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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem pengendalian manajemen secara mendalam yang telah 
diterapkan pada Restaurant SG sehingga dapat dilakukan perancangan dan evaluasi terkait dengan 
kelemahan yang ada pada kondisi kerja remote atau jarak jauh. Permasalahan utama pada badan usaha 
ini adalah mobilitas pemimpin yang tinggi dan tidak berada di tempat sehingga tidak ada interaksi antar 
pemimpin dan karyawan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian yang telah 
diterapkan masih bersifat informal, dimana belum ada upaya membentuk budaya organisasi dan belum 
ada penanaman visi pada setiap anggota badan usaha. Gaya kepemimpinan pemilik adalah campuran 
dari gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional. Restaurant SG membutuhkan adanya 
pembentukan familiness sebagai dasar terbentuknya budaya dan penerapan sistem pengendalian yang 
bersifat formal. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa badan usaha memerlukan adanya perbaikan 
dalam sistem pengendalian manajemen yang sesuai dengan remote work arrangement dan tetap 
mempertahakan budaya kekeluargaan yang dapat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan 
badan usaha.  
 
Kata kunci : Budaya perusahaan, familiness, gaya kepemimpinan, remote work, sistem pengendalian 
manajemen 

 
Abstract 

This study aims to study further the management control system that has been applied to the Restaurant 
SG so that it can be designed and evaluated the related weaknesses that exist in remote working 
conditions. The main problem with this business entity is the high mobility of leaders who are not in 
place, so there is no interaction between leaders and employees. Results of the study indicate that the 
control system that has been implemented is still informal, where there has never been an attempt to build 
a corporate culture and has not been embedded in the vision of each member. Owner leadership style is a 
mixture of transactional and transformational leadership styles. Restaurant SG need familiness as a basis 
to form a corporate culture and application of a formal management control system. The results of the 
discussion show that the business entity need an improvement in the management control system in 
accordance with the remote work arrangements and still maintain a good corporate culture that may 
provide a positive impact on the sustainability of a business entity.  
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PENDAHULUAN 

Dewasa ini, bisnis kuliner di Indonesia 
banyak diminati oleh berbagai kalangan dan 
memiliki potensi yang sangat besar. Perhimpunan 
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pun 
mengungkapkan perkembangan dinamis pada 
bisnis restoran diperkirakan tumbuh di sekitar 

angka 8% pada tahun 2018 dan akan terus 
meningkat (Marketeers.com, 2018). 
Berkembangnya usaha penyedia makanan dapat 
menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pebisnis, 
dimana pertumbuhan industri restoran ini pun 
dipicu dengan adanya fenomena perubahan perilaku 
gaya hidup masyarakat atas konsumsi makanan 


