
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Terwujudnya Indonesia untuk bergabung dalam perdagangan bebas di 

ASEAN atau lebih dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), 

memiliki peluang dan ancaman bagi kehidupan ekonomi setiap negara yang 

tergabung. Dengan jumlah penduduk total yang mencapai 600 juta jiwa, ASEAN 

merupakan pasar yang menjanjikan bagi negara yang memiliki kepentingan agar 

produk yang dihasilkan dapat terserap sebesar-besarnya. Indonesia sendiri 

merupakan penyumbang terbesar dari total penduduk ASEAN, hal ini tentu 

menjadi tantangan bagi pelaku bisnis Indonesia untuk dapat bersaing dengan 

pelaku usaha negara lain (kargonews.com, 2015). 

Kondisi ini membuat para pelaku bisnis harus mempersiapkan diri terhadap 

hal – hal yang bisa terjadi karena dampak dari MEA baik dari segi kesiapan 

pemerintah dalam menghadapi persaingan pasar bebas hingga masalah kualitas 

tenaga kerja Indonesia yang ada saat ini. Lembaga Penelitian, Pengembangan dan 

Pengkajian Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 

menyatakan, jika Indonesia telah memasuki MEA maka akan ada dampak negatif 

dan positif. Ketua LP3E Kadin, Didik J Rachbini mengatakan bahwa pengaruh 

negatif dari adanya MEA ini adalah dengan meningkatkannya pengangguran 

karena produk dan jasa yang kalah bersaing sedangkan segi positifnya, yakni 

produk dan jasa dalam negeri memiliki daya saing, lapangan kerja baru bertambah 



karena bertambahnya perusahaan baik perusahaan dalam negeri maupun 

perusahaan asing (national.news.co.id, 2015) 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diketahui bahwa tergabungnya MEA 

membawa dampak pada lonjakan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut 

menggambarkan` bahwa kondisi perekonomian di Indonesia mengalami 

pertumbuhan persaingan yang semakin ketat. Maka dari itu, para pengusaha 

dituntut untuk melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas agar mampu 

bersaing dalam persaingan pasar bebas ini. Sebagaimana diterangkan oleh Musa 

(2013) Persaingan antara perusahaan di era globalisasi akan semakin tajam dan 

konsekuensi logisnya ada tiga kemungkinan yang akan terjadi yaitu mundur, 

bertahan atau diam di tempat dan lebih berkembang. Setiap perusahaan tentunya 

menjalankan aktivitasnya untuk menghasilkan laba demi mempertahankan 

kelangsungan perusahaan. Salah satu upaya pencapaian laba tersebut adalah 

dengan melakukan aktivitas penjualan, karena penjualan merupakan sumber 

kehidupan perusahaan. 

Universitas Ciputra merupakan universitas yang memiliki prinsip 

entrepreneur. Salah satu program studi yang ada di Universitas Ciputra ini yaitu 

jurusan Akuntansi (Accounting). Program studi ini berbeda dengan jurusan lain 

yang ada di Universitas Ciputra yaitu lebih mempelajari tentang teori – teori 

akuntansi namun tidak melupakan prinsip entrepreneur. Program Studi ini 

memiliki mata kuliah bisnis yaitu Empowered Business Technology. Mata kuliah 

ini mewajibkan mahasiswa akuntansi semester lima untuk menjalankan bisnis 

sehingga memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Pengalaman mahasiswa 



program studi akuntansi Universitas Ciputra dalam menjalankan bisnis sudah 

berjalan sejak semester dua. Semakin meningkatnya semester yang mereka 

tempuh membuat target yang diberikan jurusan terhadap mahasiswa semakin 

tinggi serta memaksa mereka untuk melakukan inovasi. 

Selama ini mahasiswa Universitas Ciputra program studi akuntansi telah 

menjalankan projek bisnis pada beberapa semester. Tidak semua kelompok atau 

individu pada jurusan ini bertahan dengan bisnis yang mereka tekuni, ada 

kelompok yang bubar, ada juga yang berganti projek bisnis. Kasus ini sering 

terjadi untuk mahasiswa karena beberapa faktor, salah satunya karena kurangnya 

penerapan SPM ( sistem pengendalian manajemen ) pada projek bisnis mereka 

maupun pada penyelenggaraan mata kuliah tersebut. Sistem manajemen yang 

dimaksud ialah sistem pengendalian manajemen yang merupakan suatu sistem 

yang digunakan untuk merencanakan kegiatan, melaksanakan dan memantau 

pelaksanaan dari rencana tersebut sehingga terwujudnya visi dan misi perusahaan 

(Sripeni, 2013). Purnama (2013) Penerapan sistem pengendalian manajemen yang 

efektif akan berdampak pada kinerja yang maksimal pada pusat 

pertanggungjawaban yang di jalankan. 

Robert simons memiliki konsep yang bernama the four levers of control yaitu 

terdiri dari beliefs systems, boundary system, diagnostic system, dan interactive 

system (dua sistem yang terakhir ini sering disebut dengan feedback and 

measurement system). Sistem pengendalian dari Robert Simons memiliki aspek 

yang cocok untuk diterapkan pada perguruan tinggi sehingga nilai dasar tersebut 



diinternalisasi oleh civitas akademika yang diimplementasikan ke dalam 

pelayanan kepada mahasiswa (Radianto, 2015). 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengevaluasi bagaimana 

keberlangsungan matakuliah Empowered Business Technology pada Universitas 

Ciputra jurusan akuntansi dengan teori sistem pengendalian manajemen Robert 

Simons ( the four levers of control ) .  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang permasalahan yang telah 

dijelaskan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “ bagaimana proses 

penerapan mekanisme pengendalian manajemen pada matakuliah Empowered 

Business Technology program studi akuntansi Universitas Ciputra dengan 

menggunakan konsep the four levers of control ? “ 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan deskripsi mengenai rumusan masalah yang telah dijelaskan, 

maka tujuan dari penelitian untuk mengevaluasi mata kuliah yang dijalankan oleh 

program studi akuntansi Universitas Ciputra dengan menggunakan konsep the 

four levers of control.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan manfaat dan solusi dari hasil evaluasi system 

pengendalian manajemen dengan konsep Robert Simons the four levers of 

control. 



2. Manfaat Praktis 

Memberikan manfaat dan solusi dari hasil evaluasi sistem 

pengendalian manajemen pada mata kuliah Empowered Business 

Technology jurusan akuntansi Universitas Ciputra sehingga dapat 

membantu mahasiswa melewati mata kuliah dengan baik. 

 


