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ABSTRAKSI 


Perkembangan yang pesat di bidang teknologi telah mendorong 
perkembangan yang pesat pula pada dunia usaha. Saat ini perkembangan dunia 
usaha telah melewati batasan suatu negara yang mengakibatkan persaingan telah 
menjadi persaingan globaL Dalam persaingan semacam ini hanya perusahaan 
yang betul-betul dikelola dengan sistem pengendalian manajemen yang baik yang 
dapat memenangkan persaingan. Hampir seluruh sistem yang membentuk sistem 
pengendalian manajemen merupakan sistem formaL Namun dalam organisasi 
terrlapat pula sistem informaL Organisasi informal meru~kan salah satu bentuk 
sistem informal. Susunan ini seringkali bertentangan atau lebih diutamaka.'l 
daripada aturan atau kebijakan fonna!' Hal ini tentu tidak diinginkan oleh 
perusahaan. Pengelolaan rerhadap organisasi informal biasanya bukan merupakan 
tugas manajer. Namun mungkin seharusnya pengelolaan terhadap organisasi 
informal termasuk dalam tugas manajer karena susunan yang dilaksanakan 
melalui organisasi informal dapat meningkatkan atau membatasi produktivitas 
organisasi. Penulis berusaha membuktikan hipotesis bahwa terdapat hubungan 
antara organisasi informal dengan perilaku manajer dan pengaruhnya terhadap 
sistem pengendalian manajemen. 

Penulis mempergunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif. 
Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yang dikuantitatitkan dengan 
pengukuran skala ordinal. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu 
data primer dan data sekunder. Populasi yang ditentukan adalah populasi fini!. 
PengambiJan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling dengan jumlah 
44 responden. Oleh karena data dalam penelitian ini adalah merupakan data 
dengan skala ordinal maka bila ingin melihat suatu hubungan digunakan teknik 
statistik uji non-parametrik yang sesuai yaitu uji Koefisien korelasi urutan 
Spearman (Spearman rank correlation coefficient). 

Berdasarkan analisis model dan pembuktian hipotesis dengan menggunakan 
uji non-parametrik Koefisien korelasi Spearman menunjukkan hubungan yang 
iC'.Ja.t dan positif antara organisasi informal dengan perilaku manajer yaitu (+) 
0,76397 dan pengaruh yang kuat dan positif antara perilaku manajer terhadap 
sistem pengendalian manajemen yaitu (+) 0,96929. Jadi hipotesis bahwa terdapat 
hubungan antara organisasi informal dengan perilaku manajer dan pengaruhnya 
terhadap sistem pengendalian manajemen telah terbukti. 
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