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ABSTRAK 

Pelaksanaan bisnis suatu institusi akan sangat bergantung bagaimana cara 

perusahaan dapat bersaing pada tingkat persaingan yang semakin ketat. Perusahaan 

dituntut harus dapat meningkatkan mutu, keunggulan daya saing, serta dapat 

memanfaatkan seluruh kemampuan dalam melakukan inovasi-inovasi agar dapat 

menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 

menganalisis dan menguji apakah sistem  penghargaan dan sistem profit center 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Kinerja manajerial. 

Penelitian menggunakan data primer, dengan cara penyebaran kuesioner dengan 

sample 17 manajer yang bekerja PT.Graha Agung kencana Surabaya. Peneliti juga 

menggunakan data sekunder, dengan cara wawancara langsung dengan salah satu 

karyawan PT. Graha agumg kencana Surabaya. Teknik penentuan sample menggunakan 

purposive sampling.  

Data dianalisis menggunakan uji hipotesis dan analisis regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa Variabel sistem penghargaan berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial sedangkan variabel sistem profit center tidak berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. Hipotesis yang menyatakan “bahwa terdapat pengaruh antara sistem 

penghargaan dan sistem profit center terhadap kinerja manajerial” sebagian teruji 

kebenarannya. Variabel sistem profit center tidak terbukti lebih dominan berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial dibandingkan dengan variabel sistem penghargaan. 

 Kata Kunci: Sistem Penghargaan , Sistem Profit Center, dan Kinerja Manajerial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Di masa globalisasi seperti sekarang ini, batas ekonomi antara negara satu 

dengan yang lain menjadi hilang. Keadaan ini menyebabkan dunia bisnis, 

termasuk Indonesia, semakin menghadapi banyak tantangan dengan tingkat 

persaingan yang semakin ketat pula. Oleh karena itu keunggulan daya saing 

dari setiap perusahaan adalah syarat mutlak apabila perusahaan masih ingin 

bertahan dalam dunia bisnis.  

Pelaksanaan bisnis suatu institusi akan sangat bergantung bagaimana cara 

perusahaan dapat bersaing pada tingkat persaingan yang semakin ketat. 

Perusahaan dituntut harus dapat meningkatkan mutu, keunggulan daya saing, 

serta dapat memanfaatkan seluruh kemampuan dalam melakukan inovasi-

inovasi agar dapat menghasilkan produk dengan kualitas tinggi, dan akhirnya 

dapat memenangkan persaingan bisnis yang ada di pasar. 

Oleh karena itu untuk memenangkan persaingan di dalam suatau 

kompetisi yang sehat, perusahaan di tuntut untuk bekerja secara efesien dan 

efektif dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Untuk dapat bertahan dan 

berhasil dalam lingkungan kompetisi global, perusahaan harus menghasilkan 

produk yang berkualitas, karena hanya dengan memproduksi produk yang 

berkualitas tersebut maka perusahaan akan menghasilkan laba dalam jangka 

panjang. Untuk memperoleh produk yang berkualitas. 
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Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

keefektifan organisasional. Menurut Mahoney dalam Riyadi (2000: 135) yang 

dimaksud Kinerja Manajerial adalah persepsi Kinerja individual para anggota 

organisasi dalam kegiatan – kegiatan manajerial yaitu antara lain : 

1. Perencanaan  

Menentukan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keaaan 

perusahaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan 

baik dari Lingkungan Intern maupun ekstren perusahaan dan 

mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian 

tujuan. 

2. Investigasi  

Mengumpulkan dan menyampaikan informasi untuk catatan, laporan 

dan rekening, mengukur hasil dan analisa pekerja. 

3. Koordinasi  

Proses pengemigrasian tujuan – tujuan dan kegiatan – kegiatan pada 

satuan – satuan yang terpisah untuk meningkatkan dan menyesuaikan 

program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 

4. Supervisi  

Mengarahkan, memimpin dan mengembangkan bawahan, 

membimbing, melatih, dan memberikan tugas kepada bawahan. 
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5. Pengaturan Staff 

Mempertahankan angkatan kerja, merekrut, mewawancarai dan 

memilih pegawai baru, menempatkan dan memproklamasikan dan 

mutasi pegawai. 

6. Perwakilan  

Mewakili atasan bila tidak bisa hadir dan dapat  memberikan 

keputusan asalkan sudah disetujui atasan. 

Begitu pula dengan sistem penghargaan atau kompensasi, dimana 

karyawan akan semakin termotivasi untuk meningkatkan produktivitas dan 

kualitas kinerja karyawan tertentu tentu saja akan sangat bermanfaat bagi 

perusahaan. Kompensasi dapat berupa finansial dan non finansial. 

Kompensasi finansial berbentuk gaji, upah, bonus, komisi, asuransi karyawan, 

bantuan sosial, tunjangan libur atau cuti, kompensasi non finansial berbentuk 

tantangan tugas, tanggung jawab tugas, peluang, serta lingkungan pekeja yang 

menarik (Sculer dan Huber dalam Kurnianingsih dan Indriantoro,2001) 

peranan penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi karyawan misalnya 

penilaian kinerja, kompensasi, dan sistem promosi merupakan motivasi untuk 

mencapai sasaran perusahaan. Banyak manajer yakin bahwa uang merupakan 

motivator terpenting bagi karyawan untuk menigkatkan kinerjanya, ternyata 

hasil dari penelitian dan survey yang diperoleh bahwa pengakuan prestasi 

kerja merupakan motivator paling kuat (Tjipto dan Diana, 2001) 
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(Kaliel dalam Mardiyah dan Listia Ningsih: 2005) menyatakan bahwa 

suatu profit center merupakan suatu aktivitas produksi yang memfokuskan 

penciptaan 

 1. komoditas untuk penjualan dan  

2.  produk untuk profit center.  

Supriyono (2000: 396) Dikutip oleh Mardiyah dan Liatianigsih (2005) 

menyatakan pengukuran kinerja profit center menggunakan dua macam cara 

yaitu:  

1.  pengukuran kinerja manajemen, seberapabaiknya manajer dalam 

memimpin unit atau pusat pertanggungjawaban, sehingga prestasi 

manajer diukur sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya 

2.   pengukuran kinerja ekonomi, seberapa baiknya profit center sebagai 

unit kegiatan ekonomi dapat mencapai atau memenuhi anggaran 

labanya. 

 

Tabel. 1.1: program Laba-Rugi 

Tahun Anggaran Pendapatan Realisasi selisih 

2010 11.129.100.000 9.504.129.000 1.624.971.000 

2011 9.000.000.000 8.740.000.000 260.000.000 

2012 12.154.000.000 18.035.828.295 5.881.828.295 

Sumber data : PT. Graha Agung Kencana  

Dengan selisih antara target dan relisasi pendapatan yang dialami perusahaan 

khususnya selama tiga tahun terakhir terlihat bahwa terdapat masalah dalam 
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usaha pencapaian pendapatan dengan realisasi yang ada dalam perusahaan, 

Penurunan anggaran pendapatan atau target tersebut merupakan bukti nyata 

bahwa lemahnya kinerja PT. Graha Agung Kencana, di sebabkan karena 

kurang efektifnya sistem pengukuran penghargaan dan profit center yang 

merupakan perwujudan budaya kinerja perusahaan untuk meningkatakn mutu 

secara berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kepuasan konsumen. 

Dari uraian di atas maka peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “ Pengaruh Sistem Pengukuran Penghargaan dan Sistem 

Pengukuran Profit Center Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Graha 

Agung Kencana Surabaya . 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di sebutkan di atas, maka 

dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah sistem pengukuran penghargaan dan profit center mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial? 

2. Manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan antara sistem 

pengukuran  penghargaan dan profit center terhadap kinerja manajerial? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk menganalisis dan menguji apakah sistem pengukuran penghargaan 

dan sistem profit center mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 

Kinerja manajerial. 
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2. Untuk menguji variabel mana yang mempunyai pengaruh paling dominan 

antara Sistem Pengukuran Penghargaan dan sistem profit center Terhadap 

Kinerja manajerial. 

1.4 Manfaat Penelitian. 

Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian adalah: 

1. Bagi perusahaan 

sebagai bahan masuka untuk lebih mengetahui pengaruh sistem 

pengukuran penghargaan dan sistem pengukuran profit center terhadap 

kinerja manajerial dalam dalam rangka mencapai tujuan perusahaan 

tersebut. 

2. Bagi peneliti  

Sebagai sarana dalam menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori 

yang telah di peroleh selama masa study serta dapat memperluas 

wawasan ilmiah di bidang akuntansi manajemen dalam hal ini akan 

sangat berguna bila kelak terjun ke masayrakat. 

3. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini dapat di sumbangkan dan dihunakan bagi peneliti 

sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

masalah ini di masa yang akan datang. 
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