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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pemerintah Indonesia yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo  

melakukan upaya menambah ketersediaan listrik yang mencukupi, yaitu dengan 

membuat program pembangunan kelistrikan. Dan program tersebut dikenal 

dengan program pembangunan listrik 35.000 megawatt (MW). 

Ketika dicanangkannya program pembangunan listrik oleh pemerintah 

terjadi sebuah fenomena, yaitu dengan didapatnya informasi dari media massa 

bahwa pembangunan kelistrikan ini telah menimbulkan pertentangan atau terjadi 

silang pendapat, antara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Wakil 

Presiden Jusuf Kalla. Silang pendapat ini menurut Menko Kemaritiman bahwa 

target pembangunan kelistrikan 35.000 MW dianggap tidak realistis 

(www.kompasiana.com). 

Seiring berjalannya waktu, Presiden melakukan reshuffle kabinet dan salah 

satu Menteri yang diganti dalam reshuffle yang kedua ini salah satunya adalah 

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Digantinya Menko Kemaritiman 

ini, kemungkinan dengan salah satu sikapnya yang menyatakan bahwa program 

listrik 35.000 MW ini dianggap tidak realistis. Anggapan tidak realistis ini bisa 

diartikan terhadap banyak hal kemungkinan, diantaranya adalah kemungkinan 

kurangnya ketersediaan dana, atau kemungkinan tidak memperhitungkannya 

kesulitan memperoleh lahan atau tanah untuk lokasi pembangunan, serta masih 

http://www.kompasiana.com/
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banyak kemungkinan lainnya yang tentunya diluar pengetahuan yang dimiliki 

penyusun. 

Silang pendapat ini menjadikan sebuah fenomena yang menarik bagi 

penyusun untuk melakukan penelitian. Tentunya penelitian yang dilakukan, 

khusus terhadap masalah yang sesuai dengan program studi, yaitu dibidang studi 

akuntansi. 

Jadi yang penyusun teliti adalah arti tidak realistis dari kemungkinan, 

sudut pandang, atau anggapan bahwa perusahaan yang akan memikul beban 

program kelistrikan tersebut tidak memiliki kinerja baik, sehingga target 

pencapaian tujuan diragukan. 

Apabila program listrik 35.000 MW ini direalisasikan, maka menjadi 

tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan dalam 

pelaksanaannya tentu akan dilakukan oleh sebuah perusahaan milik 

pemerintah/negara, dalam hal ini perusahaan yang dimaksud adalah PT PLN 

(Persero), karena PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dibidang kelistrikan. Sedangkan teknis pelaksanaannya akan dilakukan 

oleh salah satu perusahaan pembangkitan kelistrikan yang ada, yaitu PT Indonesia 

Power, atau disingkat IP. 

PT Indonesia Power merupakan sebuah anak perusahaan PT PLN 

(Persero) yang menjalankan usaha komersial pada bidang pembangkitan tenaga 

listrik. Saat ini PT Indonesia Power merupakan perusahaan pembangkitan listrik 
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dengan daya mampu terbesar di Indonesia. PT Indonesia Power membawahi unit-

unit pembangkitan, salah satunya adalah Unit Pembangkitan (UP) Saguling. 

UP Saguling adalah sebuah organisasi/perusahaan, karena UP ini 

merupakan sebuah wadah sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan yaitu 

bertujuan menyediakan tenaga listrik melalui suatu proses yang disebut dengan 

pembangkitan tenaga listrik. Sebab sebagaimana diketahui bahwa organisasi 

adalah sekelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Sama halnya 

dengan perusahaan, karena perusahaan juga terdiri dari sekelompok orang yang 

bekerja sama agar tercapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan 

rencana. Dalam teori dikatakan bahwa setiap pihak yang mendirikan atau 

membentuk suatu perusahaan adalah merupakan usaha pihak tersebut untuk 

tujuan memperoleh keuntungan. Dan keuntungan ini merupakan tujuan utama 

perusahaan tersebut. Setiap perusahaan tentu dalam menjalankan aktivitasnya 

untuk menghasilkan laba atau keuntungan demi mempertahankan kelangsungan 

perusahaan. 

Setiap pihak yang membentuk atau mendirikan perusahaan adalah 

merupakan usaha pihak tersebut dalam upaya mencapai tujuan untuk memperoleh 

keuntungan. Jadi dengan demikian keuntungan itu dijadikan tujuan yang utama. 

Sebab dari keuntungan inilah yang pada akhirnya dapat memuaskan seluruh 

orang, atau pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut. 

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan, antara lain pihak 

penanam modal. Penanam modal sangat diperlukan, sebab dalam mendirikan dan 
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menjalankan perusahaan tidak terlepas dari kebutuhan dana, guna membiayai 

pembangunan fisik perusahaan, maupun untuk keperluan modal kerja dalam 

menggerakan atau menjalankan proses produksi. Proses produksi dapat berjalan, 

apabila tersedia bahan baku (raw material) tertentu, kemudian pegawai (labor) 

yaitu orang yang dengan keahlian tertentu dapat membuat barang tertentu, sesuai 

dengan bidang usaha perusahaan tersebut. Dan juga untuk biaya-biaya tidak 

langsung (overhead). 

Selanjutnya apabila keuntungan yang diperoleh mampu menutupi seluruh 

beban-beban perusahaan, dan juga mampu memuaskan seluruh pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan tersebut, maka kelangsungan hidup 

perusahaan akan terjaga, atau mungkin akan terus berkembang menjadi sebuah 

perusahaan yang besar. 

Terjaga tidaknya kelangsungan hidup perusahaan, dan berkembang 

tidaknya perusahaan akan sangat bergantung kepada pencapaian tujuan dalam 

memperoleh keuntungan. Tercapai tidaknya tujuan perusahaan akan sangat 

bergantung kepada cara seorang manajer mengelola perusahaan. Oleh sebab itu, 

seorang manajer didalam memimpin sebuah perusahaan memerlukan sebuah alat, 

guna mengendalikan perusahaan agar seluruh operasi perusahaan mengarah 

kepada tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan, adalah gambaran 

baik atau buruknya kinerja dan kemampuan yang dimiliki seorang manajer dalam 

mengendalikan dan mengawasi perusahaan tersebut. 
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Pada awal didirikan, biasanya masih merupakan perusahaan kecil dengan 

permasalahan yang dihadapi belum meluas dan kompleks, serta beban kegiatan 

yang dihadapi masih rendah. Sehingga jumlah pegawai yang ada masih rendah 

atau sedikit, karena sedikit banyaknya jumlah pegawai akan sebanding dengan 

tinggi rendahnya beban kegiatan operasi perusahaan. Pada perusahaan seperti ini 

atau perusahaan skala kecil tentunya seorang manajer masih mampu 

mengendalikan dan mengawasi perusahaan yang dipimpinnya oleh seorang diri. 

Berbeda dengan seorang manajer pada perusahaan berskala besar dengan 

permasalahan yang dihadapi sangat luas dan kompleks, hal ini menyebabkan 

beban kerja yang sangat tinggi serta memerlukan penanganan operasi secara cepat 

dan tepat. Disamping itu karena luasnya operasi perusahaan, baik luas aktivitas 

bidang-bidang kegiatan, dengan sendirinya mengakibatkan operasi perusahaan 

dilakukan oleh jumlah pegawai yang banyak atau tinggi. 

Tinggi rendahnya jumlah pegawai disesuaikan dengan perbandingan 

beban kerja yang dipikul dengan batas maksimal kemampuan menanggung beban 

kerja untuk setiap pegawai. Dengan demikian perusahaan skala besar tentunya 

terjadi pendelegasian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada banyak 

pegawai, didalam keadaan demikian seorang manajer sangat membutuhkan suatu 

alat untuk mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan agar mengarah kesatu 

tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana. Dan alat tersebut adalah 

sistem pengendalian manajemen. 
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Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai 

oleh individu atau suatu organisasi, dalam melaksanakan pada suatu periode 

tertentu. Salah satu alat organisasi yang penting untuk menunjang kinerja yang 

optimal dari sebuah perusahaan adalah dibutuhkannya suatu sistem pengendalian 

manajemen (Porporato, 2006). Untuk menentukan keberhasilan dan juga untuk 

pengembangan ke depannya, maka perusahaan harus memiliki suatu sistem yang 

memadai serta tenaga kerja yang berkualitas. Adapun sistem yang dimaksud 

adalah sistem pengendalian manajemen yang memadai. 

Berdasarkan ulasan tersebut diatas, penyusun bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul: 

“PERANAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN TERHADAP 

KINERJA UNIT PEMBANGKITAN SAGULING”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Apakah implementasi sistem pengendalian manajemen telah memadai di 

Unit Pembangkitan Saguling. 

2. Bagaimana kinerja di Unit Pembangkitan Saguling. 

3. Apakah implementasi sistem pengendalian manajemen berperan dalam 

pencapaian kinerja di Unit Pembangkitan Saguling. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan 

penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu 

untuk: 

1. Mengetahui kememadaian implementasi sistem pengendalian manajamen 

di Unit Pembangkitan Saguling. 

2. Mengetahui kinerja di Unit Pembangkitan Saguling. 

3. Mengetahui peranan implementasi sistem pengendalian manajemen dalam 

pencapaian kinerja di Unit Pembangkitan Saguling. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara langsung maupun tidak langsung bagi: 

1. Penyusun 

Penelitian ini sangat berguna bagi penyusun karena dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan serta dapat memperoleh pemahaman 

khususnya mengenai peranan sistem pengendalian manajemen 

terhadap kinerja suatu perusahaan. Sebagai salah satu syarat untuk 

menempuh ujian kelulusan Sarjana Ekonomi Universitas Widyatama. 

2. Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar 

pertimbangan manajemen dalam rangka perbaikan sistem 
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pengendalian manajemen khususnya dalam unsur-unsur sistem 

pengendalian manajemennya. 

3. Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pihak lain dalam hal untuk menambah wawasan ilmu pengentahuan. 

Penelitian ini juga dapat berguna sebagai bahan referensi bagi peneliti 

lainnya yang berminat meneliti lebih lanjut mengenai bidang ini. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap anak perusahaan PT PLN (Persero) 

dibidang pembangkitan listrik tenaga air, yaitu PT Indonesia Power Unit 

Pembangkitan Saguling, yang berlokasi di Komplek PLN Cioray Tromol Pos No. 

7, Rajamandala, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Adapun waktu 

penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2016 sampai selesai. 


