  Peneliti  Judul  Metode  Variabel  Hasil  

1.  Eka 

Nurmala 

Sari  

Vol.9, 

No.2/ 

september 

2009 

Pengaruh 

Sistem 

Pengendalian 

Manajemen 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Pada Hotel 

Berbintang 

Di Kota 

Medan 

Uji validitas 

Uji reliabilitas 

Hipotesis  

Variabel 

bebas 

(Sistem 

Pengendalian 

Manajemen ) 

Variabel 

terikat 

(Kinerja 

Keuangan) 

Sistem 

Pengendalian 

Manajemen 

di hotel 

berbintang d 

Kota Medan 

secara 

parsial 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

perusahaan. 

2. Riny 

Chandra 

Vol. 8, 

No.1/ 

Januari 

2017 

Penerapan 

Sistem 

Pengendalian 

Manajemen 

terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Pada PT. 

Indojaya 

Agri Nusa 

Metode kualitatif  

Metode kuantitatif 

Variabel 

bebas 

(Sistem 

Pengendalian 

Manajemen ) 

Variabel 

terikat 

(Kinerja 

Keuangan) 

Sistem 

Pengendalian 

Manajemen 

di PT 

Indojaya 

Agri Nusa di 

terapkan 

dengan baik 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

perusahaan. 

3. Melina 

Dewi 

Lukman  

2014  

Pengaruh 

Sistem 

Pengendalian 

Manajemen 

terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Dan 

Nonkeuangan 

Pada BUMN 

Uji validitas  

Uji reliabilitas  

Uji normalitas  

Uji 

heteroskedastisitas 

Analisis regresi  

Analisis koefisien 

determinasi  

Uji F  

Uji T 

Variabel 

bebas 

(Sistem 

Pengendalian 

Manajemen ) 

Variabel 

terikat 

(Kinerja 

Keuangan 

dan non 

keuangan ) 

Sistem 

Pengendalian 

Manajemen 

pada BUMN 

secara 

parsial 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

dan non 

keuangan 

perusahaan. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:93) hipotesis adalah sebagai berikut:  

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertanyaan.”  

 

Jawaban dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empiris.  

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran yang telah disampaikan di atas, 

maka hipotesis penelitian ini yaitu Sistem Pengendalian Manajemen berpengaruh 

positif terhadap Kinerja Keuangan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah pengujian hipotesis (hyphotesis testing), 

memperlihatkan sifat dari hubungan variabel terikat dan variabel bebas dalam 

penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional, 

yaitu suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara 

dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut 

sehingga tidak terdapat manipulasi variabel (Faenkel dan Wallen, 2008:328). 

Pengaturan penelitian secara alamiah (non-contrived setting) dan 

penelitian lapangan (fieldresearch) menggunakan survei terhadap responden. Unit 

analisis yang digunakan adalah individu, dalam hal ini para karyawan yang 

bekerja di PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care. Penelitian ini menggunakan horizon 

waktu cross-sectional, yaitu data hanya dikumpulkan sekali selama penelitian 

berlangsung. 

Penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu variabel terikat (dependent 

variable) dan variabel bebas (independent variable). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah Kinerja Keuangan. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah Sistem Pengendalian Manajemen. Penelitian ini ingin mengetahui 

Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan PT 

Jaswita Jabar Unit Mobil Care.  
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3.2 Operasionalisasi Variabel 

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:38). Sesuai dengan 

judul penelitian yang dipilih penulis yaitu Pengaruh Sistem Pengendalian 

Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care maka 

penulis mengelompokan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi 

variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).  

Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

1. Variabel bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas (X) variabel ini sering disebut sebagai variabel 

stimulus, predictor, abtecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 

variabel bebas. 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

(Sugiyono, 2016 :39). 

Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti adalah 

Sistem Pengendalian Manajemen. Menurut Mulyadi (2007:3) 

mendefinisikan bahwa Sistem Pengendalian Manajemen adalah sebagai 

berikut :  

“Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang digunakan 

untuk merencanakan sasaran masa depan yang hendak dicapai oleh 

organisasi, merencanakan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, serta 
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mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana yang telah 

ditetapkan.”  

 

Sistem pengendalian manajemen dikategorikan sebagai bagian dari 

pengetahuan perilaku terapan (applied behavioral science). Pada dasarnya, 

sistem ini berisi tuntutan kepada kita mengenai cara menjalankan dan 

mengendalikan perusahaan / organisasi yang “dianggap baik” berdasarkan 

asumsi-asumsi tertentu. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016 : 39). Dalam 

penelitian ini variabel independen yang diteliti adalah Kinerja Keuangan. 

Pengertian Kinerja Keuangan menurut Rudianto (2013:189) adalah :  

“Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh 

manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara 

efektif selama periode tertentu.” 

Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk 

mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan 

berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel dibuat agar penelitian dapat lebih mudah 

dipahami oleh setiap pembaca tulisan ini, sekaligus untuk menghindari terjadinya 

salah pengertian atau kekeliruan dalam mengartikan variabel yang diteliti, selain 

itu juga berguna sebagai kerangka acuan untuk mendeskripsikan permasalahan 

yang hendak diungkap. Adapun semua indikator dalam operasionalisasi variabel 

ini adalah berskala ordinal.  
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel  

Variabel Konnsep Dimensi Indikator Skala 

Sistem 

Pengendalian 

Manajemen 

(Variabel X) 

 

Mulyadi 

(2007:3) 

“Sistem pengendalian 

manajemen adalah suatu 

sistem yang digunakan 

untuk merencanakan 

sasaran masa depan yang 

hendak dicapai oleh 

organisasi, merencanakan 

kegiatan untuk mencapai 

sasaran tersebut, serta 

mengimplementasikan dan 

memantau pelaksanaan 

rencana yang telah 

ditetapkan.”  

 

 

 

Struktur 

organisasi  

Pemisahan fungsi  Ordinal  

 Pengelompokkan 

kerja  

Jejaring 

informasi  

Teknologi informasi  

Mampu membangun 

kerja sama dengan 

perusahaan lain 

Sistem 

penghargaan  

Pemberian reward 

pada pekeja  

Upah Lembur 

Perencanaan 

Strategi  

Penyusunan 

perencanaan strategi 

Evaluasi pelaksanaan 

strategi 

Pelaksanaan 

Sistem  

Penyusunan program 

berjangka 

Implementasi Sistem 

Pengendalian 

Manajemen 

Kinerja 

Keuangan 

(Variabel Y) 

(Rudianto, 

2013:189) 

 

“Kinerja keuangan adalah 

hasil atau prestasi yang 

telah dicapai oleh 

manajemen perusahaan 

dalam mengelola aset 

perusahaan secara efektif 

selama periode tertentu. 

Kinerja keuangan sangat 

dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk 

mengetahui dan 

mengevaluasi tingkat 

keberhasilan perusahaan 

berdasarkan aktivitas 

keuangan yang telah 

dilaksanakan.” 

Aspek  

Penjualan  

Target penjualan  Ordinal  

Realisasi penjualan  

Alat analisis 

Penjualan 

Penilaian penjualan   

Anggaran penjualan  
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3.3 Sumber Dan Cara Penentuan Data 

3.3.1 Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder.  

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian dilakukan (Sugiyono, 2008:193). Dalam penelitian ini data 

penjualan tahun 2013-2017 diperoleh langsung melalui wawancara dengan 

akunting PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care dan melakukan survey kuesioner 

langsung kepada seluruh karyawan PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care. 

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi (Sugiyono, 2008:193). Data ini 

dapat ditemukan dengan cepat. Selain data primer, sumber data yang dipakai 

peneliti adalah sumber data sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi 

sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet 

yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.  

3.3.2 Cara Penentuan Data 

3.3.2.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel dalam suatu penelitian perlu ditetapkan dengan tujuan 

agar penelitian yang dilakukan benar-benar mendapatkan data sesuai yang 

diharapkan. Adapun pembahasan mengenai populasi dan sampel sebagai berikut. 
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1. Populasi  

Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama 

dan menjadi objek inferensi, Statistika inferensi mendasarkan diri pada dua 

konsep dasar, populasi sebagai keseluruhan data, baik nyata maupun imajiner, dan 

sampel, sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk melakukan inferensi 

(pendekatan/penggambaran) terhadap populasi tempatnya berasal.  

Populasi menurut Sugiyono (2013:117), adalah “Wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Dalam  penelitian ini populasinya adalah seluruh karyawan PT 

Jaswita Jabar Unit Mobil Care dengan jumlah 56 orang tetapi penulis hanya 

megambil responden sebanyak 40 orang yaitu (Kepala Unit, Manajer, Supervisor 

dan staff) sebagai karyawan yang mengerti dan mengetahui kebijakan dalam 

perusahaan. 

2. Sampel  

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2012:73) adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari 

populasi tersebut harus betul-betul representative (mewakili). Ukuran sampel 

merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Menurut 

Arikunto (2012:104) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah 

sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 

100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.  
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Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar 

dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang 

ada pada PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care yaitu sebanyak 40 orang responden 

(Kepala Unit, Manajer, Supervisor dan staff). Dengan demikian penggunaan 

seluruh sampel penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik sensus. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2014:401) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data 

yang digunakan pada suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

pada penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

 Dilakukan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam 

penelitian dengan cara pengamatan secara langsung pada aktivitas kerja 

PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care. Penelitian lapangan (Field Research) 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara 

langsung terhadap aktivitas kerja di lingkungan kerja PT Jaswita Jabar 

Unit Mobil Care. 

b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya-jawab secara langsung 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang 

terkait, seperti Manajer dari PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care untuk 
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memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. 

c. Kuesioner Yaitu cara mengajukan pernyataan- pernyataan yang sudah 

dipersiapkan secara tertulis dengan  menyebarkan angket dan disertai 

dengan alternatif jawaban yang akan diberikan kepada responden. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder penelitian, dengan 

melakukan penelaahan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian 

yang berasal dari sumber-sumber penelitian kepustakaan. Sumber-sumber 

penelitian kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-

hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan (tesis dan disertasi), 

dan sumber-sumber lainnya (internet, surat kabar, dan lain-lain) yang 

sesuai dengan topik penelitian. Berikut adalah beberapa data sekunder 

yang diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu: 

Sejarah, literatur dan profil PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care; teori-teori 

yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian; artikel-artikel yang 

berkaitan dengan dengan topik penelitian; dan jurnal-jurnal penelitian 

terdahulu. 

3.5 Rancangan Analisis Dan Uji Hipotesis 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel seluruh responden, menyajikan data setiap variabel 



   54 
 

 
 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono 

2013:142). 

Skala yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang 

paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari 

nama Rensis Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan 

penggunaannya. Sugiyono  (2013:143) berpendapat bahwa skala  Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok  orang  tentang  fenomena sosial. Jawaban  setiap item instrumen 

yang  menggunakan  skala Likert  mempunyai gradasi yang  positif. Terdapat lima 

kategori pembobotan dalam skala Likert sebagai berikut : 

Tabel 3. 2 Skala Model Likert 

Skala Keterangan Pernyataan Positif 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Ragu-Ragu 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Sangat Tidak Setuju 1 

 Sumber: Sugiyono (2013:93) 

 Mengacu pada ketentuan tersebut, maka jawaban dari setiap responden 

dapat dihitung skornya yang kemudian skor tersebut ditabulasikan untuk 

menghitung validitas dan reliabilitasnya. 

3.5.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas  

1. Pengujian Validitas  

Uji validitas adalah suatu derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya 

terjadi dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Validitas sebagai salah satu 
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derajat ketepatan atau keandalan pengukuran instrumen mengenai isi pertanyaan 

(Sugiyono, 2012:124). Teknik uji yang digunakan adalah teknik korelasi melalui 

koefisien korelasi Product Moment. Skor ordinal dari setiap item pernyataan yang 

diuji validitasnya dikorelasikan dengan skor ordinal keseluruhan item. Jika 

koefisien korelasi tersebut positif, maka item tersebut dinyatakan valid, sedangkan 

jika negatif maka item tersebut tidak valid dan akan dikeluarkan dari kuesioner 

atau diganti dengan pernyataan perbaikan. Cara mencari nilai korelasi adalah 

sebagai berikut:   

𝑟 =
𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑛(∑ 𝑋2) − ∑ 𝑋)2][𝑛(∑ 𝑌)2 − ∑ 𝑌)2]
 

Dimana:  

r  = Koefisien korelasi  

n  = Jumlah sampel  

ΣX  = Jumlah skor item  

ΣY = Jumlah total skor jawaban  

ΣX2  = Jumlah kuadrat skor item  

ΣY2  = Jumlah kuadrat total skor jawaban  

ΣXY  = Jumlah perkalian skor jawaban suatu item dengan total skor  

Syarat minimum untuk dianggap suatu butir instrumen valid adalah nilai indeks 

validitasnya ≥ 0,3 (Sugiyono, 2012:115) dan jika koefisien korelasi Product 

Moment > r tabel. Oleh karena itu, semua pernyataan yang memiliki tingkat 

korelasi dibawah 0,3 harus diperbaiki karena dianggap tidak valid. 

2. Pengujian Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan 

objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2012:130). Uji 
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reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pernyataan. Untuk uji 

reliabilitas digunakan metode split half , hasilnya bisa dilihat dari nilai Correlation 

Between Forms. Jika rhitung > rtabel, maka instrumen tersebut dikatakan reliabel atau 

membandingkannya dengan nilai cut off point 0,3 maka reliabel jika r > 0,3. 

Sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliabel. 

Pengujian reliabilitas dengan Alpha Cronbach bisa dilihat dari nilai Alpha, jika nilai 

Alpha > dari nilai rtabel yaitu 0,6 maka dapat dikatakan reliabel.  

3.5.2. Analisis Deskriptif  

3.5.2.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari 

cara-cara pengumpulan, penyusunan dan penyajian data suatu penelitian. Kegiatan 

yang termasuk dalam kategori tersebut adalah kegiatan collecting atau 

pengumpulan data, grouping atau pengelompokan data, penentuan nilai dan 

fungsi statistik, serta yang terakhir termasuk pembutan grafik dan gambar.  

Menurut Sugiyono (2013:206) yang dimaksud analisis statistik deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana  

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata 

(mean), median, modus, standar deviasi, dan lain-lain. Variabel penelitian ini 

mengenai Sistem Pengendalian Manajemen dan Kinerja Keuangan, setiap item 

dari kuesioner tersebut memiliki lima jawaban dengan bobot/nilai yang berbeda.  
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3.5.2.2 Teknik penentuan skor  

Teknik penentuan skor yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara penentuan skor melalui berbagai pernyataan yang diajukan kepada 

responden. Kemudian akan ditentukan skor dari setiap jawaban sehingga menjadi 

data yang kuantitatif. Dan dari setiap alternatif jawaban (a,b,c,d,e) akan diberikan 

skor yang berbeda, yaitu:  

 Untuk jawaban yang memilih SS diberi skor 5  

 Untuk jawaban yang memilih S diberi skor 4   

 Untuk jawaban yang memilih RG diberi skor 3  

 Untuk jawaban yang memilih TS diberi skor 2  

 Untuk jawaban yang memilih STS diberi skor 1  

Kemudian untuk uji skorsing pada data dan informasi dengan cara 

memberi skor pada data dan informasi yang dianalisis dan kemudian dihitung 

kumulatif yang akhirnya dapat dihitung rata-rata persentasenya. Hasilnya dapat 

digunakan untuk pengambilan kesimpulan yang dapat memberikan arahan 

terhadap saran atau rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalahnya. Untuk 

menentukan jawaban responden termasuk ke dalam golongan jawaban yang 

tinggi, sedang, atau rendah terlebih dahulu ditentukan skala intervalnya dengan 

cara sebagai berikut:  

 

Dimana  : Rentang kelas = Nilai tertinggi – Nilai terendah 

   Banyak kelas  = 5 

 

Panjang kelas interval = Rentang kelas : Banyak kelas interval 
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 Berdasarkan penjelasan di atas, perhitungan dan pengelompokan nilai 

jawaban responden untuk setiap pernyataan pada variabel Sistem Pengendalian 

Manajemen dan Kinerja Keuangan adalah sebagai berikut : 

Total nilai tertinggi:  

Jumlah pernyataan x sampel (n) x skor tertinggi = 1 x 40 x 5 = 200 

Total nilai terendah: 

Jumlah pernyataan x sampel (n) x skor terendah = 1 x 40 x 1 = 40 

Panjang kelas interval =
Total nilai tertinggi − Total nilai terendah

Banyak kelas 
 

      = 200 – 40 = 32 

         5 

 

Tabel 3. 3 Kategori Interpretasi Skor  

Sistem Pengendalian Manajemen dan Kinerja Keuangan 

Kategori Skala 

Tidak Baik 40-71 

Kurang Baik 72-104 

Cukup Baik 105-136 

Baik 137-168 

Sangat Baik 169-200 

  Sumber: Hasil perhitungan 

Untuk mengklasifikannya dapat dilihat pada garis kontinum sebagai berikut: 

 

 

 

Secara umum perhitungan dan pengelompokan nilai jawaban responden 

mengenai Sistem pengendalian Manajemen pada PT Jaswita Jabar Unit Mobil 

Care Bandung adalah sebagai berikut:  

Total nilai tertinggi:  

Jumlah pernyataan x sampel (n) x skor tertinggi = 10 x 40 x 5 = 2.000 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

  40      72  105  137  169  200 



   59 
 

 
 

Total nilai terendah:  

Jumlah pernyataan x sampel (n) x skor terendah = 10 x 40 x 1 = 400 

 

Panjang kelas interval =
Total nilai tertinggi − Total nilai terendah

Banyak kelas 
 

      = 2.000 – 400 = 320 

               5 

Dengan demikian panjang kelas interval untuk masing-masing kriteria 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 3. 4 Pengelompokan Nilai Jawaban Responden Mengenai  

Penerapaan Sistem Pengendalian Manajemen 

Nilai Kriteria 

400-720 Tidak Baik 

721-1.040 Kurang Baik 

1.041-1.360 Cukup Baik 

1.361-1.680 Baik 

1.681-2000 Sangat Baik 

  Sumber: Hasil perhitungan 

Untuk mengklasifikannya dapat dilihat pada garis kontinum sebagai berikut: 

 

 

 

Secara umum perhitungan dan pengelompokan nilai jawaban responden 

mengenai Kinerja Keuangan pada PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung 

adalah sebagai berikut:  

Total nilai tertinggi:  

Jumlah pernyataan x sampel (n) x skor tertinggi = 4 x 40 x 5 = 800 

 

Total nilai terendah:  

Jumlah pernyataan x sampel (n) x skor terendah = 4 x 40 x 1 = 160 

 

Panjang kelas interval =
Total nilai tertinggi − Total nilai terendah

Banyak kelas 
 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

  400      721  1.041  1361  1.681  2.000 
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      = 800 – 160 = 128 

             5 

Dengan demikian panjang kelas interval untuk masing-masing kriteria 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 3. 5 Pengelompokan Nilai Jawaban Responden Mengenai  

Kinerja Keuangan 

Nilai Kriteria 

160-288 Tidak Baik 

289-416 Kurang Baik 

417-544 Cukup Baik 

545-672 Baik 

673-800 Sangat Baik 

  Sumber: Hasil perhitungan 

 

Untuk mengklasifikannya dapat dilihat pada garis kontinum sebagai berikut: 

 

 

 

3.5.2.3 Merubah Data dari Skala Ordinal menjadi Data Interval  

Mentransformasi data dari ordinal menjadi interval gunanya untuk 

memenuhi sebagian dari syarat analisis parametrik yang mana data yang disajikan 

oleh penulis adalah data ordinal maka harus dinaikan menjadi data berskala 

interval. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan MSI 

(Method of Successsive Interval) menurut Sugiyono (2012:268).  

Langkah-langkah menganalisis data dengan menggunakan Method of Successive 

Interval adalah sebagai berikut: 

a. Memperhatikan setiap butir jawaban responden dari kuesioner yang 

disebarkan.  

Tidak Baik Kurang Baik Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

  160      289  417  545  673  800 



   61 
 

 
 

b. Menentukan frekuensi setiap responden yaitu banyaknya responden yang 

memberikan respon untuk masing-masing kategori yang ada.  

c. Menentukan nilai proporsi setiap responden yaitu dengan membagi setiap 

bilangan pada frekuensi, dengan banyaknya responden keseluruhan.  

d. Jumlahkan proporsi secara keseluruhan (setiap responden), sehingga 

diperoleh proporsi kumulatif.  

e. Tentukan nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif.  

f. Menghitung Scale Value (SV) untuk masing-masing responden dengan 

rumus: 

Density at lower limit-Density at upper limit  

SV =  

Area below upper limit-Area below lower limit 

Dimana:  

Density of lower limit  = kepadatan batas bawah  

Density at upper limit  = daerah dibawah batas atas  

Area below upper limit = daerah dibawah batas atas  

Area below lower limit  = daerah dibawah batas bawah 

g. Mengubah Scale Value (SV) terkecil menjadi sama dengan satu (=1) dan 

mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil 

sehingga diperoleh Transformed Scaled Value (TSV).  

3.5.2.4 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi syarat Analisis Regresi 

Linier, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari hasil 

pengujian tidak bias, diantaranya adalah uji normlitas , uji linieritas dan uji 

heteroskedastisitas.  



   62 
 

 
 

1. Uji Normalitas  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini, mengunakan statistik parametris 

karena data yang akan diuji berbentuk ordinal. Uji normalitas digunakan untuk 

mengkaji kenormalan variabel yang diteliti apakah data tersebut berdistribusi 

normal atau tidak. Hal tersebut penting karena bila data setiap variabel tidak 

normal, maka pengujian hipotesis tidak bisa menggunakan statistik parametik 

(Sugiyono, 2012:173).  

Sebelum pengujian dilakukan terlebih dahulu ditentukan taraf signifikan 

atau taraf nyata. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu rencana pengujian agar 

dapat diketahui batas-batas untuk menentukan pilihan antara Ho dan Ha. Dalam 

penelitian ini, taraf nyata yang dipilih adalah 0,05 atau 5% karena dapat mewakili 

hubungan antara variabel yang diteliti dan merupakan suatu signifikansi. Jadi 

tingkat kebenaran yang dikemukakan oleh penulis adalah 0,95 atau 95%.  

Menurut Stainslaus, Singgih Santoso (2012:393), uji normalitas data 

menggunakan statistik SPSS versi 20 dengan dasar pengambilan keputusan bisa 

dilakukan probabilitas (asymptotic significancy), yaitu :  

1. Jika probabilitas > 0,05 maka distibusi dari model regresi adalah 

normal. 

2. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi tidak normal.  

2. Uji Linieritas  

Uji linieritas bertujuan untuk menguji apakah keterkaitan antara dua 

variabel yang bersifat linier. Perhitungan linieritas digunakan untuk mengetahui 

prediktor data peubah bebas berhubungan secara linier atau tidak dengan peubah 
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terikat. Uji linieritas dilakukan dengan menggunakan analisis variansi terhadap 

garis regresi yang nantinya akan diperoleh Kinerja Keuangan .  

Kinerja Keuangan dikonsultasikan dengan kinerja pada taraf signifikan 5%. 

Kriterianya apabila Kinerja Keuangan lebih kecil atau sama dengan pada taraf 

signifikan 5% maka hubungan antara variabel bebas dikatakan linier. Sebaliknya, 

apabila lebih besar dari pada taraf signifikan 5%, maka hubungan variabel bebas 

terhadap variabel terikat tidak linier (Burhan Nurgiyantoro, 2012:296). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-

koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang 

atau melebihi dari yang semestinya. Menurut Gujarati (2012:406) untuk menguji 

ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-rank spearman yaitu dengan 

mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual hasil 

regresi. Jika nilai 100 koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai 

absolut dari residual signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas 

(varian dari residual tidak homogen). 

3.5.2.6 Analisis Korelasi  

Analisis korelasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui 

derajat atau kekuatan hubungan antara variabel X (Sistem Pengendalian 

Manajemen) dan Y (Kinerja Keuangan) yang dinyatakan dengan koefisien 

korelasi. Hubungan antara variabel X (Sistem Pengendalian Manajemen) dan Y 

(Kinerja Keuangan) dapat bersifat :  
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1. Positif, artinya jika variabel bebas X (Sistem Pengendalian Manajemen) 

naik, maka variabel terikat Y (Kinerja Keuangan) naik. 

2. Negatif, artinya jika variabel bebas X (Sistem Pengendalian Manajemen) 

turun, maka variabel terikat Y (Kinerja Keuangan) turun. 

Derajat hubungan biasanya dinyatakan dengan r, yang disebut dengan koefisien 

korelasi sampel yang merupakan penduga bagi koefisien populasi. Sedangkan r2 

disebut dengan Koefisien Determinasi (Koefisien Penentu). Kekuatan korelasi 

linear antara variabel X dan Variabel Y disajikan dengan ryx didefinisikan dengan 

rumus:  

 

Formula tersebut disebut formula koefisien korelasi momen produk (Product 

Moment) Karl Pearson. 

3.5.3 Analisis Regresi Linier Sederhana  

Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

fungsional antara variabel X (Sistem Pengendalian Manajemen) dan Y (Kinerja 

Keuangan). (Sugiyono, 2012:132). Rumus yang digunakan adalah :  

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

Dimana:  

Y  = Variabel terikat (Kinerja Keuangan)  

A  = Bilangan konstanta  

b = Koefisien arah garis  

X  = Variabel bebas (Sistem Pengendalian Manajemen)  
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Untuk mendapatkan nilai a, b, dapat menggunakan rumus sebagai berikut:  

ΣY  = an+bΣX  

ΣXY  = aΣX+bΣX 

Setelah a, b didapat, maka akan diperoleh persamaan Y.  

3.5.4 Koefisien Determinasi  

Dalam uji Linear Sederhana, Koefisien Determinasi digunakan untuk 

mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel X (Sistem Pengendalian 

Manajemen) dan Y (Kinerja Keuangan). Berdasarkan perhitungan koefisien 

korelasi, maka dapat dihitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi 

dihitung dengan rumus:  

𝐾𝑑 = 𝑅2𝑥 100% 

Dimana:  

Kd  = Koefisien determinasi  

R2  = Kuadrat koefisien korelasi  

3.5.5 Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu 

hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan 

merupakan anggapan sementara yang perlu diuji benar atau tidak benar tentang 

dugaan dalam suatu penelitian serta memilki manfaat bagi proses penelitian agar 

efektif dan efisien. Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai suatu hal 

yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dan dituntut untuk melakukan 

pengecekannya. Jika asumsi atau dugaan tersebut dikhususkan mengenai populasi, 

umunya mengenai nilai-nilai parameter populasi, maka hipotesis itu disebut 

dengan hipotesis statistik.  
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Sugiyono (2012:70) berpendapat bahwa hipotesis adalah :  

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya 

didasarkan pada teori relevan, belum didasrkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data.”  

3. Uji Parsial (Uji t) 

Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 

dari variabel independen X (Sistem Pengendalian Manajemen) terhadap variabel 

dependen Y (Kinerja Keuangan) secara parsial. Pengujian hipotesis akan 

dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α =5%) atau 

tingkat keyakinan sebesar 0,95. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :  

Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen(X) terhadap Kinerja Keuangan(Y).  

Ho : b ≤ 0, tidak terdapat pengaruh positif Sistem Pengendalian Manajemen(X) 

terhadap Kinerja Keuangan(Y).  

Ha : b > 0, terdapat pengaruh positif Sistem Pengendalian Manajemen(X) 

terhadap Kinerja Keuangan(Y). 

1. Ketentuan dalam pengujian signifikansi adalah sebagai berikut :  

1) Jika tingkat signifikansi ≤ 5%, Ho ditolak dan Ha diterima  

2) Jika tingkat signifikansi ≥ 5%, Ho diterima dan Ha ditolak  

2. Ketentuan dalam pengujian t tabel adalah sebagai berikut :  

1) Jika t hitung > t tabel, H0 ditolak dan Ha diterima  

2) Jika t hitung < t tabel, H0 diterima dan Ha ditolak 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Sejarah Singkat PT Jaswita Jabar (Unit Mobil Care) Bandung 

Bengkel Mobil care Bandung merupakan salah satu Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya bernama Perusahaan 

Daerah Kerta Wahana yang beralamat di Jalan Naripan Bandung, pada awalnya 

Perusahaan Daerah Kerta Wahana hanya menangani kendaraan-kendaraan Dinas 

Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun tanggal 23 september 1998 melalui 

Keputusan Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 55 Tahun 1998 

dan ditetapkan oleh Perda no. 4 tahun 1999. Perusahaan Daerah Kerta Wahana 

digabungkan dengan 4 Perusahaan Daerah lainnnya yaitu: PD Kerta Wisata, PD 

Kerta Waskita, PD Kerta Karya dan PD Kerta Farma menjadi satu Perusahaan 

Daerah Jasa dan Kepariwisataan. 

Perusahaan Daerah Jasa Kepariwisataan mempunyai Unit – unit usaha 

yang berkaitan dengan penggabungan perusahaan daerah sebelumnya yaitu Unit 

Usaha Perbengkelan dan Transportasi (Dahulunya PD Kerta Wahana), Unit 

Perdangangan (Sebelumnya PD Kerta Waskita Gafika), Unit Jasa Konstruksi (PD 

Kerta Karya), Unit UPPM (PD Kerta Wisata) dan Unit Jasa dan Hiburan. 

Seiring dengan perkembangan kendaraan dan teknologi, Unit 

Perbengkelan dan Transportasi membangun gedung baru yang bisa 

mengakomodir semua kebutuhan untuk perbaikan kendaraan yang terletak di 

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 176 Bandung. Pada tahun 2007 Unit Perbengkelan 
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dan Transportasi menempati gedung baru dan mengganti nama menjadi Mobil 

Care. Dengan adanya gedung baru dan fasilitas peralatan yang modern pada saat 

ini Mobil Care menangani perbaikan kendaraan Completely Built Up (CBU), 

Umum, Body Repair dan Car Wash untuk Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi, 

Kepolisian, Asuransi dan swasta selain hal tersebut diatas Mobil Care pernah 

menjadi salah satu Main Dealer kendaraan Proton untuk wilayah Jawa Barat 

dengan nama Proton Edar Bandung. 

Per tanggal 10 November 2017, PD Jasa dan Kepariwisataan Provinsi 

Jawa Barat berubah bentuk menjadi PT Jasa Kepariwisataan Jawa Barat 

(Perseroda) dengan panggilan  Jaswita Jabar. 

Perubahan bentuk itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa 

Barat Nomor 11 tahun 2017 dan telah dinyatakan resmi berdiri berdasarkan Akta 

Pendirian Notaris lvone Nurul Faudah, S.H., M.Kn., Nomor 02 Tanggal 06 

November 2017 sebagaimana pengesahan SK Menteri Hukum dan Hak Azasi 

Manusia Nomor AHU-0050841.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 10 November 

2017. 

4.1.1.1 Visi, Misi Dan Tata Nilai Unit Mobil Care Bandung 

Visi PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung yaitu “Menjadi Bengkel 

Terkemuka Yang Menguntungkan”. Adapun misi PT Jaswita Jabar Unit Mobil 

Care Bandung antara lain : 

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

2. Menjalankan Usaha Perbengkelan 

3. Menjalankan Usaha Penjualan kendaraan Proton 
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4. Bekerjasama dengan Perusahaan Lain untuk Mengoptimalkan Asset 

PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung memiliki tata nilai sebagai 

komitmen perusahaan untuk mewujudkan visi dan misinya berdasarkan standar 

global dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance). Adapun Tata Nilai PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung 

antara lain : 

1. Kompentensi (Compentency) 

2. Percaya Diri (Confindence) 

3. Komunikasi (Communication) 

4. Fokus Pelanggan (Customer Fokus) 

5. Kerjasama (Team Work) 

6. Respektif & Responsif 

7. Trust & Royalty 

4.1.1.2 Aktivitas Usaha PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung 

PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care  memiliki layanan perbengkelan dengan 

brand “Mobil Care Auto Service”. Layanan yang diberikan oleh Mobil Care Auto 

Service ini antara lain: 

 Service dan ganti oli 

 Perawatan rutin/berkala 

 Engine diagnosa 

 Spooring dan balancing 

 Uji emisi 

 Body Repair 
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4.1.1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja  

Gambar 4. 1  

Struktur Organisasi PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care 

Sumber : PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung 

4.1.1.4 Jumlah Pegawai  

Jumlah pegawai PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care adalah sebanyak 56 

orang. Karakeristik pegawai diihat berdasarkan jenis kelamain dan  jabatan. 

Karakteristik pegawai dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4. 1 Jumlah Pegawai  

PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung 

No. Jabatan L P Total 

1. Kepala Unit 1 0 1 

2. Manajer 4 2 6 

3. Supervisor 5 4 9 

4. Staff 13 11 24 

5. Mekanik 12 0 12 

6. Security 4 0 4 

Total 39 17 56 

  Sumber : PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung 
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4.1.2 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen di Perusahaan  

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen pada PT Jaswita Jabar Unit 

Mobil Care Bandung cukup baik karena sesuai dengan Komponen-komponen  

dari Sistem Pengendalian Manajemen.  

Menurut Mulyadi (2007:3) mendefinisikan bahwa Sistem Pengendalian 

Manajemen adalah sebagai berikut :  

“Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang digunakan 

untuk merencanakan sasaran masa depan yang hendak dicapai oleh 

organisasi, merencanakan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, serta 

mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana yang telah 

ditetapkan.”  

Komponen-komponen dari Sistem Pengendalian Manajemen PT Jaswita 

Jabar Unit Mobil Care Bandung : 

1. Perencanaan Strategis  

Perencanaan Strategi di PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung disusun 

secara menyeluruh sesuai dengan sasarannya, akan tetapi dalam proses 

perencanaan dan pengawasannya tidak pernah terlepas dari wewenang Kepala 

Unit perusahaan. Setelah strategi-strategi direncanakan dan disepakati 

bersama, manajer akan mulai menerapkan strategi-strategi tersebut pada 

perusahaan.  

2. Penyusunan Anggaran  

PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung menerapkan sistem anggaran 

yang ditetapkan perusahaan secara berkala menurut kondisi dan pengalaman 

masa lalu dan intuisi dari manajemen. Anggaran diajukan oleh supervisor 

kepada bagian umum dan dikeluarkan oleh bagian administrasi keuangan. 
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Anggaran yang telah disahkan tersebut kemudian akan digunakan sebagai alat 

pengendalian kegiatan operasi perusahaan oleh manajer. 

3. Pelaksanaan dan pengukuran  

Rencana strategi yang sudah disepakati akan menjadi acuan dalam 

pelaksanaan program, yang kemudian akan disampaikan kepada semua 

karyawan untuk segera direalisasikan. Dalam tahap ini, manajer berfungsi 

untuk mengontrol para karyawan dalam menjalankan tugas sesuai dengan 

program yang telah direncanakan sebelumnya.  

4. Evaluasi dan Proyeksi  

PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung dalam pengevaluasian program, 

tiap staff wajib memasukkan laporan pertanggung jawaban atau hasi-hasil 

kerja yang telah dicapai, selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada 

bagian admin. Admin dalam hal ini memiliki tugas untuk menginput data-

data atau laporan dari hasil kerja setiap harinya.   

4.1.3 Profil Responden  

Dalam memperoleh data penulis menyebarkan kuesioner sebanyak 40 

eksemplar kepada karyawan PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung (Kepala 

Unit, Manajer, Supervisor dan Staff). Kuesioner terdiri dari dua bagian yaitu, 

mengenai Sistem Pengendalian Manajemen dan Kinerja Keuangan. Profil 

responden ini berguna untuk mendapatkan gambaran mengenai responden yang 

menjadi subjek penelitian ini. Berikut tabel penjelasan analisis responden pada 

penelitian ini :  

  



73 
 

 
 

Tabel 4. 2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No.  Jenis Kelamin  Frekuensi  Persentase   

1. Laki-laki 23 57,50% 

2. Perempuan  17 42,50% 

Jumlah  40 100% 

Sumber : Kuesioner  

Berdasarkan tabel diatas dari 40 responden dalam penelitian ini, terlihat 

bahwa responden yang paling banyak berjenis kelamin laki-laki sebesar 57,50% 

sementara perempuan sebesar 42,50%.  

Tabel 4. 3 Profil Responden Berdasarkan Jabatan 

No. Jabatan Frekuensi Persentase 

1. Kepala Unit  1 2,5% 

2. Manajer 6 15% 

3. Supervisor 9 22,5% 

4. Staff  24 60% 

Jumlah 40 100% 

Sumber : Kuesioner  

Berdasarkan tabel diatas dari 40 responden dalam penelitian ini, terlihat 

bahwa responden yang paling banyak memiliki jabatan staff sebesar 60% 

supervisor sebesar 22,5% sementara manajer sebesar 15% dan Kepala Unit 

sebesar 2,5%. 

4.1.4 Pengujian Validitas dan Reliabilitas  

Untuk menguji Validitas dan Reliabilitas Instrumen, penulis menggunakan 

analisis dengan SPSS. Berikut hasil pengujian Validitas. 
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Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan 

nilai r hitung dengan nilai r tabel. Untuk degree of freedom (df) = n-k dalam hal 

ini  adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah konstruk. Pada kasus ini besarnya 

df dapat dihitung 40 – 2 atau df= 38 dengan alpha 0,05 didapat r tabel 0,312; jika r 

hitung ( untuk tiap-tiap butir pernyataan dapat dilihat pada kolom corrected item 

pernyataan total correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir 

pernyataan tersebut dikatakan valid.  

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item Pernyataan 
Total 

Correlation 
r Tabel Keterangan 

Sistem 

Pengendalian 

Manajemen (X) 

X1 0,537 0,312 Valid 

X2 0,616 0,312 Valid 

X3 0,616 0,312 Valid 

X4 0,604 0,312 Valid 

X5 0,714 0,312 Valid 

X6 0,671 0,312 Valid 

X7 0,797 0,312 Valid 

X8 0,536 0,312 Valid 

X9 0,813 0,312 Valid 

X10 0,578 0,312 Valid 

Kinerja 

Keuangan (Y) 

Y1 0,762 0,312 Valid 

Y2 0,691 0,312 Valid 

Y3 0,883 0,312 Valid 

Y4 0,688 0,312 Valid 

 Sumber data : output SPSS yang diolah, 2018 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing item pernyataan 

memiliki r hitung > dari r tabel (0,312) dan bernilai positif. Dengan demikian 

butir pernyataan tersebut dinyatakan valid.  
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Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel 
Reliabilitas 

Coefficient 

Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

Sistem 

Pengendalian 

Manajemen 

10 Pernyataan 0,832 Reliabel 

Kinerja 

Keuangan 
4 Pernyataan 0,744 Reliabel 

  Sumber data : output SPSS yang diolah, 2018 

Dari keterangan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing 

variabel memiliki Cronbach Alpha > 0,60. Dengan demikian variabel (Sistem 

Pengendalian Manajemen dan Kinerja Keuangan) dapat dikatakan Reliabel. 

4.1.5 Analisis Statistik Deskriptif 

4.1.5.1 Sistem Pengendalian Manajemen pada PT Jaswita Jabar Unit Mobil 

Care Bandung  

Dalam penelitian ini, penulis menyebarkan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data. Pernyataan-pernyataan kuesioner berisi tentang penerapan  

Sistem Pengendalian Manajemen yang diukur dari indikator yang sesuai dengan  

Sistem Pengendalian Manajemen pada PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care 

Bandung. 

Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen dalam penelitian ini 

dijelaskan melalui 10 pernyataan kuesioner, dimana setiap indikator Sistem 

Pengendalian Manajemen terdiri dari 1 pernyataan kuesioner. Sistem 

Pengendalian Manajemen memiliki 10 indikator yaitu Pemisahan fungsi, 

Pengelompokkan kerja, Teknologi informasi, Mampu membangun kerja sama 

dengan perusahaan lain, Pemberian reward pada pekeja, Upah Lembur, 

Penyusunan perencanaan strategi, Evaluasi pelaksanaan strategi, Penyusunan 
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program berjangka dan Implementasi Sistem Pengendalian Manajemen (Mulyadi, 

2007:3).  

Penjelasan mengenai tanggapan dari seluruh responden untuk masing-

masing pernyataan kuesioner pada setiap indikator  good corporate governance 

yaitu sebagai berikut : 

1. Pemisahan fungsi 

Hasil tanggapan responden untuk pernyataan kuesioner pada indikator 

Pemisahan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4. 6 Hasil Tanggapan Responden Mengenai Pemisahan Fungsi 

Kategori Frekuensi  Skala Persentase SxF 

Sangat Setuju 15 5 37,5 75 

Setuju 23 4 57,5 92 

Ragu-ragu 2 3 5 6 

Tidak Setuju 0 2 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 40 15 100 173 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan pernyataan kuesioner pada tabel di atas yaitu Struktur 

organisasi perusahaan dijabarkan secara tepat dan jelas memiliki skor sebesar 173. 

Penilaian untuk setiap pernyataan kuesioner pada indikator Pemisahan fungsi dari 

hasil tanggapan responden tersebut dapat dilihat dari tabel 3.3, digambarkan 

dengan garis kontinum sebagai berikut : 

 Tidak Baik Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

40 72 105 137 169 200 

 

 
X1=173 
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Garis kontinum di atas menggambarkan bahwa nilai jawaban terhadap 

pernyataan kuesioner pada indikator pertama (X1) terletak pada kelas interval 

kriteria “sangat baik”. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem 

Pengendalian Manajemen pada PT Jaswita  Jabar Unit Mobil Care Bandung 

sangat baik karena adanya Pemisahan Fungsi dalam perusahaan. 

2. Pengelompokkan kerja 

Hasil tanggapan responden untuk pernyataan kuesioner pada indikator 

Pengelompokkan kerja dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4. 7 Hasil Tanggapan Responden Mengenai Pengelompokkan Kerja 

Kategori Frekuensi  Skala Persentase SxF 

Sangat Setuju 7 5 17,5 35 

Setuju 31 4 77,5 124 

Ragu-ragu 0 3 0 0 

Tidak Setuju 2 2 5 4 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 40 15 100 163 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan pernyataan kuesioner pada tabel di atas yaitu Pendelegasian 

wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada manajer dan karyawan memiliki 

skor sebesar 163. Penilaian untuk setiap pernyataan kuesioner pada indikator 

Pengelompokkan Kerja dari hasil tanggapan responden tersebut dapat dilihat dari 

tabel 3.3, digambarkan dengan garis kontinum sebagai berikut : 

 Tidak Baik Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

40 72 105 137 169 200 

 

 
X2=163 
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Garis kontinum di atas menggambarkan bahwa nilai jawaban terhadap 

pernyataan kuesioner pada indikator kedua (X2) terletak pada kelas interval 

kriteria “baik”. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian 

Manajemen pada PT Jaswita  Jabar Unit Mobil Care Bandung  baik karena adanya 

pengelompokkan kerja dalam perusahaan. 

3. Teknologi informasi 

Hasil tanggapan responden untuk pernyataan kuesioner pada indikator 

teknologi informasi dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4. 8 Hasil Tanggapan Responden Mengenai Teknologi Informasi 

Kategori Frekuensi  Skala Persentase SxF 

Sangat Setuju 27 5 67,5 135 

Setuju 13 4 32,5 52 

Ragu-ragu 0 3 0 0 

Tidak Setuju 0 2 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 40 15 100 187 

 Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan pernyataan kuesioner pada tabel di atas yaitu Perusahaan 

harus mampu mengikuti perkembangan teknologi modern memiliki skor sebesar 

187. Penilaian untuk setiap pernyataan kuesioner pada indikator teknologi 

informasi dari hasil tanggapan responden tersebut dapat dilihat dari tabel 3.3, 

digambarkan dengan garis kontinum sebagai berikut : 

 Tidak Baik Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

40 72 105 137 169 200 

 

 

X3=187 
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Garis kontinum di atas menggambarkan bahwa nilai jawaban terhadap 

pernyataan kuesioner pada indikator ketiga (X3) terletak pada kelas interval 

kriteria “sangat baik”. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem 

Pengendalian Manajemen pada PT Jaswita  Jabar Unit Mobil Care Bandung 

sangat baik karena adanya Kesesuaian Teknologi Informasi dalam perusahaan. 

4. Mampu membangun kerja sama dengan perusahaan lain 

Hasil tanggapan responden untuk pernyataan kuesioner pada indikator 

Mampu membangun kerja sama dengan perusahaan lain dapat dilihat pada tabel 

berikut :  

Tabel 4. 9 Hasil Tanggapan Responden Mengenai  

Mampu membangun Kerja Sama dengan Perusahaan lain 

Kategori Frekuensi  Skala Persentase SxF 

Sangat Setuju 30 5 75 150 

Setuju 10 4 25 40 

Ragu-ragu 0 3 0 0 

Tidak Setuju 0 2 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 40 15 100 190 

 Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan pernyataan kuesioner pada tabel di atas yaitu Hubungan yang 

baik dengan perusahaan lain dapat membantu jaringan informasi perusahaan 

memiliki skor sebesar 190. Penilaian untuk setiap pernyataan kuesioner pada 

indikator Mampu membangun kerja sama dengan perusahaan lain dari hasil 

tanggapan responden tersebut dapat dilihat dari tabel 3.3, digambarkan dengan 

garis kontinum sebagai berikut : 
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 Tidak Baik Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

40 72 105 137 169 200 

 

Garis kontinum di atas menggambarkan bahwa nilai jawaban terhadap 

pernyataan kuesioner pada indikator keempat (X4) terletak pada kelas interval 

kriteria “sangat baik”. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem 

Pengendalian Manajemen pada PT Jaswita  Jabar Unit Mobil Care Bandung 

sangat baik karena adanya kemampuan membangun kerja sama dengan 

perusahaan lain dalam perusahaan. 

5. Pemberian reward pada pekeja 

Hasil tanggapan responden untuk pernyataan kuesioner pada indikator 

Pemberian reward pada pekeja dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4. 10 Hasil Tanggapan Responden Mengenai  

Pemberian Reward pada Pekerja 

Kategori Frekuensi  Skala Persentase SxF 

Sangat Setuju 19 5 47,5 95 

Setuju 19 4 47,5 76 

Ragu-ragu 0 3 0 0 

Tidak Setuju 2 2 5 4 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 40 15 100 175 

 Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan pernyataan kuesioner pada tabel di atas yaitu Menghargai 

hasil kerja karyawan dengan memberikan reward memiliki skor sebesar 175. 

Penilaian untuk setiap pernyataan kuesioner pada indikator Pemberian reward 

pada pekeja dari hasil tanggapan responden tersebut dapat dilihat dari tabel 3.3, 

digambarkan dengan garis kontinum sebagai berikut : 

X4=190 
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 Tidak Baik Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

40 72 105 137 169 200 

 

Garis kontinum di atas menggambarkan bahwa nilai jawaban terhadap 

pernyataan kuesioner pada indikator kelima (X5) terletak pada kelas interval 

kriteria “sangat baik”. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem 

Pengendalian Manajemen pada PT Jaswita  Jabar Unit Mobil Care Bandung 

sangat baik karena adanya Pemberian reward pada pekeja dalam perusahaan. 

6. Upah Lembur 

Hasil tanggapan responden untuk pernyataan kuesioner pada indikator Upah 

Lembur dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4. 11 Hasil Tanggapan Responden Mengenai Upah Lembur 

Kategori Frekuensi  Skala Persentase SxF 

Sangat Setuju 13 5 32,5 65 

Setuju 19 4 47,5 76 

Ragu-ragu 4 3 10 12 

Tidak Setuju 4 2 10 8 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 40 15 100 161 

 Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan pernyataan kuesioner pada tabel di atas yaitu Memberikan 

upah tambahan saat bekerja diluar jam kerja memiliki skor sebesar 161. Penilaian 

untuk setiap pernyataan kuesioner pada indikator Upah Lembur dari hasil 

tanggapan responden tersebut dapat dilihat dari tabel 3.3, digambarkan dengan 

garis kontinum sebagai berikut : 

  

X5=175 
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 Tidak Baik Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

40 72 105 137 169 200 

 

Garis kontinum di atas menggambarkan bahwa nilai jawaban terhadap 

pernyataan kuesioner pada indikator keenam (X6) terletak pada kelas interval 

kriteria “baik”. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian 

Manajemen pada PT Jaswita  Jabar Unit Mobil Care Bandung baik karena adanya 

Upah Lembur dalam perusahaan. 

7. Penyusunan perencanaan strategi 

Hasil tanggapan responden untuk pernyataan kuesioner pada indikator 

Penyusunan perencanaan strategi dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4. 12 Hasil Tanggapan Responden Mengenai  

Penyusunan Perencanaan Strategi 

Kategori Frekuensi  Skala Persentase SxF 

Sangat Setuju 12 5 30 60 

Setuju 28 4 70 112 

Ragu-ragu 0 3 0 0 

Tidak Setuju 0 2 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 40 15 100 172 

 Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan pernyataan kuesioner pada tabel di atas yaitu Perusahaan 

perlu merumuskan strategi dan disosialisasikan kepada karyawan memiliki skor 

sebesar 172. Penilaian untuk setiap pernyataan kuesioner pada indikator 

Penyusunan perencanaan strategi dari hasil tanggapan responden tersebut dapat 

dilihat dari tabel 3.3, digambarkan dengan garis kontinum sebagai berikut : 

X6=161 
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 Tidak Baik Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

40 72 105 137 169 200 

 

Garis kontinum di atas menggambarkan bahwa nilai jawaban terhadap 

pernyataan kuesioner pada indikator ketujuh (X7) terletak pada kelas interval 

kriteria “sangat baik”. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem 

Pengendalian Manajemen pada PT Jaswita  Jabar Unit Mobil Care Bandung 

sangat baik karena adanya Penyusunan perencanaan strategi dalam perusahaan. 

8. Evaluasi pelaksanaan strategi 

Hasil tanggapan responden untuk pernyataan kuesioner pada indikator 

Evaluasi pelaksanaan strategi dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4. 13 Hasil Tanggapan Responden Mengenai   

Evaluasi Pelaksanaan Strategi 

Kategori Frekuensi  Skala Persentase SxF 

Sangat Setuju 13 5 32,5 65 

Setuju 27 4 67,5 108 

Ragu-ragu 0 3 0 0 

Tidak Setuju 0 2 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 40 15 100 173 

 Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan pernyataan kuesioner pada tabel di atas yaitu Perlunya 

evaluasi atas pelaksanaan strategi memiliki skor sebesar 173. Penilaian untuk 

setiap pernyataan kuesioner pada indikator Evaluasi pelaksanaan strategi dari hasil 

tanggapan responden tersebut dapat dilihat dari tabel 3.3, digambarkan dengan 

garis kontinum sebagai berikut : 

X7=172 
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 Tidak Baik Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

40 72 105 137 169 200 

 

Garis kontinum di atas menggambarkan bahwa nilai jawaban terhadap 

pernyataan kuesioner pada indikator kedelapan (X8) terletak pada kelas interval 

kriteria “sangat baik”. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem 

Pengendalian Manajemen pada PT Jaswita  Jabar Unit Mobil Care Bandung 

sangat baik karena adanya Evaluasi pelaksanaan strategi dalam perusahaan. 

9. Penyusunan program berjangka  

Hasil tanggapan responden untuk pernyataan kuesioner pada indikator 

Penyusunan program berjangka dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4. 14 Hasil Tanggapan Responden Mengenai   

Penyusunan Program Berjangka 

Kategori Frekuensi  Skala Persentase SxF 

Sangat Setuju 12 5 30 60 

Setuju 26 4 65 104 

Ragu-ragu 2 3 5 6 

Tidak Setuju 0 2 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 40 15 100 170 

 Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan pernyataan kuesioner pada tabel di atas yaitu Perusahaan 

perlu menyusun program baik jangka panjang/jangka pendek memiliki skor 

sebesar 170. Penilaian untuk setiap pernyataan kuesioner pada indikator 

Penyusunan program berjangka dari hasil tanggapan responden tersebut dapat 

dilihat dari tabel 3.3, digambarkan dengan garis kontinum sebagai berikut : 

X8=173 
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 Tidak Baik Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

40 72 105 137 169 200 

 

Garis kontinum di atas menggambarkan bahwa nilai jawaban terhadap 

pernyataan kuesioner pada indikator kesembilan (X9) terletak pada kelas interval 

kriteria “sangat baik”. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem 

Pengendalian Manajemen pada PT Jaswita  Jabar Unit Mobil Care Bandung 

sangat baik karena adanya Penyusunan program berjangka dalam perusahaan. 

10. Implementasi Sistem Pengendalian Manajemen 

Hasil tanggapan responden untuk pernyataan kuesioner pada indikator 

Implementasi Sistem Pengendalian Manajemen dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4. 15 Hasil Tanggapan Responden Mengenai  

Implementasi Sistem Pengendalian Manajemen 

Kategori Frekuensi  Skala Persentase SxF 

Sangat Setuju 16 5 40 80 

Setuju 19 4 47,5 76 

Ragu-ragu 5 3 12,5 15 

Tidak Setuju 0 2 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 40 15 100 171 

 Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan pernyataan kuesioner pada tabel di atas yaitu Sistem 

Pengendalian Manajemen perlu di implementasikan agar perusahaan bisa 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan memiliki skor sebesar 171. Penilaian untuk 

setiap pernyataan kuesioner pada indikator Implementasi Sistem Pengendalian 

Manajemen dari hasil tanggapan responden tersebut dapat dilihat dari tabel 3.3, 

digambarkan dengan garis kontinum sebagai berikut : 

X9=170 
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 Tidak Baik Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

40 72 105 137 169 200 

 

Garis kontinum di atas menggambarkan bahwa nilai jawaban terhadap 

pernyataan kuesioner pada indikator kesepuluh (X10) terletak pada kelas interval 

kriteria “sangat baik”. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem 

Pengendalian Manajemen pada PT Jaswita  Jabar Unit Mobil Care Bandung 

sangat baik karena adanya Implementasi Sistem Pengendalian Manajemen dalam 

perusahaan. 

Adapun hasil tanggapan responden secara keseluruhan mengenai 

penerapan Sistem Pengendalian Manajemen pada PT Jaswita  Jabar Unit Mobil 

Care Bandung yang terdiri dari 10 pernyataan kuesioner yaitu sebagi berikut : 

Tabel 4. 16 Rekapitulasi Jawaban Responden pada Variabel Penerapan  

Sistem Pengendalian Manajemen 

No. Pernyataan  Skor   Total 

Skor 5 4 3 2 1 

1 Struktur organisasi perusahaan dijabarkan 

secara tepat dan jelas. 

75 92 6 0 0 173 

2 Pendelegasian wewenang dan tanggung 

jawab diberikan kepada manajer dan 

karyawan. 

35 124 0 4 0 163 

3 Perusahaan harus mampu mengikuti 

perkembangan teknologi modern. 

135 52 0 0 0 187 

4 Hubungan yang baik dengan perusahaan 

lain dapat membantu jaringan informasi 

perusahaan. 

150 40 0 0 0 190 

5 Menghargai hasil kerja karyawan dengan 

memberikan reward. 

95 76 0 4 0 175 

6 Memberikan upah tambahan saat bekerja 

diluar jam kerja.  

65 76 12 8 0 161 

X10=171 
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7 Perusahaan perlu merumuskan strategi 

dan disosialisasikan kepada karyawan. 

60 112 0 0 0 172 

8 Perlunya evaluasi atas pelaksanaan 

strategi. 

65 108 0 0 0 173 

9 Perusahaan perlu menyusun program baik 

jangka panjang/jangka pendek. 

60 104 6 0 0 170 

10 Sistem Pengendalian Manajemen perlu di 

implementasikan agar perusahaan bisa 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

80 76 15 0 0 171 

Jumlah 1735 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan Tabel 3.4 dan total skor pada tabel di atas yaitu sebesar 1.735 

maka rata-rata yang didapat yaitu sebesar 173,5. Sehingga masih ada nilai 

dibawah rata-rata yaitu pada pernyataan no. 2, 6, 7, 8, 9, dan 10. penilaian untuk 

aspek variabel penerapan Sistem Pengendalian Manajemen secara keseluruhan 

dengan jumlah responden 40 orang dapat digambarkan dengan garis kontinum 

sebagai berikut:  

 Tidak Baik Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

400 721 1.041 1.361 1.681 2.000 

   1.735 

Garis kontinum di atas menggambarkan bahwa nilai jawaban responden 

terhadap variabel penerapan Sistem Pengendalian Manajemen terletak pada kelas 

interval kriteria “sangat baik”. Hal ini menunjukkan bahwa PT Jaswita Jabar Unit 

Mobil Care Bandung secara umum menerapkan Sistem Pengendalian Manajemen 

dengan sangat baik, hanya saja ada beberapa komponen yang harus lebih 

ditingkatkan dan diperbaiki oleh perusahaan. 
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4.1.5.2 Kinerja Keuangan pada PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care 

Bandung  

Pernyataan-pernyataan kuesioner dalam penelitian ini berisi tentang 

penilaian kinerja keuangan dengan pendekatan dari segi penjualan pada PT 

Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung. Penilaian kinerja keuangan dalam 

penelitian ini dijelaskan melalui 4 pernyataan kuesioner, dimana setiap indikator 

kinerja perusahaan terdiri dari 1 pernyataan kuesioner. Kinerja perusahaan 

memiliki 4 indikator yaitu Target penjualan, Realisasi penjualan, Penilaian 

penjualan dan Anggaran penjualan.( Rudianto, 2013:189). 

Penjelasan mengenai tanggapan dari seluruh responden untuk masing-

masing pernyataan kuesioner pada setiap indikator kinerja perusahaan yaitu  

sebagai berikut : 

1. Target penjualan 

 Hasil tanggapan responden untuk setiap pernyataan kuesioner pada 

indikator Target penjualan dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4. 17 Hasil Tanggapan Responden Mengenai Target Penjualan 

Kategori Frekuensi  Skala Persentase SxF 

Sangat Setuju 22 5 55 110 

Setuju 18 4 45 72 

Ragu-ragu 0 3 0 0 

Tidak Setuju 0 2 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 40 15 100 182 

 Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan pernyataan kuesioner pada tabel di atas yaitu Perusahaan harus 

menetapkan target penjualan dalam setiap tahunnya memiliki skor sebesar 182. 
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Penilaian untuk setiap pernyataan kuesioner pada indikator Target penjualan dari 

hasil tanggapan responden tersebut dapat dilihat dari tabel 3.3, digambarkan 

dengan garis kontinum sebagai berikut : 

 Tidak Baik Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

40 72 105 137 169 200 

             

 Garis kontinum di atas menggambarkan bahwa nilai jawaban terhadap 

pernyataan kuesioner pada indikator pertama (Y1) terletak pada kelas interval 

kriteria “sangat baik”. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja keuangan 

dalam Target penjualan pada PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung sangat 

baik dilakukan dengan cara menetapkan target penjualan setiap tahunnya. 

2. Realisasi penjualan 

Hasil tanggapan responden untuk setiap pernyataan kuesioner pada 

indikator Realisasi penjualan dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4. 18 Hasil Tanggapan Responden Mengenai Realisasi Penjualan 

Kategori Frekuensi  Skala Persentase SxF 

Sangat Setuju 12 5 30 60 

Setuju 26 4 65 104 

Ragu-ragu 2 3 5 6 

Tidak Setuju 0 2 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 40 15 100 170 

 Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan pernyataan kuesioner pada tabel di atas yaitu Realisasi 

penjualan perusahaan harus sesuai dengan rencana penjualan yang telah 

ditetapkan memiliki skor sebesar 170. Penilaian untuk setiap pernyataan kuesioner 

Y1=182 
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pada indikator Realisasi penjualan dari hasil tanggapan responden tersebut dapat 

dilihat dari tabel 3.3, digambarkan dengan garis kontinum sebagai berikut : 

 Tidak Baik Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

40 72 105 137 169 200 

             

 Garis kontinum di atas menggambarkan bahwa nilai jawaban terhadap 

pernyataan kuesioner pada indikator kedua (Y2) terletak pada kelas interval 

kriteria “sangat baik”. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja keuangan 

dalam Realisasi penjualan pada PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung 

sangat baik dilakukan dengan cara membuat realisasi penjualan setiap tahunnya. 

3. Penilaian penjualan  

Hasil tanggapan responden untuk setiap pernyataan kuesioner pada 

indikator Penilaian penjualan dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4. 19 Hasil Tanggapan Responden Mengenai Penilaian Penjualan 

Kategori Frekuensi  Skala Persentase SxF 

Sangat Setuju 10 5 25 50 

Setuju 28 4 70 112 

Ragu-ragu 0 3 0 0 

Tidak Setuju 2 2 5 4 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 40 15 100 166 

 Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan pernyataan kuesioner pada tabel di atas yaitu Harus dilakukan 

penilaian terhadap hasil penjualan dengan target penjualan memiliki skor sebesar 

166. Penilaian untuk setiap pernyataan kuesioner pada indikator Penilaian 

Y2=170 
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penjualan dari hasil tanggapan responden tersebut dapat dilihat dari tabel 3.3, 

digambarkan dengan garis kontinum sebagai berikut : 

 Tidak Baik Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

40 72 105 137 169 200 

             

 Garis kontinum di atas menggambarkan bahwa nilai jawaban terhadap 

pernyataan kuesioner pada indikator ketiga (Y3) terletak pada kelas interval 

kriteria “baik”. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja keuangan dalam 

Penilaian penjualan pada PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung baik 

dilakukan dengan cara melakukan penilaian penjualan setiap tahunnya. 

4. Anggaran penjualan 

Hasil tanggapan responden untuk setiap pernyataan kuesioner pada 

indikator Anggaran penjualan dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4. 20 Hasil Tanggapan Responden Mengenai Anggaran Penjualan 

Kategori Frekuensi  Skala Persentase SxF 

Sangat Setuju 9 5 22,5 45 

Setuju 22 4 55 88 

Ragu-ragu 9 3 22,5 27 

Tidak Setuju 0 2 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 40 15 100 160 

 Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan pernyataan kuesioner pada tabel di atas yaitu Penyusunan 

anggaran penjualan merupakan alat ukur yang efektif dari pelaksanaan kegiatan 

penjualan perusahaan memiliki skor sebesar 160. Penilaian untuk setiap 

pernyataan kuesioner pada indikator Anggaran penjualan dari hasil tanggapan 

Y3=166 
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responden tersebut dapat dilihat dari tabel 3.3, digambarkan dengan garis 

kontinum sebagai berikut : 

 Tidak Baik Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

40 72 105 137 169 200 

             

 Garis kontinum di atas menggambarkan bahwa nilai jawaban terhadap 

pernyataan kuesioner pada indikator keempat (Y4) terletak pada kelas interval 

kriteria “baik”. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja keuangan dalam 

Anggaran penjualan pada PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung baik 

dilakukan dengan cara menyusun anggaran penjualan setiap tahunnya. 

Adapun hasil tanggapan responden secara keseluruhan mengenai penilaian 

kinerja keuangan dengan pendekatan dari segi penjualan pada PT Jaswita Jabar 

Unit Mobil Care Bandung yang terdiri dari 4 pernyataan kuesioner sebagai 

berikut:  

Tabel 4. 21 Rekapitulasi Jawaban Responden pada Variabel  

Kinerja Keuangan 

No. Pernyataan Skor Total Skor 

5 4 3 2 1 

1 Perusahaan harus menetapkan target 

penjualan dalam setiap tahunnya. 

110 72 0 0 0 182 

2 Realisasi penjualan perusahaan harus sesuai 

dengan rencana penjualan yang telah 

ditetapkan. 

60 104 6 0 0 170 

3 Harus dilakukan penilaian terhadap hasil 

penjualan dengan target penjualan.  

50 112 0 4 0 166 

4 Penyusunan anggaran penjualan merupakan 

alat ukur yang efektif dari pelaksanaan 

kegiatan penjualan perusahaan. 

45 88 27 0 0 160 

Jumlah  678 

Y4=160 



93 
 

 
 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan tabel 3.5 dan total skor pada tabel di atas yaitu sebesar 678 

maka rata-rata yang didapat yaitu sebesar 169,5 Sehingga masih ada nilai dibawah 

rata-rata yaitu pada pernyataan no. 3 dan 4. penilaian untuk aspek variabel 

penilaian kinerja keuangan secara keseluruhan dengan jumlah responden 40 orang 

dapat digambarkan dengan garis kontinum sebagai berikut:  

 Tidak Baik Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

160 289 417 545 673 800 

 678 

Garis kontinum di atas menggambarkan bahwa nilai jawaban responden 

terhadap variabel penilaian kinerja keuangan terletak pada kelas interval kriteria 

“sangat baik”. Hal ini menunjukkan bahwa PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care 

Bandung secara umum memiliki penilaian kinerja keuangan sangat baik, hanya 

saja ada beberapa komponen yang harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki oleh 

perusahaan. 

4.1.6 Uji Asumsi Klasik  

Berdasarkan hasil pengujian segala penyimpangan klasik terhadap data 

penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : 

4.1.6.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Cara yang bisa ditempuh untuk menguji kenormalan data adalah dengan 

menggunakan Grafik Normal P-P Plot dengan cara melihat penyebaran datanya 
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mengikuti pola garis lurus, maka datanya normal. Jika pada tabel tes of normality 

dengan menggunakan Kolmogorov- Smirnov nilai sig > 0,05, maka dapat 

berdistribusi normal. Adapun uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

Gambar 4. 2 Grafik Histogram Uji Normalitas 

Antara Sistem Pengendalian Manajemen dan Kinerja Keuangan 

 
Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018 
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Gambar 4. 3  

Normal Probability Plot  

Antara Variabel Sistem Pengendalian Manajemen (X) dengan Kinerja 

Keuangan (Y) 

 
Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018 

Tabel 4. 22 Nilai Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov  

untuk Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Keuangan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 40 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 1,28321087 

Most Extreme Differences 

Absolute ,143 

Positive ,076 

Negative -,143 

Kolmogorov-Smirnov Z ,906 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,384 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018 
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Berdasarkan pada grafik histogram, residual  data telah menunjukan kurva 

normal yang membentuk lonceng sempurna. Begitu pula, pada grafik normal P-P 

Plot residual penyebaran data belum terlalu garis normal (garis lurus). Untuk lebih 

memastikan residual data telah mengikuti asumsi normalitas, maka residual data 

diuji kembali dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pada tabel 4.22, uji 

Kolmogorov-Smirnov menunjukan bahwa residual data yang didapat tersebut 

mengikuti distribusi normal, berdasarkan hasil output menunjukan nilai 

Kolmogorov-Smirnov signifikan pada 0,384 > 0,05. Dengan demikian, residual 

data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. 

4.1.6.2 Uji Linearitas  

Uji linearitas bertujuan untuk menguji apakah keterkaitan antara dua 

variabel yang bersifat linear. Perhitungan linearitas digunakan untuk mengetahui 

prediktor data peubah bebas berhubungan secara linear atau tidak dengan peubah 

terikat. Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan analisis variansi terhadap 

garis regresi yang nantinya akan diperoleh Kinerja Keuangan. Adapun hasil Uji 

Statistik Linearitas yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 23 Nilai Uji Linearitas  

untuk Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Keuangan 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Squar

e 

F Sig. 

kinerja keuangan * 

SPM 

Between Groups 

(Combined) 82,600 9 9,178 6,078 ,000 

Linearity 63,681 1 63,681 42,173 ,000 

Deviation from 

Linearity 
18,919 8 2,365 1,566 ,177 

Within Groups 45,300 30 1,510   

Total 127,900 39    

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018 
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Dari tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi = 0,177 lebih besar dari 0,05, 

yang artinya terdapat hubungan linear secara signifikan antara variable Sistem 

Pengandalian Manajemen (X) dengan Variable Kinerja Keuangan (Y).  

Diperoleh nilai Fhitung = 1,566, sedang Ftabel dengan angka df nya, dari 

output diatas diketahui df 8.30 dan ditemukan nilai Ftabel = 2,27. Karena nilai 

Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

linear secara signifikan antara variable Sistem Pengandalian Manajemen (X) 

dengan Variable Kinerja Keuangan (Y). 

4.1.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians. Adapun hasil Uji Statistik 

Heterokedastisitas yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Tabel 4. 24 Nilai Uji Heteroskedastisitas  

untuk Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Keuangan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3,498 1,301  2,689 ,011 

SPM -,057 ,030 -,295 -1,901 ,065 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Sistem 

Pengendalian Manajemen (X) sebesar 0,065 > 0,05, artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada variabel Sistem Pengendalian Manajemen (X). 
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Gambar 4. 4 Uji Penyimpangan Heteroskedastisitas 

 antara Variabel Sistem Pengendalian Manajemen dengan Kinerja  

Keuangan 

 
Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan grafik scatterplot diatas, menunjukan bahwa terdapat pola 

yang jelas serta titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.  

4.1.7 Analisis Korelasi  

Analisis korelasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui 

derajat atau kekuatan hubungan antara variabel Sistem Pengendalian Manajemen 

(X) dan Kinerja Keuangan (Y) yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. 
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Tabel 4. 25 Nilai Uji Korelasi  

antara Sistem Pengendalian Manajemen (X) dengan Kinerja Keuangan (Y) 

Correlations 

 SPM kinerja 

keuangan 

SPM 

Pearson Correlation 1 ,706** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 40 40 

kinerja keuangan 

Pearson Correlation ,706** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018 

Dari tabel diatas, diketahui antara Sistem Pengendalian Manajemen (X) 

dengan Kinerja Keuangan (Y) nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti terdapat 

korelasi yang signifikan. Dilihat dari nilai Pearson Correlation yang dihubungkan 

antara variabel Sistem Pengendalian Manajemen (X) dengan Kinerja Keuangan 

(Y)  mempunyai tanda bintang, ini berarti terdapat korelasi yang signifikan antara 

variabel yang dihubungkan.  

4.1.8 Analisis Regresi Linear Sederhana  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

fungsional antara variabel X (Sistem Pengendalian Manajemen) dan Y (Kinerja 

Keuangan).  
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Tabel 4. 26 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,545 2,356  1,080 ,287 

X ,332 ,054 ,706 6,139 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018 

Dari tabel diatas diketahui : 

a. Angka konstan dari Unstandardized Coefficients nilainya sebesar 2,545. 

Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika 

tidak ada Sistem Pengendalian Manajemen (X) maka Nilai konsisten 

Kinerja Keuangan (Y) adalah sebesar 2,545. 

b. Angka koefisien regresi nilainya sebesar 0,332, angka ini mengandung arti 

bahwa setiap penambahan 1% tingkat Sistem Pengendalian Manajemen 

(X), maka Kinerja Keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,332. 

Karena nilai koefisien regresi bernilai positif (+), maka dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Manajemen (X) berpengaruh positif 

terhadap Kinerja Keuangan (Y).  

Sehingga persamaan regresinya adalah Y=2.545+0,332 X 

4.1.9 Koefisien Determinasi  

Nilai Koefisien Determinasi (R Square) dapat dipakai untuk memprediksi 

seberapa besar kontribusi pengaruh variabel Sistem Pengendalian Manajemen (X) 

terhadap variabel Kinerja Keuangan (Y) dengan syarat hasil uji F dalam analisis 

regresi bernilai signifikan. Sebaliknya, jika hasil dalam uji F tidak signifikan 
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maka nilai koefisien determinasi (R Square) tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi kontribusi pengaruh variabel Sistem Pengendalian Manajemen (X) 

terhadap variabel Kinerja Keuangan (Y). 

Tabel 4. 27 Nilai Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 63,681 1 63,681 37,682 ,000b 

Residual 64,219 38 1,690   

Total 127,900 39    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X 

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi dalam Uji F sebesar 

0,000 < 0,05, nilai F tabel sebesar 4,08 < 37,682, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Sistem Pengendalian Manajemen secara simultan berpengaruh terhadap 

Kinerja Keuangan. 

Tabel 4. 28 Nilai Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,706a ,498 ,485 1,300 

a. Predictors: (Constant), X 

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018 

Dari tabel diatas, diketahui nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 

0,498 ( nilai 0,498 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi (R), yaitu 0,706 X 

0,706 = 0,498). Besarnya angka Koefisien Determinasi 0,498 sama dengan 49,8%. 

Angka tersebut mengandung arti bahwa Sistem Pengendalian Manajemen 
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berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan sebesar 49,8%. Sedangkan sisanya 

(100% - 49,8% = 50,2%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini.  

4.1.10 Uji Hipotesis menggunakan Uji Parsial (Uji T) 

Uji Hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel 

bebas dengan variabel terikat secara parsial. Hipotesis yang saya ajukan adalah : 

a. H0 : b ≤ 0, tidak terdapat pengaruh positif Sistem Pengendalian 

Manajemen(X) terhadap Kinerja Keuangan(Y). 

b. Ha : b > 0, terdapat pengaruh posistif Sistem Pengendalian Manajemen(X) 

terhadap Kinerja Keuangan(Y). 

4.1.10.1 Uji Hipotesis membandingkan Nilai Sig dengan 0,05 

Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam Uji Hipotesis 

dengan melihat Nilai Signifikansi (Sig.) dengan ketentuan dalam pengujian 

sebagai berikut :  

a. Jika tingkat signifikansi ≤ 5%, H0 ditolak  dan Ha diterima  

b. Jika tingkat signifikansi ≥ 5%, H0 diterima dan Ha ditolak 

Tabel 4. 29 Tabel Uji Signifikansi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,545 2,356  1,080 ,287 

X ,332 ,054 ,706 6,139 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 < 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti 
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bahwa “Ada Pengaruh positif Sistem Pengendalian Manajemen (X) terhadap 

Kinerja Keuangan (Y)”. 

4.1.10.2 Uji Hipotesis membandingkan Nilai T Hitung dengan T Tabel 

Pengujian hipotesis ini sering disebut juga dengan Uji t, dimana dasar 

pengambilan keputusan dalam Uji t adalah : 

a. Jika t hitung > t tabel, H0 ditolak dan Ha diterima  

b. Jika t hitung < t tabel, H0 diterima dan Ha ditolak 

Tabel 4. 30 Tabel Uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,545 2,356  1,080 ,287 

X ,332 ,054 ,706 6,139 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018 

Dari tabel diatas, diketahui nilai t hitung sebesar 6,139.  

t tabel = (a/2;n-k-1) 

t tabel = (0,05/2;40-1-1) 

t tabel = (0,025;38) 

t tabel = 2,024 

Berdasarkan hasil tabel diatas, diketahui Nilai t hitung sebesar 6,139 > t 

tabel sebesar 2,024, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh positif Sistem Pengendalian 

Manajemen (X) terhadap Kinerja Keuangan (Y)”. 
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada PT Jaswita Jabar Unit 

Mobil Care Bandung penulis menjelaskan : 

4.2.1 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen pada PT Jaswita Jabar 

Unit Mobil Care Bandung 

Dari pengujian deskriptif yang penulis lakukan, rata-rata yang didapat dari 

jumlah skor rekapitulasi variabel Sistem Pengendalian Manajemen yaitu sebesar 

173,5 berikut adalah hasil jawaban responden pada masing-masing item 

pernyataan.  

Pada item pernyataan 1, sebanyak 37,5% responden menyatakan sangat 

setuju atas pemisahan fungsi yang dilakukan perusahaan, sedangkan 57,5% 

menyatakan setuju dan 5% menyatakan ragu-ragu. Dengan jumlah skor sebesar 

173 yang artinya masih dibawah nilai rata-rata yaitu sebesar 173,5. Maka perlu 

dilakukannya perbaikan lagi dalam pemisahan fungsi.  

Pada item pernyataan 2, sebanyak 17,5% responden menyatakan sangat 

setuju atas pengelompokkan kerja, sedangkan 77,5% menyatakan setuju dan 5% 

menyatakan tidak setuju. Dengan jumlah skor sebesar 163 yang artinya masih 

dibawah nilai rata-rata yaitu sebesar 173,5. Maka perlu dilakukannya perbaikan 

lagi dalam pengelompokkan kerja. 

Pada item pernyataan 3, sebanyak 67,5% responden menyatakan sangat 

setuju atas Teknologi Informasi, sedangkan 32,5% menyatakan setuju. Dengan 

jumlah skor sebesar 187 yang artinya berada diatas nilai rata-rata yaitu sebesar 

173,5. Maka penerapan Teknologi Informasi dalam perusahaan sudah sangat baik. 
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Pada item pernyataan 4, sebanyak 75% responden menyatakan sangat 

setuju atas kemampuan perusahaan dalam membangun kerja sama dengan 

peusahaan lain, sedangkan 25% menyatakan setuju. Dengan jumlah skor sebesar 

190 yang artinya berada diatas nilai rata-rata yaitu sebesar 173,5. Maka penerapan 

kemampuan perusahaan dalam membangun kerja sama dengan peusahaan lain 

dalam perusahaan sudah sangat baik. 

Pada item pernyataan 5, sebanyak 47,5% responden menyatakan sangat 

setuju atas pemberian reward pada pekerja, sedangkan 47,5% menyatakan setuju 

dan 5% menyatakan tidak setuju. Dengan jumlah skor sebesar 175 yang artinya 

berada diatas nilai rata-rata yaitu sebesar 173,5. Maka penerapan pemberian 

reward pada pekerja dalam perusahaan sudah sangat baik. 

Pada item pernyataan 6, sebanyak 37,5% responden menyatakan sangat 

setuju atas upah lembur, sedangkan 47,5% menyatakan setuju kemudian 10% 

menyatakan ragu-ragu dan 10% menyatakan tidak setuju. Dengan jumlah skor 

sebesar 161 yang artinya masih dibawah nilai rata-rata yaitu sebesar 173,5. Maka 

perlu dilakukannya perbaikan lagi dalam upah lembur. 

Pada item pernyataan 7, sebanyak 30% responden menyatakan sangat 

setuju atas penyusunan perencanaan strategi, sedangkan 70% menyatakan setuju. 

Dengan jumlah skor sebesar 172 yang artinya masih dibawah nilai rata-rata yaitu 

sebesar 173,5. Maka perlu dilakukannya perbaikan lagi dalam penyusunan 

perencanaan strategi. 

Pada item pernyataan 8, sebanyak 32,5% responden menyatakan sangat 

setuju atas evaluasi pelaksanaan strategi, sedangkan 67,5% menyatakan setuju. 
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Dengan jumlah skor sebesar 173 yang artinya masih dibawah nilai rata-rata yaitu 

sebesar 173,5. Maka perlu dilakukannya perbaikan lagi dalam evaluasi 

pelaksanaan strategi. 

Pada item pernyataan 9, sebanyak 30% responden menyatakan sangat 

setuju atas penyusunan program berjangka, sedangkan 65% menyatakan setuju 

dan 5%  menyatakan ragu-ragu. Dengan jumlah skor sebesar 170 yang artinya 

masih dibawah nilai rata-rata yaitu sebesar 173,5. Maka perlu dilakukannya 

perbaikan lagi dalam penyusunan program berjangka.  

Pada item pernyataan 10, sebanyak 40% responden menyatakan sangat 

setuju atas implementasi sistem pengendalian manajemen, sedangkan 47,5% 

menyatakan setuju dan 12,5% menyatakan ragu-ragu. Dengan jumlah skor sebesar 

171 yang artinya masih dibawah nilai rata-rata yaitu sebesar 173,5. Maka perlu 

dilakukannya perbaikan lagi dalam implementasi sistem pengendalian 

manajemen.  

Sistem Pengendalian Manajemen merupakan faktor yang perlu 

diperhitungkan dalam pengendalian kinerja PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care 

Bandung khususnya Kinerja Keuangan. Dari hasil perhitungan kuesioner pada 10 

pernyataan Sistem Pengendalian Manajemen, sebanyak 40 responden mayoritas 

menjawab Setuju dan Sangat Setuju dengan hasil perhitungan sebesar 86,75 % 

dari 100% maka, penulis menyatakan bahwa pelaksanaan Sistem Pengendalian 

Manajemen di PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung “sangat baik” sesuai 

dengan perhitungan analisis deskriptif yang penulis lakukan hanya beberapa 
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perbaikan yang perlu dilakukan oleh perusahaan agar penerapan Sistem 

Pengendalian Manajemen menjadi lebih baik kedepannya..  

4.2.2 Pelaksanaan Kinerja Keuangan pada PT Jaswita Jabar Unit Mobil 

Care Bandung 

Dari pengujian deskriptif yang penulis lakukan, rata-rata yang didapat dari 

jumlah skor rekapitulasi variabel Kinerja Keuangan yaitu sebesar 169,5 berikut 

adalah hasil jawaban responden pada masing-masing item pernyataan.  

Pada item pernyataan 1, sebanyak 55% responden menyatakan sangat 

setuju atas target penjualan, sedangkan 45% menyatakan setuju. Dengan jumlah 

skor sebesar 182 yang artinya berada diatas nilai rata-rata yaitu sebesar 169,5. 

Maka penerapan target penjualan dalam perusahaan sudah sangat baik.  

Pada item pernyataan 2, sebanyak 30% responden menyatakan sangat 

setuju atas realisasi penjualan, sedangkan 65% menyatakan setuju dan 5% 

menyatakan ragu-ragu. Dengan jumlah skor sebesar 170 yang artinya berada 

diatas nilai rata-rata yaitu sebesar 169,5. Maka penerapan realisasi penjualan 

dalam perusahaan sudah sangat baik.  

Pada item pernyataan 3, sebanyak 25% responden menyatakan sangat 

setuju atas penilaian penjualan, sedangkan 70% menyatakan setuju dan 5% 

menyatakan tidak setuju. Dengan jumlah skor sebesar 166 yang artinya berada 

dibawah nilai rata-rata yaitu sebesar 169,5. Maka perlu dilakukannya perbaikan 

lagi dalam penilaian penjualan.   

Pada item pernyataan 4, sebanyak 22,5% responden menyatakan sangat 

setuju atas anggaran penjualan, sedangkan 55% menyatakan setuju dan 22,5% 
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menyatakan ragu-ragu. Dengan jumlah skor sebesar 160 yang artinya berada 

dibawah nilai rata-rata yaitu sebesar 169,5. Maka perlu dilakukannya perbaikan 

lagi dalam anggaran penjualan.   

Kinerja Keuangan  merupakan variabel terikat yang penulis teliti pada PT 

Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung. Dari hasil perhitungan kuesioner pada 4 

pernyataan Kinerja Keuangan, sebanyak 40 responden mayoritas menjawab setuju 

dan sangat setuju dengan hasil perhitungan sebesar 84,75% dari 100% maka, 

penulis menyatakan bahwa Kinerja Keuangan pada PT Jaswita Jabar Unit Mobil 

Care Bandung “sangat baik” sesuai dengan perhitungan analisis deskriptif yang 

penulis lakukan hanya beberapa perbaikan yang perlu dilakukan oleh perusahaan 

agar penerapan Kinerja Keuangan menjadi lebih baik kedepannya. 

4.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja 

Keuangan pada PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pada variabel Sistem 

Pengendalian Manajemen dan variabel Kinerja Keuangan, masing-masing item 

pernyataan dijawab dengan mayoritas setuju dan sangat setuju. Hal ini sejalan 

dengan pengujian Ha yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Manajemen 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan ditunjukan dengan P value 0,000 

yang lebih kecil dari signifikansi 5%, sehingga pada akhirnya Sistem 

pengendalian Manajemen mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kinerja 

Keuangan PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian 

Manajemen terhadap Kinerja Keuangan survei pada PT Jaswita Jabar Unit Mobil 

Care Bandung maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen pada PT Jaswita Jabar Unit 

Mobil Care Bandung termasuk kriteria sangat baik. Tetapi masih ada 

beberapa pernyataan yang diajukan oleh penulis nilainya berada dibawah 

nilai rata-rata sehingga perlu lebih diperhatikan dan dilakukan perbaikan 

dalam beberapa prinsip Sistem Pengendalian Manajemen yaitu, pemisahan 

fungsi, pengelompokkan kerja, upah lembur, penyusunan perencanaan 

stratgei, evaluasi pelaksanaan strategi, penyusunan program berjangka dan 

implementasi Sistem Pengendalian Manajemen.  

2. Kinerja Keuangan pada PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung  

khususnya pada Aspek Penjualan realisasi yang dicapai masih dibawah 

anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Namun demikian pencapaian 

realisasi penjualan dalam setiap tahun cenderung meningkat. Masih ada 

beberapa pernyataan yang diajukan oleh penulis nilainya berada dibawah 

nilai rata-rata sehingga perlu lebih diperhatikan dan dilakukan perbaikan 

dalam beberapa item yaitu, penilaian penjualan dan anggaran penjualan.  
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3. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen memiliki pengaruh positif 

terhadap Kinerja Keuangan pada PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care 

Bandung khususnya pada pencapaian realisasi penjualan. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis buat, maka 

saran yang akan diberikan dalam penelitian ini yaitu: 

5.2.1 Saran untuk Manajemen Perusahaan  

Saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis untuk manajemen 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen pada PT Jaswita Jabar Unit 

Mobil Care Bandung agar dapat meningkat sepenuhnya maka hal yang 

perlu dilakukan yaitu (1) melakukan beberapa tindakan yang sifatnya 

merupakan persiapan implementasi sesuai dengan rencana yang dibuat 

oleh perusahaan agar tujuan peusahaan dapat tercapai. (2) dalam 

pendelegasian wewenang dari pimpinan kepada bawahan sesuai dengan 

tugas pokok masing-masing. (3) memberikan upah tambahan saat bekerja 

diluar jam kerja.  

2. Perlunya dibuat monitoring dan evaluasi secara periodik/ bulanan atas 

pencapaian realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan terutama pada 

aspek pemasaran yang merupakan kinerja utama dalam hubungannya 

dengan pencapaian Laba Usaha. Dengan adanya evaluasi periodik 

berbagai upaya dapat diambil oleh manajemen terutama pada saat realisasi 

masih dibawah anggaran yang ditetapkan.   
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3. Program strategis perusahaan pada aspek pemasaran demikian pula dengan 

pencapaian dalam setiap periodik dapat disosialisasikan kepada pegawai 

terkait. Sehingga anggaran yang telah ditetapkan bersama merupakan 

tanggung jawab bersama pula.  

4. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan, sebaiknya 

perusahaan menerapkan budaya 3S (Senyum Sapa Salam) dan 

mengutamakan fungsi pelayanan kepada setiap pihak yang datang 

berhubungan dengan perusahaan.  

5.2.2 Saran untuk Penelitian Lebih Lanjut  

Saran-saran yang dapat diajukan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya 

adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian ini dapat juga dilakukan pada subjek penelitian yang berbeda 

tidak terbatas hanya pada PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung. 

Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada unit bengkel lain atau 

sejenisnya, sehingga kemungkinan hasil penelitian akan berbeda. 

2. Penelitian ini juga tidak terbatas hanya pada Usaha Jasa Perbengkelan, 

untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada perusahaan jasa lainnya 

baik milik pemerintah maupun swasta.  

3. Penelitian ini menggunakan vaiabel Sistem Pengendalian Manajemen 

variabel bebas (Independen), sehingga untuk penelitian selanjutnya 

kemungkinan akan dapat menghasilkan temuan yang berbeda apabila 

menggunakan variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis. 
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LAMPIRAN 

Lampiran  1 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Penelitian dilaksanakan  di lingkungan PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar 

Unit Mobil Care yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto  No.176-178 Bandung. 

No. Keterangan 
September Oktober  November Desember 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Penyelesaian usulan 
penelitian 

                

2. Bimbingan usulan 
penelitian 

                

3. Seminar usulan penelitian                 

4. Pengumpulan data                 

5. Pengolahan data                 

6. Penyampaian hasil 
penelitian 

                

7. Sidang akhir                 
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Lampiran  2 Kuesioner 

SURAT PENGANTAR KUESIONER 

 

Kepada Yth. 

Karyawan PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian pendidikan 

pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya 

Mukti Bandung, sebagai bahan penulisan skripsi kami melaksanakan penelitian 

dengan judul. 

Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan 

PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care Bandung 

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Anda, untuk mengisi 

kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Perlu kami sampaikan bahwa 

hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan tidak akan 

berpengaruh pada status anda sebagai karyawan PT Jaswita Jabar Unit Mobil Care 

Bandung. 

Bantuan dari anda untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya, 

secara obyektif, dan apa adanya sangat berarti bagi penelitian ini. Untuk itu kami 

ucapkan terima kasih. 

 

 

Penulis, 

Imelda Asri Lestari 

4122.4.14.12.0007 
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KUESIONER PENELITIAN 

“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN TERHADAP 

KINERJA KEUANGAN PT JASWITA JABAR UNIT MOBIL CARE 

BANDUNG” 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Pertanyaan terdiri dari dua kelompok yaitu, kelompok pertanyaan umum 

dan kelompok pernyataan khusus. Pada kelompok pertanyaan umum terdapat satu 

tipe pertanyaan yaitu isian. Isilah di tempat yang disediakan dengan singkat dan 

jelas. 

Pertanyaan Umum : 

2. Jenis Kelamin : 

3. Jabatan   : 

Pernyataan Khusus  

Pada kuesioner ini Bapak/Ibu diminta untuk memberikan tanda checklist 

(√) pada pilihan jawaban yang Bapak/Ibu anggap sesuai. Bapak/Ibu dimohon 

hanya memberikan satu pilihan jawaban yang dianggap paling sesuai/ mewakili 

situasi yang sebenarnya.  
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Keterangan Jawaban:  

SS = Sangat setuju  

S = Setuju  

RG = Ragu-ragu 

TS = Tidak setuju  

STS = Sangat tidak setuju  

 

Kuesioner Variabel Independen (X) 

SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 

1. Struktur Organisasi  

No. Pernyataan SS S RG TS STS 

1. Struktur organisasi perusahaan 

dijabarkan secara tepat dan jelas. 

     

2. Pendelegasian wewenang dan tanggung 

jawab diberikan kepada manajer dan 

karyawan. 

     

 

2. Jejaring Informasi 

No. Pernyataan SS S RG TS STS 

3. Perusahaan harus mampu mengikuti 

perkembangan teknologi modern. 

     

4. Hubungan yang baik dengan 

perusahaan lain dapat membantu 

jaringan informasi perusahaan. 
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3. Sistem Penghargaan  

No. Pernyataan SS S RG TS STS 

5. Menghargai hasil kerja karyawan 

dengan memberikan reward. 

     

6. Memberikan upah tambahan saat 

bekerja diluar jam kerja.  

     

 

4. Proses Sistem Pengendalian Manajemen 

No. Pernyataan SS S RG TS STS 

7. Perusahaan perlu merumuskan strategi 

dan disosialisasikan kepada karyawan. 

     

8. Perlunya evaluasi atas pelaksanaan 

strategi. 

     

 

5. Pelaksanaan Sistem 

No. Pernyataan SS S RG TS STS 

9. Perusahaan perlu menyusun program 

baik jangka panjang/jangka pendek. 

     

10. Sistem Pengendalian Manajemen perlu 

di implementasikan agar perusahaan 

bisa mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 
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Kuesioner Variabel Dependen(Y) 

KINERJA KEUANGAN 

6. Aspek Penjualan  

No. Pernyataan SS S RG TS STS 

11. Perusahaan harus menetapkan target 

penjualan dalam setiap tahunnya. 

     

12. Realisasi penjualan perusahaan harus 

sesuai dengan rencana penjualan yang 

telah ditetapkan. 

     

 

7. Alat analisis  

No. Pernyataan SS S RG TS STS 

13 Harus dilakukan penilaian terhadap 

hasil penjualan dengan target 

penjualan.  

     

14. Penyusunan anggaran penjualan 

merupakan alat ukur yang efektif dari 

pelaksanaan kegiatan penjualan 

perusahaan. 
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Lampiran  3 Tabulasi Data Kuesioner 

Sistem Pengendalian Manajemen  Kinerja Keuangan 

R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jumlah  R 1 2 3 4 Jumlah 

1 5 4 4 4 4 2 4 4 3 4 38  1 4 3 2 3 12 

2 4 4 5 5 4 2 5 5 5 5 44  2 5 4 4 5 18 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  3 4 4 4 4 16 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 38  4 5 4 4 4 17 

5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45  5 5 4 4 4 17 

6 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 43  6 4 4 4 3 15 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50  7 5 5 5 5 20 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50  8 5 5 5 5 20 

9 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 43  9 4 4 4 4 16 

10 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 42  10 4 4 4 4 16 

11 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 44  11 4 4 4 4 16 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  12 4 4 4 4 16 

13 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 48  13 5 4 5 5 19 

14 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41  14 5 4 4 4 17 

15 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 42  15 5 5 4 4 18 

16 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48  16 5 5 5 3 18 

17 3 2 5 5 2 3 4 4 4 5 37  17 4 5 4 3 16 

18 5 4 4 4 4 2 4 4 3 4 38  18 4 3 2 3 12 

19 4 4 5 5 4 2 5 5 5 5 44  19 5 4 4 5 18 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  20 4 4 4 4 16 

21 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 38  21 5 4 4 4 17 

22 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45  22 5 4 4 4 17 

23 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 43  23 4 4 4 3 15 

24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50  24 5 5 5 5 20 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50  25 5 5 5 5 20 

26 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 43  26 4 4 4 4 16 

27 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 42  27 4 4 4 4 16 

28 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 44  28 4 4 4 4 16 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  29 4 4 4 4 16 

30 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 48  30 5 4 5 5 19 

31 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41  31 5 4 4 4 17 

32 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 42  32 5 5 4 4 18 

33 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48  33 5 5 5 3 18 

34 3 2 5 5 2 3 4 4 4 5 37  34 4 5 4 3 16 

35 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 48  35 4 4 4 4 16 

36 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 43  36 4 4 4 4 16 

37 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45  37 5 4 5 5 19 

38 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 43  38 5 4 4 4 17 

39 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 42  39 5 5 4 4 18 

40 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48  40 5 5 5 3 18 
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Lampiran  4 Data MSI 

SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 

R X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 JUMLAH 

1 4 3 1 1 2 1 1 1 1 2 18 

2 3 3 3 3 2 1 3 3 4 4 27 

3 3 3 1 1 2 3 1 1 3 2 19 

4 3 3 1 1 2 2 1 1 3 1 17 

5 4 5 3 3 4 3 1 1 3 2 27 

6 3 3 3 3 4 3 1 1 3 2 24 

7 4 5 3 3 4 4 3 3 4 4 35 

8 4 5 3 3 4 4 3 3 4 4 35 

9 4 3 3 3 2 3 1 1 3 2 24 

10 3 3 1 3 4 4 1 1 3 1 23 

11 3 3 3 3 2 3 1 3 3 4 26 

12 3 3 1 1 2 3 1 1 3 2 19 

13 4 3 3 3 4 4 3 1 4 4 32 

14 3 3 1 1 2 3 1 3 3 2 21 

15 3 3 3 3 2 3 1 1 3 2 23 

16 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 32 

17 1 1 3 3 1 2 1 1 3 4 18 

18 4 3 1 1 2 1 1 1 1 2 18 

19 3 3 3 3 2 1 3 3 4 4 27 

20 3 3 1 1 2 3 1 1 3 2 19 

21 3 3 1 1 2 2 1 1 3 1 17 

22 4 5 3 3 4 3 1 1 3 2 27 

23 3 3 3 3 4 3 1 1 3 2 24 

24 4 5 3 3 4 4 3 3 4 4 35 

25 4 5 3 3 4 4 3 3 4 4 35 

26 4 3 3 3 2 3 1 1 3 2 24 

27 3 3 1 3 4 4 1 1 3 1 23 

28 3 3 3 3 2 3 1 3 3 4 26 

29 3 3 1 1 2 3 1 1 3 2 19 

30 4 3 3 3 4 4 3 1 4 4 32 

31 3 3 1 1 2 3 1 3 3 2 21 

32 3 3 3 3 2 3 1 1 3 2 23 

33 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 32 

34 1 1 3 3 1 2 1 1 3 4 18 

35 4 3 3 3 4 4 3 1 4 4 32 

36 3 3 3 3 4 3 1 1 3 2 24 

37 4 5 3 3 4 3 1 1 3 2 27 

38 4 3 3 3 2 3 1 1 3 2 24 

39 3 3 1 3 4 4 1 1 3 1 23 

40 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 32 
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KINERJA KEUANGAN 

R Y1 Y2 Y3 Y4 JUMLAH 

1 1 1 1 1 4 

2 3 3 3 4 12 

3 1 3 3 2 9 

4 3 3 3 2 10 

5 3 3 3 2 10 

6 1 3 3 1 7 

7 3 4 4 4 15 

8 3 4 4 4 15 

9 1 3 3 2 9 

10 1 3 3 2 9 

11 1 3 3 2 9 

12 1 3 3 2 9 

13 3 3 4 4 13 

14 3 3 3 2 10 

15 3 4 3 2 12 

16 3 4 4 1 12 

17 1 4 3 1 9 

18 1 1 1 1 4 

19 3 3 3 4 12 

20 1 3 3 2 9 

21 3 3 3 2 10 

22 3 3 3 2 10 

23 1 3 3 1 7 

24 3 4 4 4 15 

25 3 4 4 4 15 

26 1 3 3 2 9 

27 1 3 3 2 9 

28 1 3 3 2 9 

29 1 3 3 2 9 

30 3 3 4 4 13 

31 3 3 3 2 10 

32 3 4 3 2 12 

33 3 4 4 1 12 

34 1 4 3 1 9 

35 1 3 3 2 9 

36 1 3 3 2 9 

37 3 3 4 4 13 

38 3 3 3 2 10 

39 3 4 3 2 12 

40 3 4 4 1 12 
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Lampiran  5 Tabel r dan t 

TABEL R PRODUCT MOMENT 

PADA SIG. 0,05 

(TWO TAIL) 
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Critical Values for the t-Distribution (Two-Tailed) 

v = n - (k+1) 
α 

0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 

21 1.721 2.080 2.414 2.831 3.135 

22 1.717 2.074 2.405 2.819 3.119 

23 1.714 2.069 2.398 2.807 3.104 

24 1.711 2.064 2.391 2.797 3.091 

25 1.708 2.060 2.385 2.787 3.078 

26 1.706 2.056 2.379 2.779 3.067 

27 1.703 2.052 2.373 2.771 3.057 

28 1.701 2.048 2.368 2.763 3.047 

29 1.699 2.045 2.364 2.756 3.038 

30 1.697 2.042 2.360 2.750 3.030 

31 1.696 2.040 2.356 2.744 3.022 

32 1.694 2.037 2.352 2.738 3.015 

33 1.692 2.035 2.348 2.733 3.008 

34 1.691 2.032 2.345 2.728 3.002 

35 1.690 2.030 2.342 2.724 2.996 

36 1.688 2.028 2.339 2.719 2.990 

37 1.687 2.026 2.336 2.715 2.985 

38 1.686 2.024 2.334 2.712 2.980 

39 1.685 2.023 2.331 2.708 2.976 

40 1.684 2.021 2.329 2.704 2.971 

41 1.683 2.020 2.327 2.701 2.967 

42 1.682 2.018 2.325 2.698 2.963 

43 1.681 2.017 2.323 2.695 2.959 

44 1.680 2.015 2.321 2.692 2.956 

45 1.679 2.014 2.319 2.690 2.952 

46 1.679 2.013 2.317 2.687 2.949 

47 1.678 2.012 2.315 2.685 2.946 

48 1.677 2.011 2.314 2.682 2.943 

49 1.677 2.010 2.312 2.680 2.940 

50 1.676 2.009 2.311 2.678 2.937 

51 1.675 2.008 2.310 2.676 2.934 

52 1.675 2.007 2.308 2.674 2.932 

53 1.674 2.006 2.307 2.672 2.929 

54 1.674 2.005 2.306 2.670 2.927 

55 1.673 2.004 2.304 2.668 2.925 

56 1.673 2.003 2.303 2.667 2.923 

57 1.672 2.002 2.302 2.665 2.920 

58 1.672 2.002 2.301 2.663 2.918 

59 1.671 2.001 2.300 2.662 2.916 

60 1.671 2.000 2.299 2.660 2.915 
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Lampiran  6 Hasil Output SPSS Deskriptif Variabel 

 Variabel X (Sistem Pengendalian Manajemen) 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. 

Deviation 

Varianc

e 

Skewness 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 

Error 

Statistic Statistic Statistic Std. 

Error 

X 40 13 37 50 1735 43,38 ,608 3,848 14,804 ,207 ,374 

Valid N 

(listwise) 
40 

          

 

 Variabel Y (Kinerja Keuangan) 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. 

Deviation 

Variance Skewness 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 

Error 

Statistic Statistic Statistic Std. Error 

Y 40 8 12 20 678 16,95 ,286 1,811 3,279 -,549 ,374 

Valid N 

(listwise) 
40 
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Lampiran  7 Hasil Output SPSS Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Variabel X (Sistem Pengendalian Manajemen ) 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VAR00007 4,33 ,572 40 

VAR00008 4,08 ,616 40 

VAR00009 4,68 ,474 40 

VAR00010 4,75 ,439 40 

VAR00011 4,38 ,740 40 

VAR00012 4,03 ,920 40 

VAR00013 4,30 ,464 40 

VAR00014 4,33 ,474 40 

VAR00015 4,25 ,543 40 

VAR00016 4,28 ,679 40 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,832 10 

 

 Variabel Y (Kinerja Keuangan) 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00018 12,4000 2,144 ,598 ,664 

VAR00019 12,7000 2,215 ,476 ,719 

VAR00020 12,8000 1,600 ,741 ,553 

VAR00021 12,9500 2,049 ,396 ,777 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,744 4 
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Lampiran  8 Peta Lokasi 
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