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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan “pasar empuk” bagi para produsen luar negeri, 

mereka merasa bahwa Indonesia adalah konsumen terbesar atas produk yang 

mereka hasilkan. Tingkat impor disini tidak diimbangi dengan tingkat 

produktifitas yang tinggi pula. Benedict Bingham, Senior Resident Representative 

IMF menyatakan bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi soft landing. Artinya, 

kebutuhan impor Indonesia yang sangat besar tidak diimbangi dengan 

peningkatan kinerja ekspor, sehingga mengakibatkan timbulnya defisit transaksi 

berjalan yang cukup tinggi. 

Kondisi tersebut sebetulnya cukup menjadi cermin bagi kita untuk lebih 

mengerti dan memahami kondisi Indonesia saat ini. Terlepas dari beberapa kasus 

yang terjadi seperti korupsi, perampasan budaya oleh pihak asing dan lain 

sebagainya, harusnya kita sebagai masyarakat dapat ikut berperan dalam menjaga 

stabilitas Negara ini. Hal sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan 

membangun sebuah bisnis, selain kita bisa lebih mandiri dalam hal financial, 

secara tidak langsung kita membuka peluang kerja bagi orang lain. 

Profit dari bisnis yang kita jalankan tersebut, secara tidak langsung akan 

berpengaruh pada tingkat GDP Indonesia. Besarnya kuantitas impor lebih bisa 

diimbangi dengan kuantitas produk dalam negeri yang semakin meningkat pula. 

Indonesia akan semakin menarik dimata dunia, para turis asing akan memilih 

Indonesia sebagai tempat kunjungan, dan produk yang kita hasil kan pun akan 
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mereka beli dengan sendiri nya. Ketika dunia lebih jauh mengenal kita, maka 

tingkat ekspor pun juga akan meningkat dari sebelumnya. 

Bisnis tidak begitu saja berjalan tanpa ada ide, modal dan para karyawan 

yang bekerja didalam nya. Meski bisnis diawali dari tempat yang paling dekat dari 

kita seperti rumah, pondasi yang  kuat juga harus dipersiapkan dari awal, sehingga 

ketika suatu saat nanti bisnis yang dijalankan mulai tumbuh dan berkembang, kita 

sebagai pelaku tidak merasa kewalahan. Pondasi tersebut dapat kita bungkus 

dengan istilah perusahaan. 

Perusahaan merupakan situs atau wadah dalam dunia bisnis yang 

kompleks, tidak hanya dibangun oleh para pendiri, dipimpin oleh seorang direktur 

dan dikelola oleh para management yang tersusun dalam struktur organisasi. 

Perusahaan juga mempunyai alat pengendali didalamnya yang disebut SPI 

(Sistem Pengendali Intern). Pengendalian internal merupakan berbagai unsur yang 

terangkum pada suatu sistem, tidak hanya terbatas pada metode pengendalian 

bagian akuntansi dan keuangan tapi juga meliputi pengendalian anggaran, biaya 

standar, pelatihan untuk para pegawai dan staf audit internal (Zamzami, 2012). 

Pengendalian intern yang ada pada tiap perusahaan bukan hanya sebagai 

formalitas saja, namun harus ada tujuannya. Tujuan dari pengendalian intern 

(Baridwan, 1999) yang disebutkan pada studi Amanina (2011) menyebutkan 

beberapa aspek penting, yaitu menjaga asset perusahaan, berfungsi sebagai 

pemeriksa akurasi data akuntansi, dapat menambah efisiensi operasional bisnis, 

serta dapat menjaga kepatuhan atas kebijaksanaan manajemen yang telah 

ditetapkan. 
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Sebagian besar dari masyarakat mungkin berpikiran bahwa SPI hanya 

digunakan oleh perusahaan milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta 

sekalipun yang memiliki badan hukum perseroan terbatas (PT) dan saham nya 

telah dimiliki oleh pihak luar (go public), yang bergerak pada bidang jasa, 

perdagangan dan manufaktur. Namun perlu diketahui, bahwa saat ini tidaklah sulit 

bagi pengusaha untuk memperjelas badan hukum pada bidang usaha atau 

bisnisnya, sehingga secara otomatis pemilik usaha tersebut harus merancang SPI 

untuk sistem operasionalnya. 

Salah satunya adalah usaha bidang cake and bakery. Dapat diamati bahwa 

kegiatan perkumpulan dengan rekan bisnis di kantor seperti rapat, kemudian 

pertemuan ibu – ibu dalam arisan, pertemuan wali murid dan guru ketika 

pembagian raport di sekolah, bahkan pertemuan penting antara para pejabat, 

merupakan kegiatan yang sejak dahulu tetap dilakukan hingga sekarang. Hal ini 

yang mengakibatkan bertambahnya jumlah usaha pada bidang cake and bakery, 

khususnya di kota Jawa Timur. Dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan 

konsumsi beberapa kegiatan tersebut secara praktis. Namun bisnis cake and 

bakery yang telah berkembang pesat tersebut tidak dapat dipastikan bahwa telah 

mempunyai badan hukum yang jelas, sehingga kemungkinan besar masih tidak 

ada aturan – aturan khusus yang terangkum pada SPI didalamnya, dimana SPI 

tersebut yang menentukan efektifitas dan efisiensi operasional suatu usaha 

Berdasarkan adanya fenomena bahwa bisnis Dea Cake and Bakery yang 

tersebar di seluruh Jawa timur hingga Purwokerto dapat dikatakan bahwa SPI di 

dalam nya masih lemah, terbukti dengan treatment yang pemilik jalankan dalam 

mengendalikan keseluruhan outlet masih secara terpusat, sehingga Dea Cake and 
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Bakery tersebut bukan lah sebuah bisnis franchise, melainkan sebuah bisnis 

dengan model owner centre dan owner partner. Terjadinya kondisi seperti ini 

dapat disebabakan oleh pengetahuan dan pemahaman pemilik yang tidak begitu 

dalam mengenai SPI, kemudian beberapa aturan yang sebelumnya telah dibuat 

untuk diterapkan pada bisnis “rumahan” tidak lagi sesuai dengan perkembangan 

bisnis yang ada, sehingga hal tersebut menimbulkan beberapa dampak kurang 

baik, salah satu nya yaitu dengan masih ditemukannya blunder pada beberapa 

aturan yang dibuat. 

Dengan adanya hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat fenomena Pemaknaan Sistem Pengendalian 

Internal – Lingkungan Pengendalian pada Dea Cake and Bakery, dimana hal 

tersebut merupakan faktor inti kesuksesan bisnis di bidang cake and bakery. 

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan 

fenomenologi untuk mengungkap fenomena Pemaknaan Sistem Pengendalian 

Internal – Lingkungan Pengendalian pada Dea Cake and Bakery 

1.2 Fokus Masalah 

Setiap pelaku bisnis berorientasi pada profitabilitas, jenjang karir dan 

going concern, dimana ketiga hal tersebut tidak mudah untuk dicapai tanpa 

sebuah perencanaan yang baik dan matang. Perencanaan disini tergantung pada 

para pelaku bisnis masing-masing, sesuai dengan style yang mereka miliki dalam 

memanage bisnisnya, yang tertulis secara rapi dalam SPI. 

SPI pada perusahaan berfungsi sebagai penjamin agar bisnis tetap 

beroperasi secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur, sehingga tidak ada 
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kegiatan yang menyalahi aturan dan ketetapan, hingga mengakibatkan perusahaan 

tidak dapat mencapai tujuan jangka panjangnya. Menurut The Committee of  

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menjelaskan 

bahwa Pengendalian Internal adalah suatu proses pembuatan reasonable 

assurance yang dijalankan oleh Direksi, Manajemen, dan Staff perihal: Efektifitas 

dan efisisiensi operasional bisnis, Reliabillitas Laporan Keuangan, Kepatuhan atas 

hukum, aturan serta kebijakan (Nugraha, 2013). 

Adanya SPI perusahaan yang baik akan menumbuhkan kinerja baik 

seseorang terhadap bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, sehingga secara tidak 

langsung perusahaan akan meraih profit yang besar serta mencapai tujuan jangka 

panjangnya. Demikian hal nya dengan komponen Lingkungan Pengendalian yang 

ada pada SPI, ketika aturan yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik 

dalam operasional perusahaan, maka bisnis yang dijalankan akan dapat tumbuh 

dan berkembang dengan baik pula. 

SPI beserta komponen Lingkungan Pengendalian tersebut tidak terlepas 

dari peran pemilik, direktur, management dan seluruh karyawan yang ada 

didalamnya. Pemahaman mereka tentang bisnis yang dijalankan tidak cukup 

mewakili bahwa mereka juga mengerti secara keseluruhan atas aturan dan standart 

yang seharusnya dibuat untuk dijalankan, karena tidak jarang standart tersebut 

dibuat oleh salah satu pihak saja seperti direktur. Hal seperti ini dapat terjadi 

ketika pemilik hanya sampai pada pemikiran bagaimana bisnis dapat tumbuh dan 

berkembang, serta management yang hanya berkonsentrasi pada bagaimana 

strategi pemasaran yang efisien sehingga menghasilkan profit yang tinggi serta 

jenjang karir yang bagus, dan juga para karyawan yang melakukan aturan dan 
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standart yang dibuat tanpa memaknai lebih lanjut mengapa mereka harus 

melakukannya. Tanpa ada kesadaran bahwa sebenarnya perusahaan juga perlu 

aturan dan standart sebagai pengendali operasional agar tidak menyimpang dari 

track untuk mencapai sebuah tujuan bersama, maka bisa dipastikan akan terjadi 

beberapa kendala didalamnya dan tidak menutup kemungkinan tingkat risiko juga 

akan semakin tinggi. 

Dengan demikian peneliti menyusun perumusan masalah dalam studi ini, 

yaitu bagaimana bentuk implementasi pemilik Dea Cake and Bakery atas 

Lingkungan Pengendalian nya, serta bagaimana pemilik Dea Cake and Bakery 

memaknai Sistem Pengendalian Internal khususnya pada komponen Lingkungan 

Pengendalian. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang sebelumnya telah disampaikan oleh peneliti, 

maka studi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

1. Mengetahui bentuk implementasi pemilik Dea Cake and Bakery atas 

Sistem Pengendalian Internal - Lingkungan Pengendalian  

2. Mengungkap pemaknaan pemilik Dea Cake and Bakery terhadap 

Sistem Pengendalian Internal - Lingkungan Pengendalian  

1.4 Kontribusi Penelitian 

Hasil dari studi ini mampu memberikan kontribusi bagi beberapa pihak, 

antara lain: 
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1. Kontribusi Teori 

Studi ini memberikan kontribusi berkenaan dengan teori SPI, 

khusunya pada komponen Lingkungan Pengendalian. Dengan adanya 

bukti bahwa fenomena lemahnya SPI khususnya komponen 

Lingkungan Pengendalian pada Dea Cake and Bakery secara tidak 

langsung akan berdampak pada implementasi dan gaya operasional 

usaha tersebut dalam mencapai tujuan tertentu. Implementasi SPI pada 

studi ini dijelaskan melalui hasil wawancara peneliti dengan pemilik 

dan direktur Dea Cake and Bakery secara langsung 

2. Kontribusi Praktis 

Hasil ini dapat memberikan kontribusi pada praktik bisnis, 

khususnya dibidang cake and bakery. Studi ini memberikan informasi 

bahwa adanya SPI dalam perusahaan yang mampu diimplementasikan 

secara baik oleh pemilik, direktur, management dan para karyawan 

dalam operasional bisnis, akan memberikan dampak positive bagi 

perusahaan. 

Melalui studi ini, para pelaku bisnis khususnya dibidang cake and 

bakery, benar-benar memahami aturan dan standart yang terangkum 

dalam SPI perusahaan, bukan hanya menjalankan aturan dan standart 

yang telah ditetapkan, namun juga mampu memaknai mengapa aturan 

tersebut harus dilakukan dengan baik. Hal semacam ini untuk 

mengantisipasi terjadinya penyimpangan selama operasional, serta hal 

apapun yang merugikan baik secara material dan non material selama 

menjalankan bisnis. 
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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

2.1 Sistem Pengendalian Internal 

Sistem Pengendalian Internal merupakan aturan yang menjelaskan tentang 

beberapa metode yang digunakan dalam perusahaan. Aturan tersebut dapat 

dikatakan sebagai tolak ukur agar operasional perusahaan masih tetap dalam track 

yang benar untuk mencapai tujuan bersama. Sistem Pengendalian Intern 

merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan kepastian yang 

layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya 

(Herry, 2011:87) dalam Habibie (2013). 

Prosedur yang telah ditetapkan bukan hanya sebagai formalitas semata, 

namun wajib hukumnya bagi pemilik, direktur, jajaran management dan para 

karyawan untuk mengimplementasikan dengan baik dan benar. Metode tersebut 

berfungsi sebagai alat untuk memacu para pelaku bisnis didalamnya agar bekerja 

sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Mereka pun seharusnya tidak semata-

mata mematuhi aturan yang telah dibuat atas dasar bersifat wajib, karena 

merupakan sesuatu yang sering diabaikan perihal memahami dan memaknai arti 

dari mengapa mereka harus mentaati dan melakukan aturan yang telah dibuat. 

2.1.1 Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Selain Sistem Pengendalian Internal tersebut dirancang untuk 

menyamakan standart dan kualitas kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan, 

impian dan target perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang, para pelaku 
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bisnis mempunyai tujuan tersendiri mengapa SPI itu dibuat. Alasan tersebut yang 

menjadi dasar mengapa managerial memutuskan untuk membuat aturan yang 

dirangkum dalam SPI, karena metode yang digunakan memang sangat 

berpengaruh penting terhadap asset, pelaporan keuangan, operasional dan 

kebijakan managerial. 

Pengendalian Internal mencakup rencana organisasional, metode, dan 

pengukuran yang dipilih oleh suatu bisnis untuk mengamankan asset perusahaan, 

mengecek akurasi data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan 

mendukung dipatuhinya aturan yang telah ditetapkan (Anastasia & Lilis, 2010:82) 

dalam  Habibie (2013). Hal tersebut cukup mampu memberikan gambaran pada 

kita seberapa penting SPI bagi operasional suatu bisnis, karena memang aturan 

yang dibuat, metode yang diterapkan serta kebijakan yang diambil merupakan tiga 

hal yang sangat berkesinambungan. 

Beberapa tujuan dari dibuatnya SPI tersebut bukan hanya sebagai 

formalitas semata, yang terpenting adalah bagaimana management dan seluruh 

pihak yang berkontribusi didalamnya dapat menjalankan dengan baik. 

2.1.1.1 Mengamankan Harta Kekayaan Perusahaan 

Kekayaan perusahaan yang biasa kita sebut sebagai asset perusahaan dapat 

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu asset berwujud (tangible asset) dan asset 

tidak berwujud (intangible asset). Kantor, pabrik, mesin, kendaraan, semuanya 

merupakan bagian dari asset berwujud, dimana bila dilihat dari sisi harga maka 

sekilas dapat disimpulkan bahwa asset berwujud tersebut biasanya identik dengan 

harga yang tinggi dan berperan langsung dalam operasional perusahaan. Dapat 
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dikatakan juga bahwa ketika asset berwujud tidak ada maka operasional 

perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan lancar, misalnya ketika mesin tidak 

tersedia maka tidak akan bisa memproduksi suatu barang, pabrik tidak tersedia 

maka tidak ada tempat untuk menampung mesin produksi, kendaraan tidak 

tersedia maka tidak ada sesuatu yang dapat memfasilitasi pembelian bahan baku 

atau pengiriman produk ke konsumen sekalipun. 

Badan hukum, franchise, goodwill dan relasi merupakan beberapa hal 

yang tergolong dalam asset tidak berwujud. Secara kasat mata tidak tampak, tidak 

dapat kita pegang karena memang bukan sebuah benda nyata. Namun asset tidak 

berwujud juga sangat berperan penting bagi suatu bisnis. Produk yang dihasilkan 

tidak mudah diterima dan dikenal masyarakat tanpa ada merk dan label, jenjang 

karir dan segmen pasar yang lebih luas tidak akan berjalan dengan lancar tanpa 

adanya kebijakan managerial untuk merubah jenis usaha menjadi franchise, nama 

baik pemilik hingga brand yang dimiliki perusahaan akan sangat membantu 

dalam memasarkan produk, masyarakat akan merasa percaya atas barang dan jasa 

yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Secara garis besar bila disimpulkan memang kedua jenis asset tersebut 

sama-sama sangat berperan penting dalam operasional perusahaan. Semuanya 

mempunyai peranan penting dalam operasional bisnis. Suatu kewajiban bagi 

managerial untuk menjaga kekayaan yang mereka miliki, dengan memberikan 

treatment tertentu seperti perawatan dan perbaikan untuk asset berwujud, serta 

menjaga legalitas asset tidak berwujud yang dimiliki agar dapat menambah value 

tersendiri bagi produk yang kita hasilkan. 
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2.1.1.2 Mengecek Keakuratan dan Keandalan Data Akuntansi Perusahaan 

Informasi merupakan salah satu aspek dasar bagi managerial dalam 

mengambil suatu kebijakan. Informasi disini bukan hanya berupa isu terkini 

mengenai kondisi ekonomi dalam negeri maupun secara global, tapi juga 

informasi yang menyangkut tentang kondisi perusahaan itu sendiri, yaitu 

informasi mengenai posisi keuangan. Informasi tersebut berkaitan dengan data 

akuntansi yang pada akhirnya menggambarkan bagaimana posisi keuangan 

perusahaan, dimana kondisi tersebut berkesinabungan dengan tingkat 

produktifitas, banyaknya penjualan, besarnya utang yang harus dibayar dan 

piutang yang harus ditagih, dan sebagainya. 

Bila terdapat kesalahan pada informasi yang disajikan, maka juga akan 

mempengaruhi keputusan yang diambil, bisa jadi kebijakan yang diambil ternyata 

masih kurang tepat. Tidak hanya berhenti disitu, kesalahan dalam mengambil 

kebijakan tersebut juga berpengaruh pada treatment yang nantinya diterapkan. 

Misalnya saja salah memasukkan angka hingga mengakibatkan total piutang lebih 

besar daripada total utang, sehingga management mengambil kebijakan bahwa 

produksi tetap berjalan dengan modal utang dari pihak ketiga yang nantinya akan 

dibayar menggunakan piutang yang sudah tertagih. Kebijakan yang diambil 

sebenarnya tidak sesuai dengan realitas yang ada, hingga dapat menimbulkan 

risiko yang besar. Bisa dibayangkan dampak dari kebijakan tersebut adalah 

jumlah utang yang ditanggung perusahaan semakin besar, sehingga management 

harus berpikir dua kali lipat bagaimana utang yang besar dapat dilunasi dalam 

jangka waktu pendek agar bunga tidak semakin besar, sekaligus bagaimana 

produk dapat dijual dengan cepat. 
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Kesalahan input data saja sudah menimbulkan dampak yang sangat fatal 

bagi kebijakan managerial, bagaimana bila informasi yang ada memang sengaja 

dimanipulasi oleh pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang 

lebih bagi pihak tersebut. Hal seperti ini yang biasa orang awam sebut dengan 

korupsi, atau istilah yang lebih tepat adalah tindakan fraud. Tidak hanya 

merugikan perusahaan dari sisi financial, namun nama baik yang telah dijaga akan 

berubah menjadi buruk dimata masyarakat, produk yang dipasarkan pun juga akan 

terkena imbas nya, karena konsumen tidak lagi percaya dengan perusahaan. 

2.1.1.3 Meningkatkan Efisiensi Operasional 

Aturan dan standart yang ditetapkan oleh pihak managerial akan sangat 

membantu perusahaan dalam segi efisiensi operasional. Para karyawan akan 

bekerja sesuai dengan aturan yang ada, dan hasil dari pekerjan tersebut yang 

nantinya akan menjadi bahan analisa managerial, apakah aturan dan standart yang 

ditetapkan menghasilkan dampak baik atau buruk bagi operasional. Apabila 

aturan tersebut masih tidak dapat meminimalisir adanya pekerjaan ganda, maka 

kebijakan yang ditetapkan oleh managerial tersebut masih belum memenuhi 

efisiensi operasional. 

Seperti diberlakukannya absensi sidik jari bagi seluruh karyawan ataupun 

tamu yang berkunjung di perusahaan, kemudian format form tertentu yang 

menyertakan beberapa kolom otorisasi pihak yang bersangkutan, dan adanya 

pembagian tugas yang tercantum pada SOP bagi seluruh karyawan, hal demikian 

ini lah yang akan membantu operasional perusahaan agar lebih efisien, sehingga 

dapat dilakukan penghematan. Efisiensi merupakan perbandingan antara besarnya 
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pekerjaan dan hasil yang diperoleh, semakin kecil kuantitas pekerjaan yang 

dilakukan namun hasil yang diperoleh tetap sama, menunjukkan operasional 

perusahaan efisien. 

Kondisi seperti ini akan mempermudah perusahaan untuk mencapai profit 

yang tinggi, karena biaya yang dikeluarkan atas pekerjaan yang dilakukan akan 

lebih sedikit karena adanya efisiensi, sehingga laba yang diperoleh akan semakin 

besar. Peningkatan profit tersebut akan menguntungkan berbagai pihak, selain 

dirasakan oleh karyawan sendiri, juga berdampak positif bagi para investor, 

mereka merasa puas dan lebih mempercayai perusahaan sebagai ladang 

perputaran modal nya. 

2.1.1.4 Mendukung Dipatuhinya Kebijakan Managerial 

Menjalankan sebuah bisnis merupakan sarana untuk mencapai sebuah 

tujuan bagi pemilik, direktur, management dan seluruh karyawan. Secara 

formalitas mungkin tujuan yang ingin dicapai perusahaan adalah sama, yaitu 

mendapatkan profit yang tinggi. Namun pelu diingat bahwa banyak sekali orang 

yang terlibat didalamnya, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dibalik 

satu tujuan perusahaan tersebut sebenarnya tiap individu yang berkecimpung 

didalam bisnis mempunyai tujuan yang berbeda, misalnya komisi yang tinggi, 

nama baik dan jenjang karir. 

Aturan dan standart yang telah ditetapkan oleh managerial ini lah yang 

akan menjadi tolak ukur dan pembatas, agar tujuan masing-masing individu 

tersebut tidak keluar dari koridor tujuan bersama yang terangkum dalam visi dan 

misi perusahaan. Karena pada hakikat nya tujuan perusahaan akan memberikan 
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dampak secara keseluruhan bagi semua pihak, sehingga langkah baik yang 

seharusnya dilakukan oleh masing-masing individu tersebut adalah bekerja secara 

optimal bagi tujuan bersama dengan cara yang dapat meningkatkan kredibilitas 

individu namun tetap mentaati kebijakan yang ditetapkan managerial 

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal yang Kuat 

Perusahaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, operasional berjalan 

sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam aturan dan standart yang telah 

dirangkum dalam SPI. Sehingga kita tidak dapat begitu saja membuat SPI tanpa 

adanya pertimbangan khusus, apakah kualitas SPI dapat memfasilitasi operasional 

perusahaan atau tidak. Menurut Amin Widjaja Tunggal dalam Octo (2013) 

menjelaskan ciri-ciri dari pengendalian internal yang kuat, yaitu peran karyawan 

yang kompeten dan jujur dalam kaitannya dengan standart akuntansi, peraturan 

perpajakan, dan peraturan pasar modal, transaksi dicatat dengan benar kemudian 

diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (transaksi absah), adanya pemisahan 

tugas antara pencatatan dan penyimpanan, akses terhadap asset dan catatan 

perusahaan sesuai dengan fungsi dan tugas karyawan, serta dilakukannya 

perbandingan secara periodik antara saldo menurut buku dengan jumlah secara 

fisik. 

Dapat digaris bawahi bahwa kualitas SPI tersebut dipengaruhi oleh human 

resources, kebijakan administrasi serta kebijakan akuntansi. Bisnis memang 

terkait dengan profit, dan profit tersebut terkait dengan keuangan. Sehingga tidak 

dapat dipungkiri apabila kualitas SPI sangat berkaitan dengan financial dan 

human resources yang menanganinya.  
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2.1.3 Komponen Sistem Pengendalian Internal 

Sistem Pengendalian Internal memiliki beberapa komponen yang dapat 

menjelaskan secara lebih spesifik mengenai perihal pokok. Komponen 

Pengendalian Internal Menurut COSO Framework menyebutkan bahwa terdapat 

lima komponen pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penentuan 

resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan atau 

pemantauan (Anastasia & Lilis,2010:83) dalam Habibie (2013), dimana 

Lingkungan Pengendalian yang mencakup etika, kompetensi, serta integritas dan 

kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi, kemudian penetuan risiko yang 

mencakup semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui 

evaluasi resiko tersebut, dilakukannya beberapa aktivitas pengendalian yang 

meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, 

pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur, pemeriksaan 

internal dan audit internal, pentingnya komponen informasi dan komunikasi 

tentang operasi pengendalian internal memberikan substansi yang dapat 

digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk 

mengelola operasinya, serta yang terakhir adalah peran pengawasan sebagai 

evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada komunikasi 

informasi untuk tujuan manajemen pengendalian. Kegiatan utama dalam 

pengawasan meliputi supervise yang efektif, akuntansi pertanggungjawaban, 

pengauditan internal. 
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2.2 Lingkungan Pengendalian 

Dari lima komponen Pengendalian Internal menurut COSO Framework 

tersebut, Lingkungan Pengendalian merupakan hal basic yang harus ada dalam 

suatu bisnis. Menjadi acuan bagi management dan karyawan yang ada didalam 

nya untuk mematuhi kebijakan yang dibuat, menuju satu titik tujuan bersama. 

Faktor - faktor yang terkandung dalam Lingkungan Pengendalian dalam modul 

Pemeriksaan Akuntansi bab 7, yaitu : 

1. Philosophy Management 

Philosopy management dan gaya operasi manajemen menurunkan kunci 

yang ditetapkan untuk mengendalikan lingkungan dalam organisasi. Karakter 

philosopi dan gaya operasi manajemen yang berpengaruh besar terhadap 

lingkungan pengendalian adalah : 

a. Pendekatan untuk memantau risiko bisnis 

b. Penekanan pada pencapaian anggaran dan laba 

c. Sikap dan tindakan terhadap laporan keuangan 

2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi mengkontribusi pada lingkungan pengendalian yang 

baik. Hal ini karena adanya kerangka yang menyeluruh untuk perencanaan, 

koordinasi dan pengendalian operasi. Struktur organisasi sebuah perusahaan 

meliputi : 

a. Bentuk dan sifat unit operasi, termasuk identifikasi fungsi-fungsi 

manajemen yang berhubungan dengan pelaporan 
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b. Penugasan dan tanggung jawab delegasi kekuasaan yang biasanya 

tergambar dalam bagan struktur organisasi 

3. Direksi dan Komite Pemeriksa 

Komite pemeriksa mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mengatasi praktik pelaporan keuangan perusahaan. Komite pemeriksa juga 

membantu struktur keuangan dalam menyelesaikan fungsi 

pertanggungjawaban. Komite pemeriksa mempunyai hubugan langsung yang 

baik dengan pemeriksa internal maupun eksternal 

4. Komitmen terhadap kompetensi 

Hal tersebut berhubungan dengan kemampuan manajemen dalam 

mengawasi secara efektif aktifitas perusahaan. Kunci-kunci yang dilakukan 

oleh manajemen : 

a. Anggaran 

Penetapan dan pengkomunikasian perencanaan manajemen bagi 

seluruh kegiatan perusahaan. Anggaran digunakan sebagai dasar 

pengeluaran prestasi dan mengoreksi serta membenarkan tindakan 

yang telah ada penyimpangan dari yang diharapkan 

b. Pelaporan 

Sistem yang efektif dari berbagai tingkatan manajemen 

menunjukkan lingkungan pengendalian yang sehat. Jika laporan 

tersebut dievaluasi secara baik, maka dapat digunakan untuk mengukur 

prestasi disini 
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5. Pemeriksa internal 

Mengkontribusikan terhadap lingkungan pengendalian dengan membantu 

manajemen memonitor keefektifan dari pengendalian yang lain. Lagi pula, 

pemeriksa internal dapat mengkonstruksikan saran untuk perbaikan struktur 

pengendalian. Pemeriksa internal harus independen dari unit-unit yang ada di 

perusahaan, dan harus membuat laporan langsung ke manajemen tingkat atas 

6. Pemberian wewenang dan tanggung jawab 

Menetapkan wewenang dan tanggung jawab keberhasilan pengendalian 

dalam suatu organisasi tercapai jika pertanggung jawaban secara jelas 

ditetapkan dan komunikasinya, misalnya deskripsi pekerjaan yang tertulis 

harus menunjukkan secara jelas tugas khusus, hubungan laporan, dan kendala-

kendala 

7. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Dasar paling pokok dalam lingkungan pengendalian adalah kecakapan dan 

kejujuran karyawan yang melaksanakan yang melaksanakan kebijakan. 

Karyawan juga harus dikerjakan dalam jumlah yang cukup dan diberikan 

sumber daya yang dibebankan dengan tanggung jawabnya 

8. Pengaruh eksternal 

Keberhasilan pengendalian sebuah entitas sangat dipengaruhi oleh 

keberadaan atas pengawasan dan kepatuhan yang dibutuhkan dengan badan 

pembuat undang-undang (legislatif) dan undang-undangnya itu sendiri 
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Bagi perusahaan besar yang sudah go public, instrument yang ada pada 

Lingkungan Pengendalian merupakan harga mati untuk dilakukan. Karena 

instrument tersebut menjadi salah satu tolak ukur bagi audit committee dalam 

melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Ketika terdapat satu 

hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah tertulis dalam SPI yang dibuat, 

maka hal tersebut akan menjadi “makanan empuk” bagi para auditor untuk 

melakukan penyelidikan. 

2.2.1 Implementasi Lingkungan Pengendalian 

Semua pelaku bisnis pasti mempunyai sejarah awal pembangunan bisnis 

yang dijalankan, memiliki brand tersendiri sebagai identitas produk yang dijual, 

serta memiliki sejumlah uang sebagai modal utama keberlangsungan usaha, baik 

modal pribadi ataupun utang pada pihak ketiga. Sebuah usaha yang digagas oleh 

sang pemilik, pasti juga memiliki karyawan dalam membantu operasional nya, 

karena tidak mungkin seorang pengusaha mengerjakan semua aspek mulai dari 

bahan baku hingga produk siap jual secara mandiri. 

Lingkungan Pengendalian adalah hal dasar yang harus direncanakan 

secara matang, awal bisnis dimulai yang bertugas dalam memikirkan aspek 

lingkungan pengendalian adalah pemilik, kemudian ketika bisnis sudah berjalan 

maka ada keterlibatan dari pihak management untuk mengevaluasi dan melakukan 

beberapa perubahan, dengan tujuan menyesuaikan antara Lingkungan 

Pengendalian tersebut dengan kondisi bisnis yang ada. 
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2.3 Gaya Operasional 

Adanya perbedaan implementasi SPI antara beberapa tipe bisnis, membuat 

satu kebijakan tersendiri bagi management mengenai gaya operasional yang 

dilakukan. Banyak sekali para pebisnis yang tidak memahami secara dalam 

mengenai teori yang menjelaskan tentang SPI, namun bisnis yang dijalankan tetap 

hidup dan berjalan hingga sampai pada kesuksesan. Hal seperti ini yang 

seharusnya dapat menyadarkan kita bahwa bisnis itu mudah, hanya masalah 

kemauan, bukan harus sekolah bisnis dan ekonomi terlebih dahulu. 

Gaya operasional yang dipilih dalam menjalankan suatu bisnis memang 

berbeda – beda, ada yang menerapkan kekeluargaan, ada yang memanage semua 

sisi dari bisnis tersebut karena dilandasi rasa khawatir, dan sebagainya. Disini lah 

peran management dalam memberikan treatment khusus untuk diimplementasikan 

dalam operasional bisnis. Dengan begitu, diharapkan para pengendali yang ada 

didalamnya benar – benar menyatu dengan bisnis yang dijalankan, bukan hanya 

sekedar berorientasi pada profit. Karena bila kita tidak dapat menyatu dengan 

bisnis, karir tidak akan meningkat, dan profit pun akan sulit didapat. 

2.4 Bisnis Cake and Bakery 

Banyaknya permintaan konsumen akan kebutuhan makanan ringan 

menjadi satu alasan yang dapat memacu semangat para pebisnis untuk membuka 

lahan baru dibidang cake and bakery. Salah satu penyebab adanya peningkatan 

permintaan produk tersebut adalah seiring dengan perubahan gaya hidup 

masyarakat. Moment perkumpulan saat ini lebih banyak daripada dulu, seperti 

rapat wali murid, rekan bisnis dan para pejabat, tentunya pertemuan tersebut tidak 



21 
 

hanya diisi dengan perbincangan saja, namun ada sajian pemanis mulut agar 

pertemuan tidak tampak membosankan. Di sisi lain masyarakat ingin menyajikan 

sesuatu hal yang praktis dan tidak perlu membuang waktu dan terlalu banyak 

untuk menyajikan hidangan tersebut dalam suatu pertemuan, maka dari itu 

kebanyakan dari mereka lebih memilih membeli kue dan roti di toko terdekat. 

Berbicara mengenai SPI merupakan hal menarik bila dikaitkan dengan 

para pelaku bisnis yang masih belum go public, seperti bisnis dibidang cake and 

bakery, terutama yang mengawali usaha dengan konsep bisnis rumahan. Mereka 

tidak memiliki kewajiban untuk membuat SPI secara formal dan ter-standart, 

karena tidak ada kepentingan dengan pihak luar untuk dilakukannya audit pada 

laporan keuangan yang dibuat. Meski begitu, bukan berarti para pebisnis tersebut 

tidak membuat SPI atau prosedur untuk operasional bisnis nya. Karena bila terjadi 

seperti demikian, maka akan timbul banyak kendala dari segala aspek, mengingat 

Lingkungan Pengendalian merupakan hal dasar bagi suatu bisnis. 

Dalam suatu usaha minimal terdapat SOP yang menjelaskan pembagian 

wewenang serta deskripsi atas tugas yang harus dilaksanakan, apalagi mengingat 

bisnis dibidang cake and bakery ini menjual produk utama berupa makanan, 

sangat rentan dengan sesuatu yang berkaitan dengan kualitas dan higienis. Pihak 

managerial secara umum pasti dapat menyusun sebuah aturan dan standart 

operasional usaha nya, namun tidak banyak dari mereka yang masih belum bisa 

memaknai secara dalam tentang aturan yang mereka buat tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan seting alamiah 

yang bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan 

beberapa metode didalamnya. Menurut Rahmat (2009) dalam riset nya 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, karena 

sifat data tidak menggunakan alat-alat pengukur atau yang biasa kita sebut 

statistic,  serta situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana 

adanya tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test. 

Selain itu, Boglan & Biklen (1992 : 21-22) dalam Rahmat (2009) 

menjelaskan bahwa data deskriptif yang dihasilkan penelitian kualitatif berupa 

ucapan atau tulisan dan perilaku sosial yang diamati. Pada penelitian kualitatif, 

teori diartikan sebagai paradigma. Seorang peneliti dalam kegiatan penelitiannya, 

baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, menerapkan paradigma tertentu 

sehingga penelitian menjadi terarah. 

Paradigma yang digunakan dalam studi ini adalah interpretif. Dimana 

paradigm interpretif lebih berfokus pada interpretasi seseorang dalam mengartikan 

dan menafsirkan sebuah simbol. Tujuan dari penggunaan paradigma interpretif 

disini adalah memaknai, mengartikan dan menafsirkan untuk memahami, bukan 

menjelaskan untuk memprediksi seperti pada paham positivisme (Sopanah, 2009). 

Para penganut paradigma interpretif tersebut lebih memposisikan diri sebagai 

partisipan, yaitu langsung menyatu dengan situs yang digunakan dalam penelitian 
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agar lebih bisa memahami situasi informan secara langsung, tidak hanya sebagai 

pengamat 

Penelitian interpretif, dalam banyak hal tampaknya bisa ditempatkan 

diantara penelitian kritis dan penelitian positive. Seperti halnya paradigma kritis, 

paradigma interpretif ini skeptik terhadap ontology realism, tetapi di pihak lain ia 

menganut prinsip positivisme bahwa peneliti seharusnya membatasi diri untuk 

tidak berusaha menilai secara kritis atau mengubah realitas sosial yang diteliti 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, dimana 

mengangkat fenomena yang terjadi di lingkungan untuk dijadikan sebuah studi 

riset. Metode fenomenologi bertujuan memahami respon atas keberadaan 

manusia/masyarakat serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi 

(Saladien, 2006) dalam Rahayu, dkk. (2007). Para fenomenolog percaya bahwa 

para makhluk hidup tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman 

melalui interaksi dengan orang lain (Moleong, 2005:18) dalam Rahayu, dkk. 

(2007). 

Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti 

peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi 

tertentu. Sosiologi fenomenologis pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh 

pandangan Edmund Husserl dan Alfred Schutz. Pengaruh lainnya berasal dari 

Weber yang memberi tekanan pada verstehn, yaitu pengertian interpretatif 

terhadap pemahaman manusia. Nindito (2005) dalam penelitiannya 

menyampaikan bahwa fenomenologi secara kritis dapat diinterpretasikan secara 

http://menulisproposal.blogspot.com/2011/12/pendekatan-fenomenologi-dalam.html
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luas sebagai sebuah gerakan filsafat secara umum memberikan pengaruh 

emansipatoris secara implikatif kepada metode penelitian sosial. 

3.2 Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan wawancara dan dokumentasi 

yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan pada situs yang telah ditentukan 

dalam studi ini 

1. Teknik wawancara terhadap informan 

Peneliti menggunakan teknik wawancara terhadap informan dengan jenis 

pertanyaan informal dan semi terstruktur, dengan kata lain peneliti 

menyampaikan pertanyaan pada informan dengan pola acak dan tidak 

berurutan, sehingga secara tidak langsung terdapat pengembangan pertanyaan 

selama proses wawancara berlangsung. Wawancara  merupakan suatu  proses 

dalam komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi. Salah satu 

caranya yakni dengan tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek 

penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara 

bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi, 

atau lainnya. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk 

memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang 

diangkat dalam penelitian (Saputra, 2012) 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi disini dilakukan peneliti sebagai bukti pendukung atas 

dilakukannya wawancara. Secara tidak langsung peneliti dapat lebih cermat 
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dalam melihat dan mengartikan makna dari tiap kata yang disampaikan, serta 

gesture tubuh yang ditunjukkan oleh informan. Adapun media yang digunakan 

oleh peneliti sebagai pendukung selama melakukan wawancara, yaitu: 

a. Voice record 

b. Video camera digital 

3.3 Teknik Analisis Data 

Miles and Huberman (1984) dalam artikel Faisal (2013) yang berjudul 

Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif mengemukakan bahwa yang paling 

serius dan sulit dalam analisis kualitatif adalah karena metode analisis belum 

dirumuskan dengan baik. Teknik analisis yang digunakan peneliti pada studi ini 

mengacu pada teori Sanders (1982). Sanders (1982) dalam Sopanah (2009), 

membagi empat tahap analisis data dalam penelitian fenomenologi, yaitu: (1) 

Deskripsi fenomena; (2) Identifikasi tema-tema; (3) Mengembangkan 

noetic/noematic correlates; dan (4) Abstraksi intisari atau universals dari 

noetic/noematic correlates 

Dimana implementasi dari keempat teknik analisis tersebut diawali dengan 

menjelaskan fenomena yang terjadi, kemudian mengklasifikasikan kata kunci dari 

hasil yang didapatkan dari informan kedalam sub komponen Lingkungan 

Pengendalian sebagai tema, menulis pernyataan yang disampaikan oleh informan 

sebagai “model” dari kata kunci tersebut agar lebih mudah memaknai informasi 

yang telah disampaikan, serta melakukan abstraksi atas pernyataan yang telah 

disampaikan oleh informan tersebut 
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3.1.1. Alat Analisis Data 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap dua informan, 

yakni bu Mulyani sebagai pemilik dan pak Wily sebagai direktur, peneliti 

menggunakan definisi dari komponen Pengendalian Internal pada laporan 

COSO dan (AU 319) serta Lingkungan Pengendalian (AU 319.25) 

menurut literatur yang ditulis oleh Boynton, dkk. (2003) sebagai alat 

analisis data dalam penelitian tersebut. Komponen dari Lingkungan 

Pengendalian tersebut adalah: 

1. Integritas dan Nilai Etika 

2. Komitmen terhadap Kompetensi 

3. Dewan Direksi dan Komite Audit 

4. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen 

5. Struktur Organisasi 

6. Penetapan Wewenang dan Tanggung Jawab 

7. Kebijakan dan Praktik Sumberdaya Manusia 

Dalam studi tersebut, peneliti menggunakan tabel Analisis 

Pemaknaan Sistem Pengendalian Internal - Lingkungan Pengendalian agar 

lebih mudah dalam memaknai pernyataan yang disampaikan oleh 

informan dalam melakukan wawancara. Pernyataan berupa pemaknaan 

informan terhadap Sistem Pengendalian Internal - Lingkungan 

Pengendalian tersebut dikelompokkan kedalam tujuh kolom yaitu, 

Management’s Philosophy and Operating Style, Organizational Structure, Board 

of Directors, Authority and Responsibility, Integrity and Ethical Values, Human 
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Resources, Financial Reporting Competencies. Tabel analisis pemaknaan  

tersebut disampaikan lebih jelas oleh peneliti dalam lampiran. 

3.4 Situs Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu bisnis bidang cake and bakery yang 

tengah berkembang pesat di daerah Jawa timur, yaitu Dea Cake and Bakery. 

Usaha yang diawali dengan menjual bahan kue tersebut dikendalikan oleh bu 

Mulyani Hadiwijaya selama kurang lebih delapan tahun, yang kemudian pada 

tahun 2009 mencoba membuka toko kue dengan nama Dea Cake and Bakery. 

Bisnis dengan kantor pusat yang terletak di daerah Kepanjen tersebut, saat ini 

memiliki delapan belas outlet yang tersebar di seluruh Jawa Timur hingga 

Purwokerto. 

Bisnis yang baru satu tahun merubah badan hukum usaha yang awalnya 

dari usaha dagang menjadi CV ini memiliki slogan “Rasa Hebat Harga Hemat“, 

hal tersebut cukup menarik minat masyarakat untuk membeli produk Dea Cake 

and Bakery. Pemilik yang mempunyai impian untuk menjadikan perusahaannya 

semakin besar, bertumbuh, menjadi rumah, menjadi tempat menjemput rejeki 

bersama itu menjadikan model kekeluargaan sebagai benang merah dalam 

mengendalikan usaha. Tampak dari bagaimana beliau memperlakukan para 

partner bisnis, karyawan serta konsumen dengan loyalitas tinggi. 

Suport system merupakan treatment yang diterapkan oleh managerial 

usaha tersebut, dimana bahan baku dari supplier berkumpul menjadi satu pada 

bagian logistic di wilayah Kepanjen, semua masalah financial masih dipegang 
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penuh oleh pemilik sendiri, serta banyaknya outlet yang tersebar masih 

dikategorikan partner, bukan sebuah bisnis franchise. 

Wawancara tersebut dilakukan dengan dua informan, yang pertama adalah 

bu Mulyani sebagai pemilik usaha Dea Cake and Bakery, wawancara 

dilaksanakan di rumah beliau dengan harapan informan dapat menjawab 

semua pertanyaan dengan nyaman, selain itu juga dilakukan di luar jam kerja, 

ketika informan memiliki waktu luang untuk dilakukannya wawancara. 

Wawancara kedua  dilakukan dengan pak Wily selaku direktur Dea Cake and 

Bakery yang dilaksanakan di kantor pusat, di daerah Kepanjen. Wawancara 

berlangsung di ruang direktur pada jam kerja efektif. 
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BAB IV 

SITUS PENELITIAN 

4.1 Sejarah Pendirian 

Awal pendirian usaha toko bahan kue milik bu Mulyani Hadiwijaya 

tersebut dimulai pada bulan Juni tahun 2001 di Kepanjen, Jawa Timur. Pada saat 

itu beliau menjual bahan – bahan kue, menerima pesanan kue untuk acara, hingga 

membuka kursus membuat kue bagi ibu – ibu sekitar. Kegiatan kursus tersebut 

mulai diikuti oleh banyak orang, seiring dengan mulai banyak nya permintaan 

pesanan kue, karena beliau merasa bahwa toko tersebut tidak mampu lagi 

menampung para peserta kursus yang semakin banyak, akhir nya beliau membuka 

outlet Dea Cake and Bakery. 

Dea Cake and Bakery didirikan pada tanggal 12 Januari 2009, untuk 

pertama kali nya outlet dibuka di Kepanjen tersebut.  Setelah outlet yang pertama 

dirasa sudah mulai berkembang, di sisi lain para karyawan juga semakin banyak 

dan menumpuk pada satu outlet, maka bu Mulyani berinisiatif untuk membuka 

beberapa outlet baru. Beliau menyampaikan, bahwa sebenarnya keputusan untuk 

membuka outlet bukan dari pertimbangan perhitungan laba, namun karena lebih 

memikirkan lahan pekerjaan untuk para karyawan nya yang mulai bertambah 

tersebut. 

Dalam tahap pengembangan dan perluasan pasar Dea Cake and Bakery ini, 

bu Mulyani membuka outlet baru di luar kota, seperti Pasuruan, Mojokerto, 

Gresik, dan Purwokerto. Hal tersebut atas pertimbangan dan analisis beliau bahwa 

radius consumen nya sejauh 10 kilometer dari outlet. Sehingga bila dijumlah 



30 
 

keseluruhan nya, outlet Dea Cake and Bakery sebanyak tujuh belas beserta satu 

logistic dan satu toko bahan kue yang tersebar di Jawa Timur, dan yang terakhir 

satu outlet di Purwokerto, Jawa Tengah. Jadi total sebanyak dua puluh titik. 

4.2 Badan Hukum 

Dea Cake and Bakery pada awalnya memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha 

Perdagangan) yang sah sebagai usaha dagang dalam pendirian. Mulai tahun 

lalu,badan hukum nya berubah menjadi CV. Dea Cake and Bakery. Karena 

perusahaan masih berkonsentrasi dalam pengembangan mutu management, 

jenjang karir dan pangsa pasar, sehingga beliau masih belum mengantongi surat 

resmi untuk menjadikan Dea Cake and Bakery sebagai perusahaan dalam basis 

franchise 

4.3 Visi & Misi 

Perusahaan tidak memiliki visi & misi yang jelas secara tertulis. Pada 

brand tertulis “Rasa Hebat Harga Hemat“ , merupakan sebuah slogan dari nama 

Dea Cake and Bakery. Bu Mulyani menyampaikan bahwa Dea Cake and Bakery 

ingin menjadi perusahaan yang semakin besar, bertumbuh, menjadi rumah, 

menjadi tempat menjemput rejeki bersama. Menginginkan agar manfaat itu bukan 

hanya keluarga kecil beliau saja, tetapi juga keluarga besar Dea Cake and Bakery, 

dan juga untuk lingkungan sekitarnya. Dea Cake and Bakery tumbuh bersama 

bukan hanya pada segi ekonomi, tetapi juga pada mental dan spiritual kita. 
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4.4 Sumber Pendanaan 

Sumber pendanaan didapatkan dari berbagai pihak. Selain menggunakan 

dana sendiri, bisnis tersebut juga meminjam modal dari bank. Bu Mulyani 

menyampaikan bahwa terdapat juga investor, biasanya dari kalangan teman, 

saudara, yang memiliki dana lebih, tetapi beliau mungkin tidak berminat untuk 

membuka usaha atau tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko, mereka 

menitipkan dana tersebut ke Dea Cake and Bakery dengan kesepakatan bagi hasil. 

4.5 Gaya Operasional 

Gaya operasional yang ditanamkan oleh bu Mulyani dalam menjalankan 

bisnis adalah professional dan kekeluargaan. Tidak ada penerapan kepemimpinan 

yang otoriter, beliau lebih menganggap para karyawannya sebagai anak sendiri. 

Beliau menyampaikan bahwa, mereka adalah anak beliau, jika berhadapan dengan 

anak harus dengan kasih sayang, tetapi juga harus tegas. Karena menurut beliau, 

ketika terus menerus diberi kasih sayang, karyawan yang sudah dianggap sebagai 

anak tersebut tidak akan tumbuh. Bu Mulyani menyampaikan bahwa Dea Cake 

and Bakery merupakan sekolah, menjadi tempat belajar, suatu saat ketika ada 

kesempatan untuk mendapatkan impian yang lebih baik, beliau memberikan 

kebebasan untuk lepas dari Dea Cake and Bakery, dalam arti tidak lagi bekerja di 

dalamnya. 

Bu Mulyani menjaga kualitas SDM perusahaan dengan cara mengadakan 

training berkala. Menjalin komunikasi secara intensif melalui media elektronik 

seperti telephone, surat elektronik (email), aplikasi BBM group dan lainnya. 

Sering kali juga beliau melakukan sidak, mengunjungi langsung ke beberapa 
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outlet tanpa ada jadwal khusus. Dengan begitu operasional bisnis dapat dipantau 

secara baik 

4.6 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang dimiliki tidak terlalu rumit dan kompleks, karena 

bu Mulyani menerapkan supporting system dalam management nya. Terdapat 

General Manager, HRD, Marketing, Sales, Production, administrasi, dan terakhir 

bagian finance masih dipegang oleh beliau sendiri. 

Untuk owner partner, yang menyerahkan dana nya full outlet, mereka 

mengelola sendiri operasional didalamnya, mulai dari controlling hingga delivery, 

bisa dikatakan sebagai Public Relation untuk satu outlet tersebut 

4.7 Strategi Perusahaan 

Adapun beberapa hal yang menjadi poin tersendiri bagi Dea Cake and 

Bakery sebagai strategi opersional dan pemasarannya, seagai berikut: 

1. Logistic 

Karena metode yang diterapkan oleh bu Mulyani adalah support system, 

jadi semua barang dari supplier masuk ke bagian logistic yang terpusat di 

Kepanjen, Jawa Timur. Kemudian di re-pack dan diracik, menjadi premix. 

Premix  tersebut yang dikirim kembali ke outlet – outlet. 

Pada masing - masing outlet tersebut hanya bertugas membeli bahan - 

bahan tambahan yang sifatnya mudah didapatkan disekitar. Seperti air 

mineral, karena Dea Cake and Bakery memproduksi roti menggunakan air 
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mieral, tidak ada yang memakai air kran, karena tidak sama kualitas air di 

setiap daerah. Kemudian pembelian telur, karna telur harus tetap dalam 

kondisi segar, umurnya tidak boleh lebih dari tiga hari pada saat masuk ke 

bagian produksi, sehingga tiap outlet harus langsung menerima dari supplier 

terdekat 

2. Produksi 

Untuk memproduksi roti, bagian produksi telah mengetahui batasan 

kuantitas produksi nya. Umur roti sepanjang 4 hari, namun meskipun begitu 

roti yang di letakkan dalam etalase untuk di display hanya selama 1 x 24 jam, 

atau satu hari, setelah itu roti harus di return. 

Roti yang telah di return tersebut diberikan pada karyawan di outlet 

tersebut, diperbolehkan untuk dibawa pulang tetapi tidak diperkenankan untuk 

dijual. Selain untuk karyawan, dibagikan pada tukang becak dan lingkungan 

sekitar, agar tidak mubadzir. 

3. Pemasaran 

Tidak ada sistem pemasaran yang secara formal harus dilakukan. Bu 

Mulyani hanya mengimplementasikan pemasaran pada kemasan roti berupa 

kardus, dimana terdapat logo Dea Cake and Bakery “Rasa Hebat Harga 

Hemat” beserta alamat dan nomor telephone yang bisa dihubungi untuk 

pemesanan. 

Dengan begitu beliau yakin, tidak mungkin tidak ada satu pun consumen 

yang menikmati roti produksi Dea Cake and Bakery tidak membaca atau 
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dengan tidak menyimpan nomor dan alamat tersebut, dengan tujuan 

mempermudah mereka ketika ingin memesan kue di Dea Cake and Bakery. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

5.1 Kajian Implementasi dan Pemaknaan Dea Cake and Bakery terhadap 

Lingkungan Pengendalian 

Setiap pelaku bisnis memiliki cara tersendiri dalam menjalankan suatu 

usaha. Hal tersebut dilandasi dengan seberapa besar mereka memahami Sistem 

Pengendalian Internal yang secara teoritis banyak disampaikan oleh para ahli, 

dimana dijelaskan beberapa aspek penting mengenai rancangan prosedur bagi 

manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Sistem Pengendalian Intern terdiri atas 

kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memeberikan kepastian yang layak 

bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya (Herry, 

2011:87) dalam Habibie (2013) 

Rancangan prosedur ini diungkapkan pada salah satu komponen Sistem 

Pengendalian Internal yaitu Lingkungan Pengendalian yang mencakup etika, 

kompetensi, integritas dan kepentingan kesejahteraan organisasi. Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treatway Commission (COSO) dalam Octo 

(2013) menjelaskan makna dari Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup 

sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada 

di organisasi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan 

pengendalian adalah filosofi manajemen (manajemen tunggal dalam persekutuan 

atau manajemen bersama dalam perseroan) dan gaya operasi manajemen 

(manajemen yang progresif atau yang konservatif), struktur organisasi (terpusat 

atau ter desentralisasi) serta praktik kepersonaliaan. Lingkungan pengendalian ini 
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amat penting karena menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian intern 

yang lain. 

Namun teori mengenai Sistem Pengendalian Internal tersebut tidak secara 

paten harus diimplementasikan oleh para pelaku bisnis, artinya penerapan 

komponen Lingkungan Pengendalian bisa diaplikasikan dengan style yang 

berbeda - beda sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh para manager, dimana 

mereka pasti mempunyai pertimbangan khusus dalam menetapkan aturan, selama 

kebijakan tersebut tidak menyimpang dan sesuai dari regulasi yang ada. Tujuan 

Pengendalian Intern menurut COSO Committee of  Sponsoring Organization 

(Anastasia & Lilis, 2010:83) adalah : Efektivitas dan efisiensi operasi, Reliabilitas 

pelaporan keuangan, Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada. 

Dalam penelitian ini menurut saya bu Mulyani sebagai pemilik dan pak 

Wily sebagai direktur baru, dimana keduanya menjadi informan dalam studi yang 

dilakukan oleh peneliti, memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda 

mengenai Sistem Pengendalian Internal secara teoritis. Pemahaman tersebut 

berpengaruh pada style dalam implementasi Lingkungan Pengendalian pada bisnis 

Dea Cake and Bakery yang mereka jalani. Seperti yang disampaikan oleh pak 

Wily Ariwiguna berikut: 

“Jadi, kalau ditanya bagaimana memaknai lingkungan, penting. 

Cuma pemahaman itu belum, satu belum nyampe ke tataran 

pelaksana di lapang, kemudian yang kedua, eee…level pemahaman 

nya disetiap tingkatan pun, atau derajat pemahaman nya disetiap 

level pun berbeda. Artinya, management pun ada yang..ee.. 

management yang tidak, atau non produksi, gitu. Ya, mereka 

melihat bahwa membuang sampah itu penting, tapi mereka juga 

tidak membuang sampah pada tempatnya, seperti contoh. Itu kan 

hal kecil yang menunjukkan budaya, yang masih perlu untuk 
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dibenahi. Bukan salah, tapi tidak sejalan dengan apa yang dimau 

oleh perusahaan.” 

Beliau mengungkapkannya pernyataan tersebut dengan santai, ditunjukkan 

dengan posisi duduk bersandar di kursi, dan mengakhiri penjelasan dengan 

memegang telinga sisi kiri.  

5.1.1 Pemaknaan Management’s Philosophy & Operating Style dalam 

Implementasi Bisnis Dea Cake and Bakery : 

Menurut bu Mulyani Hadiwijaya sebagai pemilik, metode yang diterapkan 

dalam bisnis nya adalah professional, namun kekeluargaan sebagai benang 

merahnya. Dengan semangat beliau menyatakan “kekeluargaan sebagai benang 

merahnya” hingga dua kali, diawal dan diakhir penjelasan dengan senyuman. 

“Kekeluargaan, agak repot kalau dibuat perusahaan yang 

professional. Jadi, benang merah nya kita memang kekeluargaan. 

Jadi, saya pisahkan urusan-urusan yang mana harus professional, 

misalnya produk yang harus kualitasnya terjaga, memang ditangani 

dengan professional. Yang saya butuhkan bukan ngantor nya, yang 

penting kan pemikiran, jadi metode-metode menyelesaikan 

masalah, seperti itu. Pengennya professional, tapi benang merah 

nya tetap kekeluargaan.” 

Dari pernyataan yang telah disampaikan, saya menangkap bahwa informan 

mencoba menegaskan bahwa sistem kekeluargaan yang lebih diutamakan dalam 

implementasi operasional, kekeluargaan tersebut yang dijadikan operating style 

oleh beliau. Bu Mulyani berusaha menyeimbangkan kondisi dengan menerapkan 

profesionalitas, namun tetap menitik beratkan pada kekeluargaan. Hal tersebut 

juga diungkapkan beliau dengan memotong pernyataan saya, ketika coba saya 

sampaikan “…memang lebih enak seimbang gitu ya, tante. Jadi, meskipun ikut 

aturan secara professional tapi. . .” 
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  “…kalau ada benang merah nya gitu kan. .” 

Beliau lagi-lagi mengakhiri statement dengan senyuman, kemudian melanjutkan 

pernyataan seperti berikut sambil beberapa kali mengedipkan mata dengan cepat: 

“Saya bilang, ini anak saya kan gitu, kan. Kalau sama anak kan, 

ya… juga kadang tetap harus tegas, tetap ada yang pakai kasih 

sayang. Kalau kasih sayang nya terus, anak saya nggak tumbuh – 

tumbuh kan, gitu ya…he-eh” 

Operating style tersebut rupanya disadari oleh bu Mulyani akan sedikit 

menimbulkan risiko bagi bisnis nya, terutama perihal keberadaan karyawan yang 

sudah dianggap sebagai anak. Sehingga beliau memberikan kebijakan tersendiri 

dalam mengatasi risiko tersebut. Dapat saya tangkap ketika beliau 

mengungkapkan pernyataan dengan nada lembut, tidak lama setelah menjelaskan 

alasan yang sebelumnya. 

“Jadi kalau saya bilang, Dea ini jadi sekolah,ya. Artinya, mungkin 

impian mu bukan disini, kan bisa punya impian lebih besar. Tapi 

kalau jadi tempat belajar, suatu saat dia punya kesempatan untuk 

dapatkan impian dia, kalau dia udah punya kemampuan, kan sudah 

lebih baik. Ya, itu. Kadang - kadang orang bahasa nya jadi batu 

loncatan, yasudah lah nggak apa - apa.” 

Dengan kata lain, bu Mulyani memberikan kebebasan pada para karyawan nya 

untuk mengeksplor kemampuan dengan masuk ke dalam “keluarga” Dea Cake 

and Bakery. Beliau memberikan peluang bagi siapapun untuk masuk dan 

bergabung, namun tidak menutup kesempatan mereka berkarya dan bekerja di 

tempat lain 

 Memposisikan management pada prioritas tertinggi tetap beliau lakukan 

dalam operasional bisnis. Dengan menjadikan outlet Dea Cake and Bakery yang 

berdekatan dengan bagian logistic, dimana beliau sebut sebagai distribusi centre 
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yang berada di wilayah Kepanjen tersebut, sebagai pengendali atau support system 

untuk tujuh belas outlet lain yang tersebar diseluruh Jawa Timur, dan satu outlet 

yang berada di Purwokerto. Dengan begitu, semua barang dari supplier dikirim 

langsung ke bagian logistic di Kepanjen, kemudian dikirim ke semua outlet dalam 

bentuk premix. Dari pernyataan yang disampaikan bu Mulyani, saya mencoba 

mengabstraksikan bahwa kebijakan tersebut secara tidak langsung dapat 

mempermudah beliau dalam memantau bagaimana kondisi operasional bisnis nya. 

Dengan pernyataan yang beliau ungkapkan sebagai berikut: 

“Jadi kalau misalnya saya sidak gitu sambil saya lihat, apa yang 

perlu dibenahi, mana yang jadi pekerjaannya pusat, mana yang 

harus dikerjakan sama owner yang didalam, atau supervisor nya 

kurang handal, gitu.” 

Meski Bu Mulyani tampak lebih nyaman dengan kekeluargaan sebagai operating 

style nya, namun sebenarnya sudah ada beberapa aturan dan SOP yang menjadi 

acuan operasional bisnis Dea Cake and Bakery. Seperti yang disampaikan Pak 

Wily berikut: 

“Ada peraturan perusahaan, ada SOP. Salah satu tantangan kami 

disini adalah, kan bisnis ini kan dibangun dari bisnis rumah tangga, 

kemudian berkembang dengan sangat pesat, sangat cepat, sehingga 

model pengelolaan yang sebelumnya digunakan, itu tidak lagi 

mampu memfasilitasi pertumbuhan, sehingga harus dilakukan 

banyak penyesuaian.” 

Saya menangkap adanya perbedaan operating style antara pemilik dan direktur 

disini, yang benar-benar dapat menggambarkan bahwa bu Mulyani lebih menitik 

beratkan pada kekeluargaan dan pak Wily lebih pada profesionalitas, seperti yang 

disampaikan oleh bu Mulyani. Ketika beliau menggunakan cara sidak sebagai 

implementasi pengendalian nya, Pak Wily mempunyai kebijakan tersendiri yaitu 
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menggunakan memo internal, beliau memberikan memo tersebut pada 

management untuk melaksanakan hal-hal yang beliau perintahkan. 

“Modelnya saya pake memo internal untuk memudahkan 

pengendalian, gitu. Apakah pekerjaan sudah dilakukan dengan baik 

atau belum. Jadi setiap kali saya meminta temen - temen terutama 

management untuk melakukan sebuah pekerjaan, itu biasanya saya 

gunakan memo internal. Yang punya memo ini memang sementara 

masih director ya. Saya beri mereka memo isi nya instruksi, trus 

saya punya copy nya.” 

Saya menangkap signal dari apa yang telah disampaikan oleh pak Wily. Beliau 

mencoba memberikan keyakinan pada saya bahwa memo internal tersebut sangat 

membantu pekerjaan beliau dalam mengendalikan operasional perusahaan. Tidak 

lama kemudian beliau memberikan contoh pada saya sambil menyampaikan 

pernyataan berikut: 

“Nah copy ini akan jadi pengendalian saya. Sebagai contoh ini, 

penambahan staf administrasi saya minta apa saja, buat tanggal 

berapa, saya control nya gampang. Karena itu yang jadi salah satu 

prioritas merubah model pengelolaan.” 

Perbedaan operating style antara pemilik dan direktur disini tampak begitu jelas, 

ditunjukkan dengan sikap kekeluargaan menjadi benang merah bu Mulyani dalam 

menjalankan operasional, sedangkan pak Wily sendiri berpendapat bahwa model 

pengelolaan yang sebelumnya digunakan, tidak lagi mampu memfasilitasi 

pertumbuhan bisnis Dea Cake and Bakery. 

5.1.2 Pemaknaan Organizational Structure dalam Implementasi Bisnis Dea 

Cake and Bakery : 

Organizational structure yang bisa saya abstraksi dari pernyataan bu 

Mulyani adalah masih terkait pada support system yang sebelumnya telah 

disampaikan, dimana semuanya masih dikendalikan oleh managerial yang terpusat 
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di Kepanjen atas pengawasan beliau secara langsung. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan penjelasan mengenai struktur organisasi pada Dea Cake and Bakery, 

beliau menyampaikan dengan intonasi sedikit lebih cepat pada kata “trus kalau 

finance masih saya pegang sendiri”. 

“Management itu ada GM, ada manager untuk SDM, marketing, 

eee…penjualan, trus kalau finance masih saya pegang sendiri, trus 

ada lagi manager produksi, terus administrasi saya juga masih ada 

staf yang bantu.” 

Dari struktur organisasi yang ada, bu Mulyani tidak secara bersamaan dalam satu 

waktu tertentu merekrut mereka untuk menduduki posisi managerial. Beliau 

menceritakan bahwa sering kali berawal dari sebuah candaan kepada orang-orang 

yang dikenal, kemudian orang tersebut dengan sengaja menghadap bu Mulyani, 

menawarkan diri untuk menjadi bagian dari managerial Dea Cake and Bakery, 

seperti hal nya pak Wily Ariwiguna yang sekarang menjadi direktur didalamnya. 

 Saat saya mencoba menjawab pertanyaan pak Wily “eemm…trus 

pertanyaanmu opo ?” yang dilontarkan disela – sela percakapan kami dengan 

volume suara tidak begitu keras namun disampaikan dengan sedikit ketus, saya 

menyampaikan “…mereka itu seperti apa sih menjalankan SPI didalamnya, 

apakah memang terpaut pada teori SPI atau nggak..”, tidak lebih dari satu detik 

kemudian secara spontan dan nada yakin beliau menjawab “Ya jelas enggak 

noh..” , sambil mencoba menggambar bagan sederhana diatas kertas, lalu 

menyambung pernyataannya seperti berikut: 

  “Jadi, kurang lebih di Dea itu model bisnis nya seperti ini...” 

Setelah kurang lebih sepuluh detik beliau menggambar bagan sedernaha struktur 

organisasi Dea Cake and Bakery, kemudian kertas tersebut beliau berikan pada 
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saya, tidak lama kemudian disusul penjelasan mengenai bagan tersebut dengan 

gaya menopang dagu menggunakan kedua tangannya yang disatukan diatas meja, 

sambil menggoyangkannya ke kiri dan kanan 

“Di setiap tingkatan, pemahaman tentang proses bisnis saja 

berbeda. Pemahaman tentang, iya ada SOP mereka ngerti, 

mengerjakan SOP saja ngerti, tapi nggak semua tahu mengapa 

mereka harus melakukan itu. Sebagai contoh, staf di lapangan atau 

tim produksi atau tim oven, gitu ya. Mereka punya kewajiban 

membersihkan oven, ya. Trus nge-check kabel, gas, selang gas dan 

lain sebagainya. Ya, mereka melakukan itu, tapi mereka tidak 

memahami kenapa mereka harus melakukan itu, selain pekerjaan. 

Kalau management dan owner memahami bahwa itu diperlukan, 

satu untuk perawatan, kedua untuk keselamatan, ketiga untuk 

keamanan, jelas ?. Nah, ini ada senjang. Senjang itu yang memang 

menjadi pe-er, menjadi tugas, terutama buat saya yang diutuskan 

sebagai direktur baru, gitu.” 

Struktur organisasi yang digambarkan oleh Pak Wily, secara garis besar 

menjelaskan bahwa susunan model bisnis nya adalah owner, management, dan 

operasional. Owner terletak pada susunan tertinggi, yang dimaksud disni adalah 

bu Mulyani Hadiwijaya. Pak Wily juga menjelaskan bahwa posisi sebagai 

direktur di Dea Cake and Bakery adalah menangani kesenjangan yang ada dalam 

operasional bisnis tersebut, hal itu diungkapkan Pak Wily diakhir penjelasan 

dengan volume suara semakin mengecil. 

Setelah lama kami membahas hal lain yang berkaitan dengan peran owner 

dalam memanage keuangan, beliau kembali menjelaskan bahwa perubahan yang 

dilakukannya saat ini difokus kan pada struktur organisasi. 

“Karena saya sebagai penanggung jawab baru melakukan 

perubahan. Sekarang fokus nya adalah strukturisasi, ya. Itu saya 

memangkas birokrasi. Kalau sekarang saya pakai matriks, kalau 

dulu masih piramid yang tinggi panjang. Jadi kalau staf mau 

bertemu harus di supervisor dulu, assistant manager, assistant 
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manager ketemu manager, manager ketemu general manager, 

general manager ketemu direktur, jadi panjang.” 

Dari penjelasan yang disampaikan oleh pak Wily dengan gaya menopang dagu 

dengan ibu jari dan jari tengah tangan sebelah kanan, saya mencoba melakukan 

abstraksi bahwa keberadaan pak Wily saat ini sebagai direktur di Dea Cake and 

Bakery memang membenahi sistem yang ada di perusahaan tersebut mulai dari 

hal yang paling dasar, seperti struktur organisasi. 

Dari pola kebijakan yang diambil, sebenarnya sudah dapat dibaca bahwa 

pak Wily memang mengerti dan paham betul mengenai Sistem Pengendalian 

Internal. Sehingga tidak salah bila bu Mulyani menunjuk pak Wily sebagai 

direktur baru Dea Cake and Bakery meskipun berawal dari sebuah candaan dan 

basa-basi, seperti yang bu Mulyani sampaikan ketika saya melakukan wawancara 

di rumah beliau. 

Perbedaan implementasi penyusunan managerial yang dilakukan oleh 

pemilik dan direktur tampak jelas, disini bu Mulyani memberikan contoh atas 

pernyataan yang sebelumnya bahwa beliau tidak mementingkan ngantor nya, tapi 

lebih mengutamakan bagaimana metode yang digunakan dalam mengambil 

kebijakan, sehingga beliau pun menyampaikan bahwa tidak ada treatment khusus 

dalam merekrut seseorang untuk menempati posisi managerial, bahkan lebih 

sering diawali dengan candaan. Disisi lain pak Wily menyatakan bahwa sebagai 

penanggung jawab baru beliau fokus melakukan perubahan dibidang strukturisasi, 

salah satunya dengan cara memangkas birokrasi.  
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5.1.3 Pemaknaan Board of Directors dalam Implementasi Bisnis Dea Cake 

and Bakery : 

Pernyataan awal bu Mulyani yang menggambarkan dengan jelas bahwa 

sistem kekeluargaan yang menjadikan benang merah pada implementasi 

operasional bisnis, sepertinya dirasa sedikit merepotkan. Beliau menyatakan 

bahwa hukum dan aturan lah yang menjadi kendala nya dalam menentukan 

kebijakan. 

“Kayak nya dengan dua puluh saja saya repooottt ngurusi nya kan, 

gitu. Jadi perlu partner yang untuk ngurusi masalah hukum nya, 

masalah professional nya, gitu. Memanage lebih baik, gitu.” 

Mengingat kekeluargaan sebagai operating style bu Mulyani, maka saya bertanya 

pada beliau “apakah mereka memang “orang” seperti bang Wily atau masih 

keluarga, tante ?”. secara spontan beliau menjawab “nggak, banyak dari luar saja, 

orang lain..”, kemudian dilanjutkan dengan memberi penjelasan sambil 

menujukkan ibu jari dan jari tengah tangan kanan beliau sebagai tanda angka dua, 

seperti berikut: 

“Ya, tapi memang itu, saya akan jadi pasangan bisnis dengan bang 

Willy itu, beliau yang dari sisi professional , aturan - aturan dan 

sebagainya, saya yang dari sisi kekeluargaan nya, gitu loh…Jadi 

bisa jalan seiring.” 

Bu Mulyani mengulang pernyataan yang menggambarkan bahwa beliau memang 

lemah dalam menangani aturan-aturan dengan menggerak-gerakkan kaki selama 

menyampaikan statement yang diakhiri senyuman, setelah beberapa menit 

membahas hal lain. 

“Karena ada hak dan kewajibannya, ya..eee…selama ini memang 

ada beberapa yang belum sah secara tertulis, misalnya sama anak 

sendiri. Nah, nanti kalau ada bang Willy yang bikin aturan, itu 
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yaa…kan memang saya masalahnya ada di aturan, nanti akan lebih 

tegas walaupun anak sendiri. Kalau dia memang tidak cocok untuk 

jadi partner, tidak control, melepaskan tanggung jawab dan 

sebagainya, kita lepaskan dia juga.” 

Pengulangan pernyataan dengan satu pembahasan, bahkan beberapa kalimat yang 

sama, sering kali beliau sampaikan pada saya, bahkan setelah diselingi dengan 

pembahasan lain dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Saya mencoba 

melakukan abstraksi, ketika beliau tanpa sadar mengulangi pernyataan yang sama, 

menunjukkan bahwa hal tersebut yang memang secara nyata sering kali beliau 

rasakan dalam kurun waktu yang lama. 

Pernyataan tersebut lebih dipertegas lagi oleh bu Mulyani dengan istilah 

galau mania yang kini menjadi bahasa gaul anak muda, dimana menggambarkan 

kebingungan dan keresahan atas kondisi yang dirasakan. Berikut pernyataannya: 

“Kalau sekarang kan saya kadang galau, galau mania. Saya bilang 

kekeluargaan, professional, pada saat dijalan sering kali kan suka 

saya nya nggak tega. Kalau masalah tega bukan kita jahat sama 

orang, tapi ini aturan. Saya sering aturan nya tidak pakai aturan.” 

Dari pernyataan yang disampaikan bu Mulyani, saya menangkap signal bahwa 

beliau menggunakan bahasa galau, dengan harapan agar apa yang beliau 

sampaikan tentang perasaan hatinya mengenai kondisi operasional bisnis nya 

dapat saya tangkap dengan baik. Saat itu beliau menyampaikan statement tersebut 

sambil tertawa kecil pada kata galau dan akhir pernyataan. 

Sisi lain dari metode kekeluargaan yang sebenarnya membuat repot itu, 

masih ada kebijakan bu Mulyani yang menggambarkan kesadaran akan 

independensi para manager yang membantu beliau dalam menjalankan bisnis 

tersebut. Hal ini diungkapkan pada pernyataan pertama yang menyebutkan bahwa 

para manager memang orang luar. Dengan begitu, semua kendala yang muncul 
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dalam bisnis tidak semena - mena beliau putuskan secara sepihak. Apapun yang 

terjadi, semua keputusan beliau sampaikan kepada management, sehingga 

kebijakan tersebut diambil berdasarkan keputusan bersama. 

“Kalau kemarin saya sempet mutung, dua puluh outlet itu 

melelahkan. Maka nya terus saya lemparkan ke management. 

Karena didalam sini bukan hanya saya, tapi ada banyak orang, jadi 

saya lemparkan ke mereka bagaimana selanjutnya. Akhirnya kita 

ambil keputusan, nggak bisa begitu, kita harus tetep lanjut.” 

Dari penjelasan yang beliau sampaikan dengan penekanan pada kata “tetep 

lanjut”, saya menangkap bahwa bu Mulyani sebenarnya sudah mulai merasa tidak 

sanggup mengendaliakn delapan belas outlet sendiri, dimana juga diketahui 

bahwa sistem didalamnya pun sebenarnya tidak dapat memfasilitasi 

perkembangan usaha yang ada. Namun tekat dan semangat beliau masih sangat 

besar untuk membawa “keluarga” Dea Cake and Bakery ini pada tujuan yang 

diharapkan.  

Independensi dalam management Dea Cake and Bakery, juga harus 

diimbangi dengan intensitas pertemuan yang rutin. Hal tersebut dijadikan sebagai 

alat pengendalian secara tidak langsung, sehingga bu Mulyani dapat mengawasi 

setiap saat. 

“Meeting dengan para manager, untuk saya pribadi satu minggu 

sekali, yang di pusat. Tapi kalau untuk para owner, satu bulan 

sekali. Untuk supervisor kumpul juga satu bulan sekali. Kita pakai 

BBM group juga, jadi setiap hari bisa contact, jadi nggak putus.” 

Sangat tampak disini bahwa bu Mulyani mampu menjaga komunikasi yang baik 

dengan semua orang, terutama partner, management dan karyawan Dea Cake and 

Bakery. Beliau tidak segan menggunakan media sosial pribadinya BBM (Black 
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Berry Messanger) sebagai alat komunikasi dengan semua pihak, tanpa ada rasa 

kesenjangan. 

 Terkait dengan kegalauan dan kebimbangan yang dirasakan oleh Bu 

Mulyani perihal implementasi atas aturan-aturan yang dibuat, masih tidak dapat 

memenuhi keinginan beliau mengenai keseimbangan profesionalisme dan 

kekeluargaan. Adanya batasan profesionalisme dan kekeluargaan yang ingin lebih 

diklasifikasikan oleh Bu Mulyani dalam operating style nya, rupanya sudah mulai 

dipahami oleh Pak Wily selaku direktur baru Dea Cake and Bakery. Beliau 

ungkapkan pada saya sambil beberapa kali mengganti posisi duduk, seperti 

berikut: 

“Salah satu strategi untuk pengendalian internal kan adanya unit, 

ya. Unit audit, ya. Bener, ya. Unit internal audit, ya. Nah, 

sebelumnya kita nggak punya, kita nggak punya unit internal audit. 

Kita punya nya fungsi audit, berjalan. Artinya, management itu 

melakukan audit ke lapang. Cuma nanti memang jadi blunder, 

dimana kita mengontrol sesuatu yang belum dipahami. Jadi 

memang fungsi audit yang kita punya pada titik sekarang belum 

utuh.” 

Pak Wily menyampaikan bahwa tidak ada unit internal audit didalam bisnis 

tersebut, yang ada hanya fungsi audit yang tetap dijalankan oleh management 

dengan cara turun ke lapang. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Mulyani 

sebelumnya, bahwa beliau sering melakukan sidak ke beberapa outlet secara 

spontanitas, tanpa perencanaan terlebih dahulu. Saya menangkap signal negative 

ketika pak Wily mencoba memberi penjelasan mengenai audit internal, ditandai 

dengan pengulangan kata “…unit, ya. Unit audit, ya. Bener, ya. Unit internal 

audit, ya.”. 
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Selang beberapa detik, Pak Wily lanjut menjelaskan tentang perubahan 

fokus fungsi audit yang akan dilakukannya. 

“Jadi audit kita sebelumnya perspective controlling dan evaluating. 

Jadi, fungsi assisting nya belum berjalan. Memang untuk enam-

delapan bulan kedepan, eee… fokus audit nya kita geser, tidak lagi 

atau belum masuk ke controlling dan evaluating tapi masih ke 

assisting dulu, gitu. Jadi, bagaimana setiap orang yang bekerja itu 

memahami pekerjaannya, dan penting nya apa yang mereka 

lakukan, gitu. Nggak cuma, orang membuang sampah karena 

memang harus dibuang. Karena kan kami basis nya pangan, ya. 

Kebersihan, kesehatan pun jadi perlu.” 

Setelah kami membahas hal lain seperti tentang model pengendalian yang berbeda 

antara Bu Mulyani yang melakukan sidak, dan Pak Wily yang menggunakan 

memo dalam perintah penugasan nya, saya mencoba menanyakan kembali 

mengenai tidak adanya audit internal di dalam perusahaan. Beliau menjelaskan 

sebagai berikut: 

“Seperti yang saya bilang tadi, belum ada. Fungsi audit nya ada, 

kita nge-check, kita jalan ke lapang, itu dilakukan. Tetapi karena 

fungsi itu dijalankan hanya sebagai bagian dari pekerjaan utama, 

kadang kala terbengkalai.” 

Saya merasa ganjal, masih belum mendapatkan informasi yang “pas” dari jawaban 

Pak Wily mengenai tidak adanya audit internal, kemudian saya bertanya kembali, 

“Yang melakukan audit pihak management ?”, tanpa ada jeda Pak Wily 

menjawab: 

“Management dan owner. Management melakukan audit ke lapang, 

operasi. Owner melakukan audit ke management dan lapang. 

Akhirnya jadi nggak efektif, ya.” 

Beliau mencoba menjelaskan sambil bersandar di kursi dengan gaya menggaruk 

kepala yang mungkin sebenarnya tidak gatal. Saya masih merasa tidak puas 

dengan pernyataan yang beliau sampaikan. Saya pun bertanya kembali dengan 
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bahasa eksplisit, “Berarti keuangan ada di pihak owner, tapi owner sendiri yang 

melakukan audit?” 

“Ya, itu masih terjadi disini. Sampai hari ini, sebulan lagi nggak 

tahu. .” 

Meski Pak Wily menjawab dengan nada yang sedikit lemas, beliau mengakhiri 

dengan senyuman ketika mengucapkan “sebulan lagi nggak tahu”. Saya 

menangkap signal positive dari Pak Wily bahwa, beliau yakin dapat merubah dan 

menata sistem Dea Cake and Bakery dalam kurun waktu satu bulan ini, yang nanti 

nya secara tidak langsung juga berdampak pada fungsi audit yang dijalankan. 

 Metode kekeluargaan yang diimplementasikan oleh bu Mulyani sepertinya 

menimbulkan risikio tersendiri yang secara tidak langsung merugikan beliau 

sebagai pemilik, beliau merasa lelah menjalankan bisnis tersebut sehingga perlu 

peran management untuk membantu operasionalnya. Tampak adanya blunder 

yang terjadi di Dea Cake and Bakery karena mengontrol sesuatu yang belum 

dipahami, serta adanya pekerjaan ganda yang dilakukan dibeberapa bagian. Hal 

tersebut terbukti dengan tidak adanya efisiensi dalam pelaksanaan fungsi audit 

oleh pihak owner dan management. 

5.1.4 Pemaknaan Authority and Responsibility dalam Implementasi Bisnis 

Dea Cake and Bakery : 

Penjelasan mengenai penugasan telah beliau jelaskan, ketika saya bertanya 

mengenai kepemilikan outlet Dea Cake and Bakery yang tersebar di seluruh Jawa 

Timur hingga Purwokerto. 

“Sepertiga Dea Bakery punya saya, sepertiga itu saya fifty - fifty. 

Nah, kemitraan itu jadi kita sama - sama punya modal, trus nanti 
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partner saya di dalam, itu yang kelola didalam, ya. Untuk 

controlling, delivery dan sebagainya, jadi PR nya disitu. Nah saya 

support system dari luar. Jadi menyiapkan semua sampai buka. 

Kasih training berkala, product development, logistic, itu kerjaan 

nya saya, bagi tugas, gitu.” 

Dari pernyataan yang disampaikan, beliau menganggap bahwa pembagian tugas 

tersebut sudah tertulis dalam sebuah jobdesk. Namun kembali lagi pada 

pernyataan awal, bahwa bu Mulyani merasa hal tersebut masih terdapat kendala 

pada aturan, sehingga harus dibenahi. 

“Ini maka nya akan dibuat lagi aturan - aturan itu. Aturan - aturan 

itu sudah ada tertulis, seperti jobdesk nya, tata tertib, kayak 

keterlambatan, dan sebagainya itu sudah ada.” 

Hal tersebut dibenarkan oleh Pak Wily, seperti yang sudah disampaikan 

sebelumnya bahwa aturan dan SOP itu sudah ada. Namun model pengelolaan 

yang tidak lagi dapat memfasilitasi perkembangan bisnis tersebut lah yang 

menjadi penyebab kurang efektif nya operational pada Dea Cake and Bakery, 

sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali. 

Dengan adanya kendala yang disadari, seperti aturan dan risiko lain yang 

bisa saja timbul, beliau mengambil kebijakan dengan cara melakukan sidak. 

Pernyataan ini telah disampaikan sebelum nya, dimana beliau melakukannya 

untuk melihat hal – hal apa yang perlu dibenahi. 

“Saya nggak jadwalkan, tapi begitu ada waktu luang saya masuk. 

Misalnya ke dinoyo, Batu, Gresik, Pandaan, keliling gitu. Saya 

sidak, karena memang saya bagian nyapu terakhir.” 

Perbedaan pendapat mengenai metode pembagian tugas yang dilakukan oleh 

pemilik dan direktur tampak jelas disini. Bu Mulyani melakukan sidak secara 

mendadak ke beberapa outlet untuk melihat bagaimana kondisi operasional bisnis  

nya. Namun pak Wily berpendapat bahwa tidak adanya keefektifan dalam 
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pelaksanaan fungsi audit seperti yang dibahas sebelumnya, terbukti dengan 

management yang melakukan audit ke lapang untuk operasi dan pemilik yang 

melakukan audit ke management.  

5.1.5 Pemaknaan Integrity and Ethical Values dalam Implementasi Bisnis 

Dea Cake and Bakery : 

Mengenai integritas, bu Mulyani menyampaikan nya secara diplomatis. 

“Saya ngajarin anak tentang integritas, ya. Kalau SDM kita punya 

passion, punya skill, ahli misalnya, tapi nggak punya integritas. 

Kalo nggak punya passion masih bisa dimotivasi, skill bisa 

ditraining, tapi kalo nggak punya integritas, kesetiaan, kejujuran, 

yaaa...” 

Dari pernyataan yang beliau sampaikan dengan tertawa kecil diakhir penjelasan 

tersebut, saya mencoba mengartikan satu pesan yang coba beliau sampaikan, 

bahwa integritas, kesetiaan dan kejujuran merupakan bekal penting dalam sebuah 

bisnis. Hal tersebut dapat saya tangkap dengan imbuhan kata “yaaa…” pada akhir 

pernyataannya. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan berikut: 

“Tinggal membedakan penanganan itu, misalnya kalau anak bagian 

depan, penjualan, yang berhadapan dengan customer langsung, 

pastinya kan keramahan, senyumnya, kan jadi syarat utama. Kalau 

bagian produksi syarat utama nya gesit, skill, dan sebagainya beda, 

ya. Kalau misal anak produksi kerja nya sambil cemberut, 

penanganannya dia bukan professional, kita tegur, disapa, ada 

masalah apa, secara kekeluargaan. Tapi kalau anak bagian depan 

sudah kita tegur masih cemberut aja, itu kena SP bisa - bisa.” 

Integritas tidak hanya menjadi sebuah tuntutan yang bu Mulyani terapkan pada 

seluruh karyawan nya. Beliau pun juga memiliki integritas yang coba disampaikan 

dengan pernyataan berikut: 

“Kalau modal, saya memang tipe orang yang bisa nunda 

kesenangan. Artinya, profit satu outlet itu nggak langsung saya 
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pakai sendiri untuk keluarga, gitu. Karena saya tahu, Dea Bakery 

kalau mau tumbuh harus buka cabang, membuat jenjang karir, 

yang menyediakan jenjang karir untuk karyawan.” 

Beliau mencoba memberikan contoh pada saya mengenai integritas yang 

dimilikinya, dimana perhatian nya pada bisnis lebih besar dibanding menuruti 

kesenangan pribadi. Hal tersebut dilandasi dengan kewajiban bersama dalam 

menjaga brand, tanpa peduli kapasitas dan peran tiap individu dalam bisnis 

tersebut 

“Ada yang judul nya owner partner, ada yang owner pusat, owner 

pusat itu saya. Tanggung jawab nya sih sama saja. Fifty - fifty 

dengan yang sudah milik mereka sendiri ya tanggung jawab nya 

sama, kan kita jaga brand, kalau satu ngerjainnya nggak beres kan 

juga kena semua. Itu kan repotnya bisnis cabang banyak dengan 

tempat berdekatan.” 

Owner partner yang disampaikan oleh Bu Mulyani, kembali diperjelas oleh Pak 

Wily. Beliau memberikan sebuah pernyataan sambil menggoyang-goyangkan 

kursi yang diduduki nya tersebut ke kiri dan kanan. 

“Saya disini bukan pekerja, saya bukan karyawan. Posisi saya 

adalah sebagai partner dari owner. Jadi sebenarnya saya owner 

juga. Saya tidak digaji, tapi tetap saya diterima sebagai keluarga 

disini.” 

Sebelumnya Bu Mulyani menjelaskan bahwa, mereka yang menitipkan uang 

sebagai modal di Dea Cake and Bakery dapat dikatakan sebagai owner partner. 

Namun ketika saya bertanya apakah Pak Wily juga menaruh modal di Dea Cake 

and Bakery, terkait dengan pengakuan beliau mengenai posisi owner partner yang 

disandangnya, beliau enggan menjawab dengan alasan bahwa pertanyaan tersebut 

hanya sebatas keingin tahuan saya, tidak terkait dengan penelitian. 

Treatment yang dilakukan dalam menjaga brand tersebut juga disampaikan 

oleh bu Mulyani. 
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“Cutomer kita marah ya pernah ada, misalnya terlambat kirim, tapi 

itu teratasi dengan management penanganan complain kita. Jadi 

kita cepet kalo misalnya ada complain dan sebagainya, 

penanganannya cepet sekali. Sehingga mereka lebih mikir 

setelahnya, oh bagus ya, seperti itu.” 

Berbicara mengenai brand, memang sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan dari 

Dea Cake and Bakery. Karena dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu empat 

tahun bisnis cake and bakery ini berdiri, sudah terdapat delapan belas outlet yang 

tersebar diseluruh Jawa Timur dan Purwokerto. Padahal sistem didalam nya pun 

telah diakui oleh Pak Wily yang baru saja menjabat sebagai direktur, dinilai masih 

harus banyak penyesuaian pada model pengelolaan nya. Namun beliau 

mempunyai pendapat tersendiri terkait dengan brand dan perkembangan Dea 

Cake and Bakery. 

“Secara umum kalau saya bilang, kekuatan brand memang menjadi 

satu nilai, dimana itu memudahkan mempromosikan, yang kedua 

kondite, nama baik, baik nama baik owner, nama baik perusahaan, 

goodwill ya, itu bisa mempercepat proses. Kalau dibilang cepet 

banget, empat tahun ya nggak juga.” 

Ketika saya melakukan konfirmasi kepada Pak Wily mengenai adanya kendala 

yang ditimbulkan dari sistem dan lingkungan pengendalan yang masih belum 

tertata dengan baik, beliau memberikan contoh mengenai masalah yang ada pada 

salah satu outlet Dea Cake and Bakery seperti berikut: 

“Ada satu kejadian, saya nggak sebut dimana, tapi salah satu outlet 

itu terjadi penyimpangan SOP, jadi bahan baku nya kurang sekian 

gram saja, dan itu tidak terawasi, gitu. Itu terjadi selama beberapa 

bulan. Tidak ada kerugian langsung yang dialami oleh siapapun, 

tetapi secara prinsip itu merugikan konsumen. Misalkan nih, 

harusnya konsumen dapet gula nya dua gram per satu roti tawar 

gitu ya, mereka dapet nya cuma satu setengah gram. Rasa tidak 

banyak berubah, konsumen juga tidak mengeluh, tapi kan 

pertanggung jawaban kami itu urusan yang berbeda.” 
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Disini terlihat munculnya risiko dari treatment yang diimplementasikan oleh bu 

Mulyani dalam merekrut karyawan, dimana terjadinya penyimpangan SOP yang 

dilakukan karyawan disalah satu outlet Dea Cake and Bakery. Hal  tersebut tidak 

sebanding dengan integritas yang dimiliki Bu Mulyani sebagai pemilik, beliau 

tunjukkan dengan tidak semena-mena menggunakan laba untuk kesenangan 

pribadi, karena beliau lebih mengutamakan jenjang karir dan pertumbuhan bisnis. 

5.1.6 Pemaknaan Human Resourches dalam Implementasi Bisnis Dea Cake 

and Bakery : 

Ketika saya bertanya mengenai karyawan, bu Mulyani menjawab sambil 

tertawa kecil. 

“Saya tuh nggak terlalu milih dulu nya. Jadi ada anak datang, 

butuh kerja, walau pun ga butuh, saya terima. Iya, sampe kadang-

kadang satu outlet itu sesak, bingung saya, kok banyak banget 

orangnya.” 

Dalam kurun waktu hampir lima tahun ini, bu Mulyani merasa harus mengambil 

kebijakan untuk mengatasi kendala dalam penerimaan karyawan tersebut. Beliau 

menyadari bahwa penerimaan karyawan tanpa pertimbangan yang dulu dilakukan 

itu atas dasar tidak tega, hingga muncul lah beberapa risiko yang dapat 

mempersulit dirinya sendiri. 

“Sekarang sudah mulai dari reqruitment nya itu kan sudah mulai 

diperbaiki, jadi lebih tertata. Kalau problem masih ada, kadang 

pemahaman anak, yang tingkat pendidikannya nggak rata, terus 

karena nggak milih tadi, jadi kadang nggak nyambung, gitu.” 

Beliau memperjelas gambaran karyawannya dengan menyampaikan pernyataan 

yang serupa dalam waktu yang berbeda. 
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“Mereka belum bisa peduli, terus tanggung jawab, control nya 

agak berat, terus kadang ada anak yang fresh graduate dari SMA 

belum pernah kerja tempat lain, mungkin cita - cita nya nggak 

kerja di Dea kan, mungkin cita - citanya kerja di pabrik, dimana, 

tapi belum diterima, misalnya. Saya sih biasanya membolehkan, 

kalau memang ada anak yang merasa passion nya nggak di Dea, 

dia boleh sambil cari pekerjaan lain. Nanti kalau memang sudah 

dapat, yaa dapet lah, gitu. Memang ngrepotin sih, nyusahin saya 

juga. Repot nya kita nggak berani ngeluarin anak ya, walaupun dia 

bikin salah dan sebagainya, niatnya membina.” 

Saya menangkap kondisi dimana sebenarnya bu Mulyani ada sedikit rasa tidak 

rela untuk membiarkan karyawan yang sudah beliau anggap sebagai anak sendiri 

itu untuk pergi karena lebih memilih pekerjaan lain. Hal tersebut ditunjukkan pada  

kalimat “yaa dapet lah” yang beliau ucapkan dengan diakhiri senyuman. Sikap bu 

Mulyani dalam mengimplementasikan metode kekeluargaan dalam bisnis nya 

memang benar – benar bermula dari diri nya sendiri, tanpa paksaan dari orang 

lain. Pribadi yang positif sangat terlihat jelas saat beliau menyampaikan hal 

berikut: 

“Cenderung memang, satu atau dua persen anak yang bermasalah 

itu suka mengganggu pikiran kita. Cuma saya balik lagi, oh iya 

nggak boleh pikiran yang negative nya tok, yang baik - baik 

banyak. Sebenarnya di Dea itu bisa dibilang yang radak error atau 

melenceng, nggak setia, dan lain sebagainya, paling cuma dua 

persen dari anak saja sih, sebetulnya sedikit. Cuma memang ulah 

nya itu mengganggu kalo dia sudah mulai menghasut.” 

Kondisi human resources berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap 

lingkungan pengendalian pada Dea Cake and Bakery. Seperti yang disampaikan 

oleh Pak Wily, bahwa latar belakang mereka yang berbeda ditambah dengan 

kesalahan strategi pembelajaran lah yang mengakibatkan level pemahaman 

lingkungan pengendalian tersebut tidak sama. 

“Banyak faktor, kalau selama ini data yang saya dapat itu, yang 

biasanya dijadikan atau diyakini sebagai penyebab adalah 
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background. Background pendidikan, keluarga, kemudian budaya, 

suku. Kemudian tempat tinggal, yang tempat tinggal nya jauh dan 

dekat kan beda. Kemudian, eee…tingkat pengetahuan. Tapi kalau 

menurut saya sebagai orang yang mengelola, sejujurnya juga 

perusahaan ikut andil. Karena kan, mereka kan orang yang bekerja 

didalam. Namanya orang bekerja itu kan tanggung jawab 

perusahaan untuk mendidik, gitu ya. Jadi kalo dibilang kenapa itu 

terjadi, ya satu memang ada kesenjangan input, latar belakang tiap 

orang yang bekerja berbeda. Kedua adalah ketidak sesuaian strategi 

pembelajaran, ya. Karena standart nya sudah ada, gitu. Dilakukan 

dan disebarkan ke beberapa orang, dan mereka bisa menjalankan. 

Ada yang sudah dapatkan informasi, mereka tidak bisa 

menjalankan. Ada yang tidak menjalankan karena memang tidak 

mampu. Ada yang tidak menjalankan karena belum tahu. Berarti 

kan ada kesalahan strategi pembelajaran, dan itu yang mulai 

diperbaiki sekarang.” 

Adanya kesenjangan pemahaman lingkungan pengendalian oleh human resources 

didalamnya, bukan berarti dapat dengan mudah disimpulkan bahwa sumber daya 

manusia tersebut yang mendominasi dampak buruk terhadap operasional 

perusahaan. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Wily seperti berikut: 

“Kayak kemarin sempat ada moment dimana management agak 

lama mengambil keputusan, tapi setelah pendekatannya dirubah 

pun tetep bisa cepet. Sehingga, sebenarnya masalah nya bukan di 

orang nya, kita pokok nya memang di sistem. Sistem kita yang 

sebelum nya itu belum membantu tugas manusia. Jadi, masih 

sistem nya jalan sendiri, manusia nya jalan sendiri. Nggak ada 

integrasi, gitu.” 

Berbicara mengenai human resources, perbedaan latar belakang yang dimiliki tiap 

orang berbeda-beda, hal tersebut yang menyebabkan pemahaman karyawan 

terhadap pekerjaan yang dilakukan tidak sepenuhnya dapat diartikan dengan baik, 

mereka masih belum mengerti apa makna dari pekerjaan yang dilakukan, pak 

Wily menilai bahwa terdapat kesalahan strategi pembelajaran didalam bisnis 

tersebut. 
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5.1.7 Pemaknaan Financial Reporting Competencies dalam Implementasi 

Bisnis Dea Cake and Bakery : 

Kompetensi yang dimiliki dalam bidang keuangan secara teoritis tidak 

dikuasai sepenuhnya oleh bu Mulyani. Namun beliau mempunyai prinsip–prinsip 

yang kuat dan dianggap benar dalam menangani keuangan bisnis nya. Dengan 

tegas beliau menyampaikan: 

  “Kalau finance masih saya pegang sendiri.” 

Pak Wily membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Mulyani tersebut, 

beliau menyatakan bahwa: 

“Untuk keuangan, semua dipegang oleh Bu Mulyani. Saya sebagai 

direktur bertanggung jawab untuk semua bidang kecuali keuangan. 

Tapi, kebendaharaan ada dibawah saya. Jadi perencanaan nya di 

owner, saya bagian mengendalikan, ini sesuai dengan perencanaan 

atau tidak.” 

Terbukti jumlah outlet yang semakin banyak dalam kurun waktu hampir lima 

tahun ini, tanpa kendala yang cukup berarti. Oleh sebab itu, untuk masalah 

keuangan beliau sendiri yang mengatasi semuanya. Hanya saja untuk masalah 

setoran ke bank, dan hal – hal lain yang bisa diwakilkan oleh orang lain, beliau 

menyerahkan tugas tersebut kepada staf nya. 

Beliau menyadari bahwa profit yang diperoleh tidak seharusnya 

dipergunakan secara pribadi, namun lebih mengutamakan jenjang karir bisnis nya, 

seperti yang telah disampaikan diawal. Oleh karena itu, beliau juga menyediakan 

training bagi seluruh karyawan dan management yang berada dalam satu keluarga 

Dea Cake and Bakery tersebut. 
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“Kalo ada training khusus, laporan-laporan, itu satu bulan.” 

Adanya peran Pak Wily sebagai direktur baru Dea Cake and Bakery, dapat dilihat 

dengan perubahan beberapa hal yang terkait dengan administrasi, dokumentasi, 

sistem dan akuntansi. Meski keuangan masih dipegang keseluruhan oleh Bu 

Mulyani sebagai pemilik, namun treatment baru yang ditetapkan oleh Pak Wily 

secara tidak langsung merubah pendekatan akuntansi dan pengambilan keputusan 

yang diimplementasikan oleh Bu Mulyani dimasa sebelumnya 

“Salah satu nya adalah model administrasi nya disesuaikan, 

otomatis berdekatan yang utama dengan akuntansi, proses 

dokumentasi nya, sistem informasi nya itu berubah. Karena selama 

ini pengambilan keputusan itu tidak mudah untuk dilakukan, itu 

yang sedang dibenahi. Salah satu contoh misalkan, saya pake 

memo internal.” 

Setelah beliau sedikit banyak menyampaikan mengenai memo internal sebagai alat 

pengendalian nya, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tujuan ada 

nya beberapa perubahan yang dilakukan tersebut 

“Jadi kita merubah model administrasi, kemudian kita merubah 

model penyajian informasi, sehingga mempercepat proses 

pengambilan keputusan.” 

Model administrasi dan proses dokumentasi didalam bisnis Dea Cake and Bakery 

masih perlu diadakan beberapa perubahan, karena pak Wily menilai bahwa sistem 

yang sebelumnya sudah lama diterapkan oleh bu Mulyani menimbulkan 

lambatnya pengambilan keputusan. 
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BAB VI 

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL: SEBUAH REFLEKSI 

6.1 Refleksi Implementasi Lingkungan Pengendalian Dea Cake and 

Bakery 

Realitas perkembangan bisnis pada Dea Cake and Bakery merupakan hal 

menarik yang mampu menyajikan fenomena tersendiri ditengah persaingan bisnis 

di Jawa Timur. Peneliti mampu menangkap fenomena tersebut yang kemudian 

diangkat menjadi studi ilmiah, agar masyarakat tahu seperti apa operasional bisnis 

Dea Cake and Bakery dan bagaimana treatment yang dilakukan para managerial 

didalamnya hingga bisnis tersebut dapat berkembang dengan pesat dalam kurun 

waktu empat tahun belakangan. 

Melalui pendekatan yang dilakukan peneliti, terdapat banyak hal yang 

sangat menarik untuk dibahas, mulai dari sejarah bisnis hingga operating style 

yang diterapkan owner dalam menjalankan bisnis. Hal pertama yang dapat 

ditangkap tentang Bu Mulyani sebagai pemilik Dea Cake and Bakery adalah 

bahwa beliau memiliki good personality, cantik dan loyalitas yang tinggi. 

Tergambar jelas dari bagaimana beliau mengawali usaha menjual bahan baku 

pembuatan kue, kemudian membuka pelatihan atau kursus membuat kue bagi ibu-

ibu di sekitar rumah, dan pada akhirnya rumah yang dijadikan tempat kursus 

tersebut tidak mampu menampung banyak nya orang yang semakin bertambah, 

akhir nya dibangunlah toko yang diberi nama Dea Cake and Bakery. 

Pemikiran sederhana yang beliau miliki diterapkan pada asal mula 

pemakaian nama Dea pada bisnis nya, Dea tersebut merupakan nama salah satu 
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dari keempat anak bu Mulyani. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada filosofi 

tersendiri dari nama Dea, nama tersebut diambil karena menurut beliau diantara 

keempat anak nya Dea lah yang paling gemar memasak. Rasa kasih sayang yang 

beliau miliki juga diberikan pada bisnis Dea Cake and Bakery yang beliau sebut 

dengan taman bermain ini secara keseluruhan, dimana beliau menganggap bahwa 

Dea Cake and Bakery adalah keluarga besar, tempat yang dijadikan sebagai 

sekolah bagi karyawan yang sudah dianggap sebagai anak sendiri, anak yang 

diberi kebebasan mengembangkan bakat dan karir tanpa ada persyaratan khusus 

apapun untuk menjadi bagian keluarga besar itu, karena memang beliau 

menyadari bahwa tidak ada pertimbangan khusus untuk menerima karyawan, 

selama beliau merasa bahwa anak tersebut membutuhkan pekerjaan, maka beliau 

terima dengan tangan terbuka. 

Integritas yang tinggi dapat dilihat dari bagaimana bu Mulyani 

memberikan alasan mengenai banyaknya outlet di Jawa Timur hingga Purwokerto 

tersebut. Pemilik Dea Cake and Bakery ini menyampaikan bahwa profit yang 

didapat tidak semena-mena digunakan untuk kesenangan pribadi, beliau mampu 

menunda kesenangan demi jenjang karir dan perkembangan keluarga besar Dea 

Cake and Bakery. 

Dari apa yang disampaikan oleh Bu Mulyani secara keseluruhan dapat 

tergambar bahwa adanya model tersendiri mengenai Lingkungan Pengendalian 

yang diimplementasikan, sehingga treatment yang dilakukan pun murni dari 

kebijakan yang dibuat oleh owner dan management yang mengendalikan 

operasional didalamnya. Peneliti menganggap bahwa bu Mulyani mampu 

mengimplementasikan Lingkungan Pengendalian sesuai teori yang dikemukakan 
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oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission 

(COSO) dalam Octo (2013) menyebutkan bahwa Lingkungan Pengendalian 

perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya 

pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen (manajemen tunggal 

dalam persekutuan atau manajemen bersama dalam perseroan) dan gaya operasi 

manajemen (manajemen yang progresif atau yang konservatif), struktur organisasi 

(terpusat atau ter desentralisasi) serta praktik kepersonaliaan. Lingkungan 

pengendalian ini amat penting karena menjadi dasar keefektifan unsur-unsur 

pengendalian intern yang lain, hanya bagaimana teori tersebut diterapkan oleh 

beliau dalam bisnis nya dengan operating style tersendiri, sesuai dengan 

personality yang telah melekat pada diri bu Mulyani. 

Seperti penerapan metode kekeluargaan yang masih sangat mendominasi 

dalam operating style nya, meskipun beliau tetap menyatakan adanya sisi 

professional yang walaupun agak sulit untuk diterapkan, dari situ peneliti merasa 

bahwa kebijakan yang diambil memang sesuai dengan kepribadian bu Mulyani 

sendiri. Tidak adanya pihak independent yang berkompeten dalam menangani 

financial kecuali pemilik sendiri, kemudian minim nya pengetahuan dan 

pemahaman bu Mulyani sebagai pemilik perihal aturan – aturan dan hukum yang 

jelas tentang bagaimana mengatasi kepemilikan outlet yang sah secara tertulis, 

hingga kesepakatan pembayaran royalty tiap bulan serta kelayakan mereka 

menjadi partner, masih tidak terlalu beliau anggap menjadi kendala yang berarti 

dalam kurun waktu empat tahun ini. 
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Ditambah lagi dengan perasaan tidak tega pada karyawan, yang 

sebenarnya merepotkan bu Mulyani sendiri dalam memanage SDM yang 

terkadang masih tidak memiliki pengetahuan dan ilmu yang memadai mengenai 

dunia kerja, juga tidak menyurutkan niat baik beliau dalam menerima orang lain 

untuk ikut bergabung dalam “keluarga” Dea Cake and Bakery, sangat cukup 

menggambarkan dengan jelas bahwa operating style berbanding lurus dengan 

personality pemilik. 

Hal tersebut bukan menjadi suatu penghalang bagi bisnis untuk tetap 

hidup, terbukti dengan cepatnya perkembangan outlet Dea Cake and Bakery 

hingga ke wilayah Purwokerto. Dengan kata lain, hubungan yang baik dengan 

“payung” kekeluargaan menjadi alasan kuat bu Mulyani dapat meneruskan 

beberapa tujuan yang ingin dicapainya bersama Dea Cake and Bakery. Sistem 

Pengendalian Intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk 

memeberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah 

mencapai tujuan dan sasarannya (Herry, 2011:87) dalam Habibie (2013). Tanpa 

meninggalkan sisi professional dalam mengambil keputusan, beliau bisa 

mengendalikan bisnis nya dengan baik. 

Lemahnya implementasi aturan dan standart yang bu Mulyani sebut 

dengan sisi professional, rupanya menjadi beban tersendiri selama mengendalikan 

Dea Cake and Bakery, sehingga beliau memutuskan untuk mengangkat pak Wily 

yang dapat disebut sebagai partner itu untuk menjadi direktur. Peran pak Wily 

disini sangat berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal, metode yang masih 

belum tertata dengan baik, mulai dari birokrasi, keuangan hingga pengambilan 

kebijakan. Pengendalian Internal adalah semua rencana organisasional, metode, 
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dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta 

kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, 

meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan 

manajerial yang telah ditetapkan (Anastasia & Lilis, 2010:82) dalam  Habibie 

(2013). 

Pak Wily mampu menjalankan treatment tersendiri, dimana treatment 

tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang telah bu Mulyani terapkan 

sebelumnya. Sikap tegas yang dimiliki oleh pak Wily menjadi dasar untuk 

melakukan penyesuaian terhadap aturan dan standart sesuai dengan 

perkembangan Dea Cake and Bakery, agar dapat berjalan seimbang antara sistem 

dengan pelaku bisnis didalamnya. Seperti ketika beliau menggunakan memo 

internal untuk setiap penugasan yang diberikan pada management, hingga teguran 

yang beliau berikan ketika bu Mulyani sedikit terlambat datang ke kantor. 

Peneliti dapat menangkap dengan jelas adanya perbedaan personality bu 

Mulyani dengan pak Wily, dimana hal terebut menjadi alasan kuat mengapa 

operating style mereka juga berbeda dalam implementasi Lingkungan 

Pengendalian Dea Cake and Bakery. Sebenarnya kondisi seperti ini yang 

diinginkan oleh bu Mulyani, dimana terdapat keseimbangan antara sisi 

kekeluargaan dan professional. Namun perlu diingat bahwa dalam lingkup bisnis 

tersebut tidak hanya pemilik dan direktur yang berperan, namun juga ada 

management dan partner lain, serta para karyawan yang tersebar diseluruh outlet. 

Peneliti berpikir bahwa adanya perbedaan treatment yang dilakukan tersebut 

secara general memang untuk kebaikan perusahaan kedepan, namun tidak 

menutup kemungkinan terdapat beberapa pihak yang masih belum bisa menerima 
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model tersebut secara keseluruhan, terutama bagi mereka yang belum memahami 

konsep Lingkungan Pengendalian secara utuh. 

6.2 Refleksi Pemaknaan Lingkungan Pengendalian Dea Cake and Bakery 

Peneliti berpendapat bahwa pemaknaan Lingkungan Pengendalian oleh 

Dea Cake and Bakery secara general baik, meski operating style yang dimiliki 

oleh pemilik dan direktur berbeda, tetapi pencapaian tujuan yang tergambar pada 

implementasi Lingkungan Pengendalian tersebut sama. Hanya saja masih terdapat 

beberapa pihak yang tidak dapat memaknai Lingkungan Pengendalian secara 

utuh, disebabkan oleh background tiap orang yang berbeda sehingga berpengaruh 

pada personality dan cara mereka memaknai dari tiap pekerjaan yang dilakukan. 

Perbedaan pemaknaan Lingkungan Pengendalian tersebut sebenarnya 

menjadi salah satu penyebab sulitnya pengendalian, hingga menimbulkan 

beberapa kendala pada operasional bisnis. Seperti penyimpangan SOP yang 

dilakukan karyawan di salah satu outlet, masih ada beberapa human error yang 

berusaha menghasut untuk melakukan suatu keburukan, dan lain sebagainya.  

Peneliti menilai bahwa bu Mulyani sebagai pemilik mampu memaknai 

Lingkungan Pengendalian dengan baik, selain karena beliau sudah lama 

mengendalikan bisnis tersebut mulai awal sebelum munculnya Dea Cake and 

Bakery, beliau juga mempunyai peranan dan tanggung jawab yang paling besar 

dalam bisnis ini dibanding dengan partner, managerial dan para karyawan lainnya. 

Meski bu Mulyani tidak memiliki basic pengetahuan ekonomi dan bisnis secara 

mendalam, beliau mampu memaknai Lingkungan Pengendalian sesuai dengan apa 

yang beliau yakini.  
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Pak Wily sebagai direktur baru mampu memaknai Lingkungan 

Pengendalian dengan baik dan benar, karena pengetahuan beliau yang sangat 

dalam terkait Sistem Pengendali Internal terutama komponen Lingkungan 

Pengendalian, mengenal beliau merupakan praktisi di salah satu universitas negeri 

di Malang. Singkat nya waktu yang beliau butuhkan selama proses memahami 

dan menelaah sistem yang ada pada Dea Cake and Bakery bila dibandingkan 

dengan bu Mulyani dan managerial yang lain, tidak menghalangi pak Wily untuk 

tetap melakukan perubahan signifikan yang diterapkan mulai dari aspek paling 

dasar, seperti perubahan model pengendalian, pemangkasan birokrasi, dan lain 

sebagainya. 
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BAB VII 

PENUTUP 

7.1 Kesimpulan Implementasi dan Pemaknaan terhadap SPI - 

Lingkungan Pengendalian 

 Lingkungan Pengendalian bisa diaplikasikan dengan style yang berbeda-

beda sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh management, dimana mereka pasti 

mempunyai pertimbangan khusus dalam menetapkan aturan, selama kebijakan 

tersebut tidak menyimpang dan sesuai dari regulasi yang ada. Pemahaman yang 

dimiliki oleh seseorang dapat mempengaruhi operating style yang diterapkan 

dalam sebuah bisnis, seperti bu Mulyani sebagai pemilik dan pak Wily sebagai 

direktur yang memiliki tingkat pemahaman serta style yang berbeda dalam 

memanage Dea Cake and Bakery. 

 Beberapa perbedaan tersebut dibuktikan dengan kekeluargaan yang 

menjadi benang merah dalam treatment yang digunakan bu Mulyani, oleh pak 

Wily dianggap tidak lagi dapat memfasilitasi pertumbuhan bisnis. Bu Mulyani 

yang lebih fokus pada penerapan metode dan aturan dalam bisnis tidak sama 

dengan fokus yang dilakukan pak Wily, sehingga beliau perlu merubah 

strukturisasi salah satunya dengan cara memangkas birokrasi. Fungsi audit yang 

dijalankan bu Mulyani dianggap terdapat ketidakefektifan sehingga pak Wily 

menganggap adanya blunder, salah satunya adalah management yang melakukan 

audit ke lapang untuk operasi dan pemilik yang melakukan audit ke management. 

Adanya kesalahan strategi pembelajaran yang disebutkan oleh pak Wily 

dibuktikan dengan adanya kejadian penyimpangan SOP di salah satu outlet, 
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sekaligus menjadi bukti masih perlu diadakannya beberapa perubahan pada sistem 

yang selama ini berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan. 

7.2 Implikasi Implementasi terhadap Pemaknaan Lingkungan 

Pengendalian 

Sistem Pengendalian Internal khususnya komponen Lingkungan 

Pengendalian merupakan hal dasar bagi sebuah bisnis agar dapat beroperasi 

dengan baik, meskipun dapat dikatakan bukan suatu aturan yang secara paten 

harus dilakukan dalam menjalankan suatu bisnis, karena tidak ada hukum yang 

menjelaskan bahwa SPI tersebut wajib diimplementasikan. Para pebisnis memiliki 

kebebasan menjalankan operasional perusahaan dengan style yang sesuai dengan 

personality dan mereka yakini kebenarannya, tanpa ada kekhawatiran yang 

berarti, selama style yang diterapkan tersebut tidak melanggar kode etik. 

Pemaknaan Lingkungan Pengendalian pada Dea Cake and Bakery 

memang tampak sedikit ada ciri khas tersendiri. Hal tersebut mungkin bisa saja 

terjadi karena tingkat pemahaman pelaku didalamnya terhadap Sistem 

Pengendalian Internal berbeda-beda. Namun dari hasil riset yang saya lakukan, 

secara general menunjukkan pemaknaan Lingkungan Pengendalian pada Dea 

Cake and Bakery sudah cukup baik, bu Mulyani sebagai pemilik lebih memilih 

konteks kekeluargaan yang menjadi style beliau dalam menjalankan bisnis, 

sedangkan pak Wily sebagai direktur dapat menyeimbangkan keadaan dengan 

ketegasan dalam penerapan aturan dan standart yang beliau miliki. 

Bu Mulyani menyampaikan bahwa Dea Cake and Bakery merupakan 

rumah yang dijadikan sebagai tempat menjemput rejeki bersama, dan semua yang 
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berkecimpung didalamnya merupakan satu keluarga besar. Sedangkan pak Wily 

menyampaikan bahwa sistem yang ada pada Dea Cake and Bakery saat ini tidak 

lagi dapat memfasilitasi perkembangan bisnis, namun perbedaan dari keduanya 

tidak menjadi satu halangan berarti dalam operasional. 

Melalui pemaknaan mengenai Lingkungan Pengendalian, pemilik dan 

management telah berhasil memanage bisnis nya hingga pada titik kesuksesan 

seperti saat ini. Telah tersebar hampir dua puluh outlet di seluruh Jawa Timur dan 

Jawa Tengah. Hal tersebut tentu menjadi tolak ukur bagi beliau sendiri, bahwa 

style yang dimilikinya membawa Dea Cake and Bakery pada sebuah keberhasilan. 

Pemilik juga menyampaikan bahwa style yang diyakini nya tersebut tentu 

tidak mudah untuk diimplementasikan dalam operasional bisnis, terbukti dengan 

masih adanya beberapa kendala yang terkadang dirasa mengganggu, seperti 

kualitas SDM yang tidak setara dan penyimpangan SOP yang sempat terjadi di 

salah satu outlet, sehingga keberadaan pak Wily sebagai direktur baru disini 

diharapkan mampu membenahi sistem yang ada menjadi lebih baik dan sesuai 

dengan perkembangan bisnis. Beliau menyampaikan bahwa yang dibutuhkan 

dalam menjalankan bisnis Dea Cake and Bakery bukan ngantor nya, tetapi 

bagaimana metode dan aturan yang diimplementasikan dalam operasional. 

7.3 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti meyadari bahwa riset ini masih jauh dari kesempurnaan, karena 

masih terdapat beberapa kendala dan keterbatasan dalam proses nya. Keterbatasan 

dalam riset ini diantaranya adalah peneliti tidak dapat mengunjungi semua outlet 

yang tersebar diseluruh Jawa Timur hingga Purwokerto, sehingga kesinambungan 
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antara realitas dan jawaban informan masih belum bisa dibuktikan secara 

keseluruhan. Selain itu, informan dalam riset tersebut terdapat dua orang, yaitu 

pemilik dan direktur Dea Cake and Bakery, sehingga jawaban tersebut masih 

belum bisa mewakili keseluruhan pegawai yang ada didalamnya. Terakhir adalah 

kendala waktu dan tempat ketika melakukan wawancara terhadap informan, 

mengenal jenis penelitian kualitatif ini melakukan wawancara sebagai metode 

pengambilan data nya, penentuan waktu dan tempat yang diberikan oleh informan 

terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang peneliti harapkan, sehingga ada kala 

nya peneliti merasa bahwa informan tampak terburu-buru dan tidak nyaman 

dengan proses wawancara tersebut. 

7.4 Usulan Untuk Perubahan 

Dari studi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat usulan yang ingin 

disampaikan, diantaranya adalah : 

1. Bagi Pelaku Bisnis 

Peneliti berharap bagi para pelaku bisnis agar dapat memahami 

Sistem Pengendalian Internal khususnya Lingkungan Pengendalian. 

Dengan begitu, bisnis yang dijalankan mempunyai satu aturan dan standart 

yang lebih jelas dalam menjalankan operasional, sekaligus lebih siap untuk 

menghadapi kendala dan risiko yang muncul selama proses bisnis 

dijalankan. 

Selain itu, sebaiknya management mempunyai kebijakan tersendiri 

dalam mengimplementasikan sistem yang telah dibuat, lebih memiliki 

kebebasan untuk mengeksplor aturan dalam implementasi bisnis sesuai 
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dengan personality dan style yang diyakini, selama tidak melanggar 

hukum dan kode etik, dengan begitu beberapa aturan yang ditulis dapat 

dijalankan dengan baik tanpa adanya beban dan paksaan. 

2. Bagi Mahasiswa 

Peneliti berharap agar mahasiswa menyadari bahwa ilmu yang 

berkaitan dengan ekonomi dan bisnis bukan harga mati yang secara 

kesuluruhan harus diimplementasikan dalam dunia bisnis secara nyata. 

Karena pada dasarnya ilmu yang didapat di bangku perkuliahan hanya 

sebuah teori, menjadi dasar kita dalam bertindak, bukan sebagai aturan 

yang harus dipenuhi secara keseluruhan. 

Seperti yang telah dijelaskan pada studi ini, bahwa kekeluargaan 

yang menjadi operating style bu Mulyani tidak tertulis dalam salah satu 

komponen teori Pengendalian Internal. Hal yang bertolak belakang antara 

realitas Lingkungan Pengendalian bisnis dengan teori yang ada, cukup 

menjadi bukti bahwa mahasiswa seharusnya lebih memahami dan menilai 

secara bijak bahwa ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan tidak 

seutuhnya sama dengan realitas bisnis yang ada. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Terdapat beberapa keterbatasan peneliti dalam pelaksanaan studi 

riset tersebut, diharapkan peneliti selanjutnya dapat lebih bisa memanage 

waktu lebih baik untuk melakukan wawancara serta telaah lebih dalam 

pada situs yang diambil, sehingga informasi yang didapatkan juga lebih 

banyak. 
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