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Abstrak 

 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap bagaimana dosen memaknai belief systems di Universitas 

Ciputra. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Keabsahan data penelitian ini meng-
gunakan triangulasi sumber dan metode. Berdasarkan pengalaman para dosen, peneliti menemukan bahwa 
sistem sosial mampu untuk memotivasi dan mendorong dosen berperilaku sesuai dengan apa yang diharap-
kan oleh Universitas. Penelitian ini juga menemukan bahwa kreativitas merupakan unsur penting bagi orga-
nisasi yang berwawasan entrepreneurship. 
 
Kata kunci: Sistem pengendalian manajemen, fenomenologi, perguruan tinggi, kewirausahaan 

 
Abstract 

 
The purpose of this study was to reveal the meaning of belief system from lecturer perspective in 

Universitas Ciputra. This research used Phenomenology to uncover phenomena. Two major data collections 
were indepth interview and participative observation. This research used source and method of triangulation. 
Based on informant experience, control systems meant social system which could influence subject to act 
comply with university regulation. This study found that creativity was very important for entrepreneurial 
organization. 
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Pendahuluan 

 

Sistem pengendalian manajemen merupakan 

salah satu aspek penting dalam setiap organisasi. Mer-

chant and Stedee (2003) menyatakan bahwa sistem 

pengendalian merupakan sistem yang memastikan 

bahwa sumber daya organisasi berperilaku sesuai 

yang diharapkan oleh organisasi. Simons (1990) me-

nyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen 

(SPM) dalam organisasi berfokus pada sumber daya 

manusia yang menjalankan organisasi, bahkan 

Simons berpendapat bahwa SPM merupakan aspek 

penting dalam mendukung strategi perusahaan. 

Pengelolaan sumber daya manusia tidak dapat di-

lepaskan dari SPM. Dalam fungsi manajerial, SPM 

pada awalnya lebih difokuskan pada fungsi evaluasi 

dibandingkan fungsi perencanaan dan implementasi, 

namun pada perkembangannya saat ini, SPM men-

cakup proses perencanaan sampai dengan monitoring 

dan evaluasi baik jangka panjang maupun jangka 

pendek. 

Aspek sumber daya manusia merupakan aspek 

yang sangat penting dalam setiap organisasi karena 

sumber daya manusia, dikenal dengan human capital, 

berperan besar sebagai sumber inovasi bagi setiap 

organisasi. Terlebih lagi dalam organisasi yang me-

rupakan knowledge intensive firms yaitu organisasi 

yang memiliki proporsi intellectual capital yang 

besar, maka akan bergantung pada kualitas intangible 

assets yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Salah 

satu sistem yang ditujukan untuk mengelola sumber 

daya manusia adalah SPM.  

Perguruan tinggi adalah salah satu contoh dari 

knowledge intensive firm sehingga human capital me-

miliki peran yang lebih besar dibandingkan dengan 

tangible asset. Ballow et al. (2004) (dalam Petty & 

Guthrie, 2000) menemukan bahwa knowledge inten-

sive firms hanya memiliki tangible asset antara 15% 

sampai 25%, selebihnya adalah intangible assets. 

Beberapa penelitian menemukan bahwa human capital 

adalah aspek yang sangat penting dan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi 

(Zhang, Zhu, & Kong, 2006; Wang, 2008; Tan, 

Plowman, & Hancock, 2007; Ulum, Ghozali, & Cha-

riri, 2008; Ulum, 2009; Solikhah, Rohman, & Mei-

ranto, 2010; Yuniasih, Wirama, & Badera, 2010). 
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