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                                                   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi dan pasar bebas sekarang ini, persaingan di dunia 

industri semakin ketat, kompetitif dan menjadi hal yang tidak bisa dihindari lagi 

termasuk di Negara Indonesia. Masing-masing perusahaan saling berlomba untuk 

tetap mengembangkan dan mempertahankan usahanya agar tidak sampai gulung 

tikar. Hal ini seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang melakukan 

inovasi dengan  mengeluarkan beberapa produk baru seperti PT. Coca-Cola yang 

menciptakan pilihan rasa baru untuk minuman siap saji (Mustaidah, 2007), PT. 

Bintang Toedjoe Tbk yang menambah 3 varian rasa untuk produk Extra Joss (Kia, 

2007) dan PT. Pakuwon Dharma yang membangun klaster baru untuk perumahan 

di kawasan Surabaya Timur (Owi, 2007). 

Diharapkan produk-produk baru ini, dapat menarik dan meningkatkan daya 

beli konsumen, sehingga akan meningkatkan penjualan dan  laba pada perusahaan 

yang bersangkutan. Meningkatnya penjualan dan kenaikan laba perusahaan 

merupakan sesuatu hal yang menjadi goal setting atau penentuan tujuan yang 

ingin dicapai oleh tiap perusahaan. Goal setting merupakan proses penetapan 

tujuan dalam bidang perkerjaan, dalam proses goal setting ini melibatkan atasan 

dan bawahan secara bersama-sama menentukan atau menetapkan sasaran atau 

tujuan-tujuan kerja yang akan dilaksanakan tenaga kerjanya sebagai pengemban 
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tugas dalam suatu periode tertentu (Gibson, Ivancevich dan Donnelley, dalam 

Irmawati, 2004).  

Hal ini berarti dalam suatu organisasi kerja, harus tercipta kerja sama dan 

adanya tim kerja yang solid untuk mencapai goal setting perusahaan. Masing-

masing tenaga kerja harus melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan target 

atau sasarannya dengan sebaik mungkin. Penetapan target pekerjaan harus 

realistis dan disesuaikan dengan kemampuan karyawan, supaya karyawan dapat 

konsisten, terhindar dari konflik-konflik dalam pekerjaan dan memiliki komitmen 

yang baik terhadap pekerjaannya.  

Secara umum goal setting perusahaan terdiri dari pengembalian aktiva, 

menaikkan laba, mengadakan terobosan pasar, meningkatkan hubungan baik 

antara manajemen dengan serikat buruh dan peningkatan produktivitas. Namun 

dalam perencanaan goal setting antara perusahaan yang satu dan perusahaan yang 

lain bisa terdapat perbedaan tergantung dari keadaan riil yang ada dalam 

perusahaan seperti keadaan sumber daya manusia, peraturan-peraturan dalam 

perusahaan, jenis usaha, produk yang dihasilkan, dan prospek pasar dari produk 

yang dihasilkan.  

Sebagai implementasi rencana dalam pencapaian goal setting, di dalam 

sebuah perusahaan memerlukan sistem manajemen yang mampu melaksanakan 

fungsi pengendalian dan pengawasan atau yang disebut sistem pengendalian 

manajemen atas semua aktivitas yang berlangsung. Sistem pengendalian 

manajemen meliputi tindakan-tindakan untuk menuntun dan memotivasi usaha 

guna mencapai tujuan organisasi dan tindakan-tindakan untuk mengoreksi unjuk 
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kerja yang tidak efektif dan tidak efisien. Tindakan-tindakan tersebut sangat 

diperlukan karena dalam kenyataannya di dalam perusahaan atau organisasi 

terdapat karyawan yang kurang mampu atau sengaja tidak mau berprilaku positif 

dalam memberikan kontribusi yang maksimal demi kepentingan dan tujuan 

perusahaan.   

Hal ini diakibatkan adanya ketidaksesuaian tujuan individu dengan tujuan 

organisasi dan ketidakmampuan individu dalam mencapai tujuan organisasi 

melalui prilaku yang diharapkan sehingga karyawan yang bersangkutan 

cenderung untuk berprilaku yang merugikan bagi perusahaan seperti keluar dari 

pekerjaan, sering membolos saat bekerja dan tidak mematuhi aturan-aturan lain 

dalam bekerja. Proses yang terjadi dalam sistem pengendalian manajemen adalah 

bagaimana seorang manajer mempengaruhi anggota lain dalam sebuah organisasi 

atau perusahaan untuk mengimplementasikan strategi organisasinya. Di dalam 

proses ini terjadi adanya interaksi antar individu dalam perusahaan demi 

tercapainya keselarasan tujuan (goal congruence).  

Ketidaksesuaian tujuan individu dengan tujuan organisasi dan 

ketidakmampuan individu dalam mencapai tujuan organisasi dapat menimbulkan 

persepsi negatif karyawan terhadap goal setting perusahaan. Persepsi negatif yang 

dimiliki oleh supervisor atau karyawan terhadap goal setting perusahaan 

berpengaruh terhadap sikap, timbul minat, dan kemudian diwujudkan dalam 

perilaku oleh individu dalam pekerjaannya.   

Dijelaskan oleh Suryabrata (1992) bahwa sikap merupakan gambaran dalam 

berbagai kualitas dan instensitas yang berbeda dan bergerak dari positif melalui 
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areal netral ke arah negatif.  Sikap positif merupakan kecenderungan untuk 

bertindak mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu. Sikap negatif 

merupakan kecenderungan untuk bertindak menjauhi, memberhentikan, dan tidak 

menyukai objek tertentu.    

Kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam interaksi pada sistem pengendalian 

manajemen adalah komunikasi, membujuk, menasihati, memberi semangat dan 

mengkritik dari manajer kepada bawahannya maupun kritik dari bawahan kepada 

atasan yang tentu saja adalah kritik yang bersifat membangun dan demi kemajuan 

perusahaan. Dalam sistem pengendalian manajemen seorang manajer dihadapkan 

dengan berbagai aspek yang timbul, sehingga semua tindakan dan keputusan yang 

diambil harus dapat mencerminkan keseluruhan tujuan perusahaan serta demi 

kebaikan bersama semua komponen perusahaan.  

Setiap manajer dalam perusahaan dituntut untuk memiliki keahlian sesuai 

bidang pekerjaan yang dipimpinnya atau managerial skill untuk menjamin 

pelaksanaan pengendalian dapat berlangsung dengan baik. Prilaku manajer juga 

menjadi panutan bagi karyawan-karyawan yang dipimpinnya, sehingga manajer 

harus mampu memberi contoh yang baik bagi bawahannya seperti sikap yang 

jujur, rendah hati, kemauan untuk bekerja keras, disiplin, sikap yang terbuka dan 

mau menerima kritik dari bawahan. 

Landasan yang digunakan oleh manajer dalam pengendalian manajemen 

terdiri dari kebijakan dan program-program yang berlaku bagi semua individu 

yang terlibat dalam organisasi. Kebijakan dan program-program ini ditentukan 

oleh manajer puncak dengan tetap memperhatikan masukan dan saran dari 
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manajer menengah dan para karyawan. Contoh dari kebijakan dan program-

program ini antara lain pemberian bonus untuk karyawan berprestasi, promosi 

kenaikan jabatan bagi karyawan, peraturan-peraturan untuk mendisiplinkan 

karyawan yang bermasalah, peraturan saat bekerja dan peraturan lain yang terkait 

dengan pekerjaan. Pelaksanaan kebijakan dan program-program harus selalu 

ditinjau secara kontinu.  

Peninjauan ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

kesesuaian strategi manajemen dengan pencapaian goal setting perusahaan. 

Apabila kebijakan dan program-program yang ada masih relevan dengan 

pencapaian goal setting perusahaan maka kebijakan dan program-program 

tersebut perlu untuk dipertahankan, namun jika kebijakan dan program-program 

yang diterapkan sudah tidak mampu untuk memenuhi goal setting perusahaan 

maka kebijakan dan program-progam tersebut harus dievaluasi atau diganti sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan. Sebagai contoh jika 

produktivitas perusahaan menurun dan mulai muncul hubungan yang tidak 

harmonis antara pekerja dan manajemen seperti adanya protes atau demonstrasi 

dari karyawan maka hal ini menandakan bahwa goal setting perusahaan tidak 

sesuai dengan keinginan manajemen dan tidak memenuhi goal setting perusahaan 

yang direncanakan, seperti adanya mogok kerja yang terjadi pada karyawan 

Perum Damri Jogjakarta karena pihak manjemen perusahaan belum membayar 

gaji karyawan selama 4 bulan (Ant, 2006), maka pada saat itulah kebijakan dan 

program-program yang ada harus dievaluasi atau diganti dengan kebijakan dan 
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program-program yang sesuai dan dapat diterima oleh semua anggota perusahaan 

atau organisasi.     

Hal ini selaras dengan pernyataan Dermer (Sutapa, 2005) yang menyatakan 

bahwa dalam penyusunan perencanaan manajemen dan sistem pengendalian, 

selalu mempunyai situasi yang khusus yaitu tujuan spesifik yang akan dicapai 

sistem pengendalian dalam konteks tujuan organisasi, bentuk khusus dari 

perbedaan dan derajat desentralisasi yang dipilih (berhubungan dengan struktur 

organisasi), sifat dasar dan gabungan proses yang dikendalikan oleh sub unit dan 

tingkat yang terstruktur atau tidak terstruktur (berhubungan dengan tipe 

teknologi), tipe gaya kepemimpinan yang digunakan oleh manajer puncak.  

Keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian manajemen dalam 

perusahaan sangat tergantung pada faktor individu atau karyawan baik yang 

berposisi sebagai atasan maupun sebagai bawahan. Hal ini dikarenakan individu 

atau karyawan merupakan perencana, pelaksana, penentu dan penggerak 

komponen organisasi yang lain seperti alat-alat, mesin, situasi dalam organisasi 

dan lingkungan pekerjaan yang ada dalam organisasi tersebut. Selain sistem 

pengendalian manajemen yang baik, sebagai implementasi rencana perusahaan 

untuk pencapaian goal setting dibutuhkan adanya dukungan kepada seluruh 

karyawan baik untuk karyawan golongan terendah, supervisor sampai pada 

tingkatan manajerial. Salah satu dukungan penting yang diperlukan karyawan saat 

bekerja adalah dukungan sosial.  

Dukungan sosial didasarkan pada hakikat bahwa individu atau karyawan 

adalah sebagai makluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari 
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orang lain dan dilandasi oleh suatu kenyataan bahwa organisasi merupakan 

kumpulan dari individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan dan disepakati. Dukungan sosial dapat berasal dari sesama rekan kerja 

maupun dari atasan.  

Dukungan sosial dari orang lain dapat membantu seseorang dalam 

mengubah lingkungan yang penuh dengan tekanan, menahan dan melindungi 

seseorang dari pengaruh yang merugikan. Seseorang akan merasa sangat 

membutuhkan orang lain manakala ia dalam tugas yang berat dan persoalan yang 

rumit. Hal ini senada dengan pendapat La Rocco dan Jones (Yurdaningtyas dan 

Tjokroamidjojo, 2005) yang menyatakan adanya pengaruh langsung untuk 

dukungan dari atasan dan dukungan dari rekan seprofesi terhadap psychological 

strains atau reaksi afektif atas pekerjaannya.  

Reaksi afektif ini merupakan munculnya anggapan dari karyawan tentang 

pekerjaan yang dijalaninya seperti kepuasan atau ketidakpuasan kerja, adanya 

gejolak emosional atas pekerjaan yang dilakukan seperti kecemasan dan frustasi. 

Contoh dukungan sosial di tempat kerja antara lain kegiatan penggalangan dana 

secara suka rela dari anggota perusahaan kepada karyawan yang sedang 

mengalami kecelakaan kerja, kegiatan menjenguk karyawan yang sedang sakit, 

keakraban antar karyawan, kesan positif pemimpin di mata bawahan seperti atasan 

yang ramah dan mudah bergaul dengan bawahannya. Dengan adanya dukungan 

sosial di tempat kerja maka timbul penaksiran pada diri setiap individu yang 

terlibat dalam organisasi bahwa dia merasa dipedulikan dan dihargai oleh orang di 

sekitar lingkungan kerjanya sehingga setiap karyawan mampu untuk bekerja 
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secara efektif, efisien dan memberikan performance kerja maksimal yang secara 

langsung juga berpengaruh dalam pencapaian goal setting perusahaan.  

Berdasar atas uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat 

ditarik suatu perumusan masalah yaitu: “Apakah ada hubungan antara persepsi 

sistem pengendalian manajemen dan dukungan sosial di tempat kerja dengan 

persepsi goal setting perusahaan”. Mengacu dari rumusan masalah tersebut 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Hubungan Antara 

persepsi sistem Pengendalian Manajemen dan Dukungan Sosial di Tempat Kerja 

dengan persepsi goal Setting Perusahaan. 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka adapun tujuan dari           

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui ada tidaknya hubungan antara persepsi sistem pengendalian 

manajemen dan dukungan sosial di tempat kerja dengan persepsi goal setting 

perusahaan. 

2. Mengetahui ada tidaknya hubungan antara persepsi sistem pengendalian 

manajemen dengan persepsi goal setting perusahaan. 

3. Mengetahui ada tidaknya hubungan antara dukungan sosial di tempat kerja 

dengan persepsi goal setting perusahaan. 

4. Mengetahui tingkat persepsi sistem pengendalian manajemen pada karyawan. 

5. Mengetahui tingkat dukungan sosial di tempat kerja pada karyawan. 

6. Mengetahui tingkat persepsi goal setting perusahaan. 
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7. Mengetahui besar sumbangan persepsi sistem pengendalian manajemen dan 

dukungan sosial di tempat kerja terhadap persepsi goal setting perusahaan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan pemahaman teoritis, khususnya pada bidang psikologi industri dan 

organisasi berupa data empiris mengenai hubungan antara persepsi sistem 

pengendalian manajemen dan dukungan sosial di tempat kerja dengan persepsi 

goal setting perusahaan. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi pimpinan perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan memperdayakan persepsi 

manajemen serta dukungan sosial kepada seluruh karyawan yang ada dalam 

perusahaan sehingga dapat mencapai persepsi goal setting yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

b. Bagi karyawan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman dan sumbangan informasi sebagai bahan pertimbangan karyawan 

untuk dapat meningkatkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas. 




