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4.1.4.2 Uraian Tugas/Wewenang 

       Berikut ini tugas/wewenang tiap-tiap kepala bidang dan kepala bagian secara 

garis besar yang ada di Rumah Sakit Baptis Kediri: 

Tabel 4.2 

Tugas/Wewenang Secara Garis Besar Kepala Bidang dan Kepala Bagian 

Nama Jabatan Tujuan Jabatan Kedudukan dalam 

Organisasi 

Kapala Bidang 

Keperawatan 

Menjamin terlaksananya 

perencanaan, 

pengorganisasian, 

pelaksanaan, 

pengendalian, dan 

evaluasi. 

- Atasan langsung:  

Wakil Direktur Pelayanan 

Medis & Keperawatan 

- Membawahkan:  

 Seksi Penunjang 

Keperawatan 

Kepala Bidang 

Pelayanan Medis 

Membantu merumuskan 

kebijakan-kebijakan yang 

berhubungan dengan 

pelayanan medis dengan 

berkoordinasi pada kepala 

instalasi. 

- Atasan langsung: 

Wakil Direktur Pelayanan 

Medis & Keperawatan 

- Membawahkan: 

 Seksi Pelayanan Medis 

 

Kepala Bidang 

Penunjang Medis 

- Berkoordinasi dengan 

bidang yang terkait 

lainnya. 

- Memantau segala 

kegiatan. 

- Atasan langsung:  

Wakil Direktur Pelayanan 

Medis dan Keperawatan 

- Membawahkan: 

 Seksi Penunjang Medis 

Kepala Bagian 

Umum, SDM & 

Pemasaran 

- Melakukan koordinasi 

untuk perencanaan 

semua unit. 

- Memfasilitasi dan 

mendorong menerapkan 

kebijakan-kebijakan 

supaya program berjalan 

dengan baik. 

- Melakukan 

pengendalian, evaluasi, 

dan perbaikan. 

- Menerapkan rencana 

strategis dan kebijakan 

untuk unit-unit dibawah. 

- Atasan langsung: 

Wakil Direktur Umum & 

Keuangan 

- Membawahkan: 

 Sub Bagian Umum & 

Pengadaaan 

 Sub Bagian SDM  

 Sub Bagian Renbang 

& Pemasaran 

 Sub Bagian Asuransi 

& Pelanggan 
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Kepala Bagian 

Keuangan 

Mengkoordinasi dan 

mengarahkan bawahan 

dalam melaksanakan 

tugas, menilai, 

mengevaluasi, dan 

mengecek laporan. 

- Atasan langsung: 

Wakil Direktur Umum dan 

Keuangan 

- Membawahkan: 

 Sub Bagian Penerimaan 

& Pengadaan 

 Sub Bagian Akuntansi 

 Sub Bagian Pencatatan 

Keuangan 

Kepala Bagian 

Pastoral & Konseling 

- Pendampingan kepada 

pasien-pasien dalam hal 

kerohanian khususnya 

yang beragama Kristen. 

- Pelayanan kepada pasien 

dan keluarga serta 

karyawan dan keluarga. 

- Atasan langsung: 

Wakil Direktur Umum & 

Keuangan 

- Membawahkan: 

 Sub Bagian Pastoral 

 Sub Konseling 

Sumber: Data Diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang dan 

Kepala Bagian Rumah Sakit Baptis Kediri 

 

4.1.5 Struktur Sistem Pengendalian Manajemen 

       Struktur sistem pengendalian manajemen yang terdapat di Rumah Sakit 

Baptis Kediri dapat dilihat dari adanya pusat-pusat pertanggungjawaban yang 

jelas. Penentuan pusat-pusat pertanggungjawaban di Rumah Sakit Baptis Kediri 

ini dipengaruhi oleh struktur organisasinya. Adanya struktur organisasi yang 

menggambarkan secara jelas mengenai pembagian tugas, wewenang dan tanggung 

jawab untuk setiap fungsi yang ada dalam organisasi Rumah Sakit Baptis Kediri, 

merupakan salah satu syarat dari akuntansi pertanggungjawaban. Dari struktur 

organisasi dan deskripsi kerja Rumah Sakit Baptis Kediri, dapat dilihat bahwa 

perusahaan dalam hal ini Rumah Sakit Baptis Kediri, telah menetapkan tugas dan 

tanggung jawab secara jelas sesuai dengan tingkatan manajemen. Hal ini 
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diperkuat oleh penjelasan dari dr. Ari selaku Wakil Direktur Pelayanan Medis dan 

Keperawatan sebagai berikut: 

      “Berbicara tentang tugas atau wewenang saya sebagai wakil direktur 

pelayanan medis dan keperawatan, secara struktural saya membawahi 

semua instalasi di rumah sakit ini yang melayani pelayanan medis. Baru-

baru ini kami mengubah struktur organisasi kami dikarenakan kami 

merasa ada penetapan tugas yang kurang sesuai. Salah satu contohnya, 

sebelumnya di instalasi yang berkaitan dengan pelayanan medis, laporan 

kagiatan yang telah dilakukan langsung dilaporkan kepada saya, kami 

merasa ini tidak efektif,  sehingga melalui rapat kami mengadakan 

perubahan bahwa setiap laporan akan dilaporkan terlebih dulu kepada 

kepala bidangnya lalu kepala bidang bertanggung jawab kepada saya” 

(wawancara pada tanggal 22 Juni 2011, pukul 09.00 WIB, di ruang Wakil 

Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan). 

 

       Berdasarkan petikan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa perubahan 

yang dilakukan oleh Rumah Sakit Baptis Kediri pada struktur organisasinya, 

merupakan suatu usaha untuk mewujudkan penetapan tugas dan tanggung jawab 

secara jelas sesuai dengan tingkatan manajemen, sehingga setiap fungsi yang ada 

dalam organisasi dapat melakukan tugas dan tanggung jawab secara efektif. 

       Terdapat 3 (tiga) bidang dan 3 (tiga) bagian yang merupakan tim manajemen 

Rumah Sakit Baptis Kediri: 

1. Bidang Keperawatan 

2. Bidang Pelayanan Medis 

3. Bidang Penunjang Medis 

4. Bagian Umum, SDM dan Pemasaran 

5. Bagian Keuangan 

6. Bagian Pastoral dan Konseling 

       Tiap-tiap bidang dan bagian ini dipimpin oleh kepala bidang dan kepala 

bagian yang bertanggung jawab kepada wakil direktur pelayanan medis dan 
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keperawatan untuk masing-masing bidang dan wakil direktur umum dan keuangan 

untuk masing-masing bagian. 

       Pusat tanggungjawab yang terdapat di Rumah Sakit Baptis Kediri adalah 

setiap unit organisasi atau setiap bidang dan setiap bagian yang dikepalai oleh 

seorang kepala bidang dan kepala bagian yang bertanggung jawab atas 

kegiatannya. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Indira selaku 

Kepala Bagian Keuangan yang mengungkapkan: 

      “Semua unit yang ada di rumah sakit ini merupakan pusat tanggung jawab 

di rumah sakit ini. Jadi, setiap bidang dan bagian di rumah sakit ini yang 

dikepalai oleh kepala bidang dan kepala bagian bertanggung jawab atas 

kegiatan mereka masing-masing. Sebagai pusat tanggung jawab mereka 

dituntut untuk menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya” 

(wawancara pada tanggal 15 Juni 2011, pukul 09.30 WIB, di ruang Kepala 

Bagian Keuangan). 

 

       Terkait dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada di Rumah Sakit 

Baptis Kediri, dr. Petrus selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan 

menjelaskan sebagai berikut: 

      “Yang menjadi revenue center ditempat kami adalah seperti rawat jalan, 

rawat inap, IGD, dan yang lainnya yang sifatnya menghasilkan 

pendapatan bagi rumah sakit ini. Pendukung-pendukung itu menjadi cost 

center, contohnya seperti rekam medis, kemudian pusat kebijakan 

ditempat kami berada pada rapat staf. Untuk pusat investasinya salah 

satunya adalah kami memiliki sarana pendidikan yang kami beri nama 

STIKES RS Baptis” (wawancara pada tanggal 4 Juli 2011, pukul 12.00 

WIB, di ruang Wakil Direktur Umum dan Keuangan). 

 

       Lebih lanjut lagi, Bapak Edy selaku Kepala Bagian Umum, SDM, dan 

Pemasaran juga menyatakan sebagai berikut: 

      “Revenue center di rumah sakit ini diantaranya ada IGD, IRJ, IRNA, IBS, 

IPI, laboratorium, radiologi, farmasi, instalasi gizi, dan rehabilitasi medik. 

Selain yang saya sebutkan tadi itu merupakan cost center di rumah sakit 

ini. Profit Center itu terkait dengan revenue center dan cost center” 
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(wawancara pada tanggal 27 Juli 2011, pukul 11.00 WIB, di ruang Kepala 

Bagian Umum, SDM, dan Pemasaran). 

 

       Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pusat 

pertanggungjawaban yang terdapat pada Rumah Sakit Baptis Kediri ada yang 

difungsikan sebagai pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat 

investasi. Disebut sebagai pusat pendapatan sebab segala jasa layanan profesional 

yang diberikan oleh perawat dan pihak-pihak lain kepada pasien akan dibayar oleh 

pasien sebagai bayaran atas jasa yang telah diberikan tersebut. Kegiatan-kegiatan 

yang memberikan jasa pelayanan profesional kepada pasien diidentifikasikan 

sebagai pusat pendapatan di rumah sakit ini. Pada pusat pendapatan terdapat 

masalah yaitu, pendapatan yang diterima oleh Rumah Sakit Baptis Kediri sempat 

mengalami penurunan (kurang) dikarenakan manajemen lama banyak melakukan 

pembangunan. Dalam mengatasi masalah tersebut akhirnya manajemen yang baru 

memutuskan untuk menghentikan dahulu pembangunan-pembangunan dan 

melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan pendapatan kembali. Hal ini 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Edy selaku Kepala Bagian Umum, 

SDM, dan Pemasaran Sebagai berikut: 

        “Untuk mengatasi masalah terkait dengan pendapatan di rumah sakit ini, 

manajemen baru memutuskan untuk menghentikan pembangunan-

pembangunan dulu. Beberapa tindakan perbaikan yang lain adalah 

dengan mengurangi penggunaan listrik yang tidak perlu, membedakan 

penggunaan kertas untuk surat menyurat, dan menggunakan jasa dari 

luar untuk kebersihan Rumah Sakit Baptis” (wawancara pada tanggal 29 

Juni 2011, pukul 11.00 WIB, di ruang Kepala Bagian Umum, SDM, dan 

Pemasaran). 

 

       Instalasi-instalasi seperti instalasi telekomunikasi dan informasi, instalasi IPS, 

instalasi sanitasi dan lingkungan, instalasi teknologi, dan rekam medis 
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diidentifikasi sebagai pusat beban. Hal ini dikarenakan dalam instalasi-instalasi ini 

memerlukan biaya dalam pengelolaannya dan pendapatan tidak dihitung secara 

moneter. Pusat laba di rumah sakit ini berkaitan dengan pusat pendapatan dan 

pusat beban, dimana selisih antara pendapatan dan beban akan menjadi laba bagi 

Rumah Sakit Baptis Kediri. Terkait dengan pusat investasi, dalam mengukur 

prestasi pusat investasi, Rumah Sakit Baptis Kediri mengukurnya dengan 

menghitung laba yang diperoleh dengan investasinya (investment base) atau yang 

disebut dengan Return on Investment (ROI). 

 

 

4.1.6 Proses Sistem Pengendalian Manajemen 

       Proses sistem pengendalian manajemen yang diterapkan di Rumah Sakit 

Baptis Kediri dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masing-

masing kepala bidang dan kepala bagian yang terdapat di Rumah Sakit Baptis 

Kediri. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Edy selaku 

Kepala Bagian Umum, SDM, dan Pemasaran sebagai berikut: 

      “Perencanaan program dan penyusunan anggaran dilakukan oleh masing-

masing unit yang ada di rumah sakit ini. Jadi setiap kepala bidang dan 

kepala bagian di rumah sakit ini memiliki tanggung jawab untuk 

menyusun program dan anggaran mereka. Kemudian program dan 

anggaran mereka akan dibawa ke rapat staf bersama dengan direktur 

utama untuk mendapatkan persetujuan program mana yang disetujui untuk 

dilaksanakan. Kepala bidang dan kepala bagian ini merupakan tim 

manajemen” (wawancara pada tanggal 30 Mei 2011, pukul 09.30 WIB, di 

ruang Kepala Bagian Umum, SDM, dan Pemasaran). 

 

       Berikut ini adalah proses sistem pengendalian Rumah Sakit Baptis Kediri: 

1. Perencanaan Strategis (Pemrograman) 
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       Program merupakan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan oleh perusahaan 

untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. 

Pemrograman adalah proses memilih program spesifik untuk kegiatan-kegiatan 

organisasi. Program-program ini yang merupakan hasil dari proses pemrograman 

yang memperlihatkan dimana, kapan, dan berapa banyak sumber daya yang akan 

digunakan untuk tiap-tiap program.  

       Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Edy Selaku Kepala 

Bagian Umum, SDM, dan Pemasaran bahwa setiap kepala bidang dan kepala 

bagian berkewajiban untuk menyusun program bersama dengan anggotanya. Dari 

program yang disusun oleh masing-masing bidang dan bagian akan dibawa ke 

dalam rapat staf bersama dengan direktur utama untuk mendiskusikan program 

mana dari masing-masing bidang dan bagian yang menjadi prioritas untuk 

dilakukan. 

       Berikut ini beberapa program yang telah disusun oleh masing-masing kepala 

bidang dan kepala bagian bersama dengan anggotanya: 

a. Bidang Keperawatan 

 Memberikan asuhan peralatan baik untuk pasien-pasien keperawatan 

minimal sesuai standar. 

 Memberikan pendidikan berkelanjutan kepada sumber daya manusia 

sesuai dengan bidangnya. 

 Memberikan kesempatan latihan, seminar, sesuai dengan bidangnya. 

 Memberikan kesempatan untuk mengikuti organisasi profesi. 

 Pengadaan sarana dan prasarana secara rutin dan terkontrol. 
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       Tujuan dari program-program yang dimiliki oleh bidang keperawatan 

diklasifikasikan berdasarkan jenis perawatan yang ada, yaitu: 

- Rawat Jalan 

 Mempertahankan pelanggan dan menambah kunjugan baru. 

 Mengoptimalkan pemanfaatan aset. 

 Meningkatkan efisiensi dana dan daya. 

 Memberikan pelayanan yang bermutu dan makin bervariatif dengan 

focus kekeluargaan. 

 Menciptakan lingkungan poloklinik yang nyaman. 

- Rawat  Inap 

 Melaksanakan asuhan keperawatan kepada setiap pasien anak tanpa 

memandang status sosial, golongan, suku, dan agama. 

 Meningkatkan kepuasan pasien seperti serasa dirumah. 

 Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam merawat anak. 

 Meningkatkan dan menjalin kerjasama yang baik dengan anak dan 

keluarganya untuk menunjang proses penyembuhan. 

 Mencegah dan mendeteksi infeksi sekunder. 

b. Bidang Pelayanan Medis 

Dalam melakukan perencanaan, kepala bidang pelayanan medis 

berkoordinasi dengan kepala instalasi untuk merancang analisis SWOT. 

Analisis SWOT ini dirancang untuk mengidentifikasi lingkungan dan 

mengetahui apa yang dibutuhkan pasien. Salah satu program yang dimiliki 

oleh bidang pelayanan medis adalah pelaksanaan tugas harian yang 
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ditetapkan setiap hari oleh kepala bidang untuk melayani pasien. Tujuan 

secara umum yang ingin dicapai dari program-program yang telah disusun 

adalah untuk kemajuan rumah sakit. 

c. Bidang Penunjang Medis 

Program dari bidang penunjang medis dibagi menjadi dua, yaitu program 

rutin dan program khusus. Program rutin ini misalnya melakukan kegiatan 

sehari-hari yang sudah terjadwal dan juga penyediaan peralatan. 

Sedangkan program khusus merupakan program untuk kejadian-kejadian 

tertentu. Tujuan dari program-program yang disusun oleh bidang 

penunjang medis adalah meningkatkan mutu pelayanan untuk mencapai 

kepuasaan pasien dan keselamatan serta kesejahteraan karyawan. 

d. Bagian Umum, SDM, dan Pemasaran 

Dalam perencanaan program kerja, kepala bagian umum, SDM & 

pemasaran merancang analisis SWOT dan melakukan survei market. Hal 

ini dilakukan untuk mengidentifikasi lingkungan dan mengetahui 

bagaimana keadaan pasar sehingga mempermudah dalam penyusunan 

program. Salah satu program yang dimiliki oleh bidang umum, SDM dan 

pemasaran adalah pengembangan sumber daya manusia. Salah satu cara 

yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia ini adalah  

dengan memberikan tugas kepada sub bagian untuk membuat balance 

scorecard. 
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e. Bagian Keuangan 

Bagian keuangan berkewajiban untuk menyediakan informasi yang 

bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan guna pengambilan 

keputusan.  

f. Bagian Pastoral dan Konseling 

Beberapa program yang disusun oleh bagian pastoral dan konseling, yaitu: 

a. Pengadaan diklat-diklat 

b. Pendampingan pasien 

c. Pendampingan karyawan dan keluarga karyawan 

d. Peningkatan sumber daya manusia 

e. Seminar mengenai tumbuh kembang anak 

f. Kunjungan 

g. Pengadaan buku rohani 

h. Audio Visual 

       Tujuan dari program-program yang disusun oleh bagian pastoral & 

konseling adalah supaya pasien merasa nyaman dan mendapatkan 

perhatian tidak hanya dari segi fisik saja tetapi juga pemberian semangat 

sehingga para pasien tidak akan putus asa menghadapi penyakitnya. Selain 

kepada pasien, perhatian juga diberikan kepada karyawan dan keluarga. 

Hal ini dilakukan supaya para karyawan merasa nyaman bekerja di Rumah 

Sakit Baptis Kediri sehingga dapat menjalankan setiap tugas dengan baik. 

       Dalam perencanaan program, Rumah Sakit Baptis Kediri memiliki beberapa 

konsep perencanaan, diantaranya: 
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a. Tiap-tiap bidang dan bagian berkewajiban untuk menyusun program kerja 

dan anggaran masing-masing, apabila program kerja dan anggaran tersebut 

sudah sesuai dengan alokasi dan penggunaannya, maka dapat melakukan 

pengajuan atas program kerja dan anggaran yang telah disusun melalui 

rapat staf bersama dengan direktur utama. 

b. Apabila terdapat pengalihan penggunaan dari program kerja dan anggaran, 

hal ini akan dirapatkan kembali. 

c. Apabila terdapat hal-hal yang baru terkait dengan program kerja dan 

anggaran, maka hal ini juga akan dirapatkan kembali untuk mendapatkan 

persetujuan. 

2. Penyusunan Anggaran 

       Anggaran operasi merupakan rencana tindakan organisasi, biasanya 

dinyatakan dalam satuan uang, untuk periode tertentu dan biasanya dibuat untuk 

jangka waktu satu tahun.  

       Penyusunan rencana kerja dan anggaran Rumah Sakit Baptis Kediri 

dilaksanakan setiap akhir tahun dan dibuat oleh para kepala bidang dan kepala 

bagian bersama dengan anggotanya. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang 

disampaikan oleh Bapak Edy selaku Kepala Bagian Umum, SDM, dan 

Pemasaran, yang menjelaskan bahwa setiap akhir tahun akan ada evaluasi 

program dan anggaran yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit dan juga 

perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya (wawancara pada 

tanggal 22 Juni 2011, pukul 10.00 WIB, di ruang Kepala Bagian Umum, SDM, 

dan Pemasaran). 
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       Para kepala bidang dan bagian akan mendata apa saja yang dibutuhkan sesuai 

dengan kondisi yang ada pada tiap divisinya. Rencana kerja dan anggaran tersebut 

kemudian diajukan kepada wakil direktur masing-masing dan selanjutnya wakil 

direktur tersebut akan membuat prioritas-prioritas mana yang perlu didahulukan, 

hal tersebut dilakukan karena harus menyesuaikan dana yang tersedia. Hal 

tersebut dipertegas oleh Ibu Indira selaku Kepala Bagian Keuangan sebagai 

berikut: 

        “Untuk realisasi program dan anggaran kami juga memperhatikan dana 

yang ada, sehingga perlu untuk membuat prioritas mengenai program 

mana yang memang perlu untuk dilaksanakan terlebih dulu. Kalau di 

bagian kami ini setiap tahun kami memprogramkan dan merencanakan 

anggaran lalu untuk realisasinya tergantung pada urgenitas atau 

keperluannya” (wawancara pada tanggal 15 Juni 2011, pukul 09.30 WIB 

di ruang Kepala Bagian Keuangan). 

 

       Mencermati pernyataan dari kepala bagian keuangan diatas, dapat dikatakan  

bahwa proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan ajang negoisasi 

antara manajer pusat dengan atasannya untuk menentukan apa yang akan 

dilakukan manajer dan dengan cara bagaimana. Hasil akhir dari negoisasi ini 

adalah pernyataan yang telah disahkan mengenai pendapatan dan pengeluaran 

yang diharapkan selama tahun anggaran untuk setiap pusat tanggungjawab dan 

untuk organisasi secara keseluruhan. Anggaran yang dibuat selalu 

mempertimbangkan kondisi yang ada pada tiap-tiap divisi dan pejabat yang 

berwenang melakukan penelaahan atas rencana anggaran yang diajukan.  

       Terkait dengan sistem akuntansi, berikut ini penjelasan yang disampaikan 

oleh Ibu Indira selaku Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Baptis Kediri: 

        “Kami menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada PSAK. 

Untuk metode pembukuannya kami menerapkan metode accrual basis. 
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Laporan keuangan yang kami buat ada lima, yaitu laporan laba/rugi, 

laporan saldo laba, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan” (wawancara pada tanggal 15 Juni 2011, pukul 09.30 WIB, di 

ruang Kepala Bagian Keuangan). 

 

       Setiap minggu, wakil direktur umum & keuangan akan mengecek posisi 

keuangan pada kepala bagian keuangan, dan setiap bulan, bagian keuangan akan 

menyusun laporan keuangan yang akan dilaporkan melalui rapat staf bersama 

dengan direktur utama. Rumah Sakit Baptis Kediri juga berkewajiban untuk 

melaporkan kegiatan dan anggaran serta laporan keuangan mereka kepada 

yayasan setiap 6 (enam) bulan sekali. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang 

diungkapkan oleh dr. Petrus selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagai 

berikut: 

        “Setiap bulan kami ada rapat staf. Bagian keuangan harus menyusun 

laporan keuangan yang fix setiap bulannya. Tetapi setiap minggu saya 

juga akan mengecek pada bagian keuangan untuk mengetahui 

bagaimana posisi keuangan. Setiap 6 bulan sekali kami wajib 

meyerahkan laporan secara total kepada yayasan” (wawancara pada 

tanggal 4 Juli 2011, pukul 12.00 WIB, di ruang Wakil Direktur Umum 

dan Keuangan). 

 

3. Pelaksanaan 

       Rencana kerja yang telah disahkan, kemudian dikomunikasikan kepada 

seluruh karyawan untuk dilaksanakan dan dijadikan pedoman dalam menjalankan 

aktivitas Rumah Sakit Baptis Kediri. Dengan adanya pedoman kerja yang jelas, 

maka setiap karyawan akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam 

pelaksanaan kerja, tiap-tiap kepala bidang dan kepala bagian akan melakukan 

pembagian kerja dan penugasan harian kepada para anggotanya. 
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       Dalam pelaksanaannya, tiap-tiap kepala bidang dan kepala bagian, harus 

membuat laporan atas program yang menjadi tanggung jawab mereka dan juga 

melaporkan apa yang telah terjadi sebagai tanggung jawabnya. Laporan 

pertanggungjawaban ini diwujudkan dalam bentuk laporan kegiatan dan 

keuangan. Laporan ini akan menunjukkan informasi mengenai pelaksanaan 

program, informasi yang dianggarkan dan informasi aktualnya (pencapaian), 

analisis terhadap pelaksanaan, dan rekomendasi-rekomendasi. 

4. Evaluasi Kinerja 

Kinerja merupakan pencapaian suatu target (keberhasilan) dari sesuatu yang 

direncanakan di dalam organisasi. Setiap 6 (enam) bulan sekali Rumah Sakit 

Baptis Kediri melakukan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah 

mereka susun. Laporan ini dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan dan 

keuangan. Tiap kepala bidang dan kepala bagian akan melaporkan apa yang telah 

terjadi sebagai tanggungjawabnya. Laporan kegiatan dan keuangan yang dibuat 

oleh tiap-tiap kepala bidang dan kepala bagian, akan dijadikan sebagai bahan 

evaluasi atas program-program yang menjadi tanggung jawab mereka. 

Selain evaluasi terhadap program dan anggaran, setiap satu tahun sekali 

dilakukan pula penilaian terhadap kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan 

pada Rumah Sakit Baptis Kediri, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu penilaian kinerja 

karyawan tetap dan penilaian kinerja karyawan kontrak dan calon pegawai. 

       Untuk lebih jelasnya, berikut ini kriteria yang digunakan oleh Rumah Sakit 

Baptis Kediri dalam melakukan penilaiaan terhadap kinerja karyawan 

diantaranya: 
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a. Penilaian kinerja terhadap karyawan tetap dan pejabat struktural 

- Penilaian Kinerja terhadap Karyawan Tetap 

 Spiritual Skill 

Meliputi: motivasi, kerelaan, kepedulian, sukacita, kejujuran. 

 Humanistik Skill 

Meliputi: emosi, interpersonal, komunikasi, empati, 

keramahan, dan kekeluargaan. 

 Profesional Skill 

Meliputi: kedisiplinan, akurasi, loyalitas, inisiatif, 

tanggungjawab orientasi pelanggan, hasil kerja. 

- Penilaian Kinerja terhadap Pejabat Struktural  

 Spiritual Skill 

Meliputi: motivasi, kerelaan, kepedulian, sukacita, kejujuran. 

 Humanistik Skill 

Meliputi: emosi, interpersonal, komunikasi, empati, 

keramahan, dan kekeluargaan. 

 Profesional Skill 

Meliputi: kedisiplinan, akurasi, loyalitas, inisiatif, 

tanggungjawab orientasi pelanggan, hasil kerja. 

 Leadership Skill 

Meliputi: perencanaan, pengorganisasian, evaluasi, 

pengambilan keputusan kerjasama. 
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       Berikut uraian mengenai kriteria penilaian kinerja karyawan tetap dan pejabat 

struktural: 

Tabel 4.3 

Uraian Kriteria Penilaian Kinerja Karyawan Tetap dan Pejabat Struktural 

 

Kriteria Indikator Penjelasan 

 

 

 

 

 

 

 

Spiritual 

Skill 

1. Motivasi Kesungguhan dan antusiasme kerja atas 

dasar penghayatan terhadap visi dan misi 

rumah sakit. 

2. Kerelaan Kerelaan dalam melakukan kerja yang 

ditunjukkan dengan sikap dan perilaku tidak 

bersungut-sungut. 

3. Kepedulian Dorongan untuk melayani dan mengasihi 

atas dasar kasih, rasa peduli, dan 

penghargaan terhadap orang lain. 

4. Sukacita Sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa 

bahagia dan gembira dalam melakukan 

pekerjaan. 

5. Kejujuran Konsistensi dalam menjaga integritas moral 

untuk tidak melakukan manipulasi, 

kebohongan, dan hal tidak terpuji. 

 

 

 

 

Humanistik 

Skill 

1. Emosi Kemampuan mengelola berbagai macam 

emosi sehingga kinerja dapat terjaga dengan 

baik. 

2. Interpersonal Kemampuan memulai dan mempertahankan 

hubungan dengan orang lain. 

3. Komunikasi Kesediaan mendengar dan kemampuan 

berkomunikasi dengan orang lain. 

4. Empati Kemampuan untuk mau mengerti dan 

menghargai perasaan dan pikiran orang lain. 

5. Keramahan Kerelaan dan kemauan nntuk menunjukkan 

keramahan dan kehangatan. 

6. Kekeluargaan Kerelaan dan inisiatif untuk menciptakan 

hubungan baik yang disadari semangat 

persaudaraan dan kekeluargaan. 

 

 

 

 

1. Kedisiplinan Kerajinan dan kehadiran dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan 

yang ada. 

2. Akurasi Ketelitian dan kecermatan dalam 

menjalankan pekerjaan yang ditandai 

dengan tingkat kesalahan. 
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Profesional 

Skill 

3. Loyalitas Kesediaan dalam mengutamakan pekerjaan 

atau urusan perusahaan dibanding urusan 

lainnya. 

4. Inisiatif Mau dan mampu terus meningkatkan hasil 

kerja diminta maupun tidak diminta. 

5. Tanggung 

jawab 

Menunjukkan tanggung jawab dalam 

menyelesaikan pekerjaan dan konsekuensi 

dari pekerjaan tersebut. 

6. Orientasi 

Pelanggan 

Memikirkan dan mengaitkan pekerjaan 

yang dilakukan untuk kepuasan pelanggan. 

7. Hasil Kerja Kuantitas dan atau kualitas pekerjaan yang 

mampu diselesaikan sesuai waktu yang 

ditetapkan 

 

 

 

 

 

Leadership 

Skill 

1. Perencanaan Kemampuan dalam merencanakan kegiatan 

secara sistematis, terstruktur, dan terukur. 

2. Pengorganisasia

n 

Kemampuan mengatur dan menggerakkan 

kelompok dalam melakukan pekerjaan 

mencapai hasil lebih baik. 

3. Evaluasi Kemampuan mengumpulkan informasi, 

menganalisa, dan menilai secara sistematis 

dan akurat. 

4. Pengambilan 

Keputusan 

Mampu dan berani mengambil keputusan 

sesuai dengan kewenangannya demi hasil 

yang lebih baik. 

5. Kerjasama Tim Bisa bekerja sama dengan orang lain dan 

menjadi bagian tim, disamping mampu 

bekerja secara individu. 

Sumber: Pedoman Penilaian Kinerja Karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri 

       Dalam melakukan penilaian kinerja karyawan tetap, Rumah Sakit Baptis 

Kediri memiliki beberapa metode, diantaranya: 

- Penilaian kinerja harus dilakukan secara obyektif, berdasar fakta yang ada 

yang ditunjukkan oleh karyawan dalam kehidupannya sebagai karyawan 

dan dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

- Formulir penilaian disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberi 

penilaian satu bulan sebelum waktu penilaian jatuh tempo dan diserahkan 
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ke bagian HRD paling lambat dua minggu sebelum jatuh tempo waktu 

penilaian. 

- Dalam memberikan penilaian kinerja, pejabat yang berwenang wajib 

meminta dan memperhatikan pendapat pihak-pihak terkait yang dianggap 

kompeten memberikan penilaian. Pihak yang kompeten ini adalah mereka 

yang mengetahui keadaan keseharian karyawan yang dinilai dan yang 

mampu memberikan penilaian secara obyektif. 

- Sebelum diserahkan kepada HRD untuk diproses lebih lanjut, maka hasil 

penilaian tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu dengan karyawan 

yang dinilai untuk mencapai kesepahaman. 

b. Penilaian Kinerja terhadap Karyawan Kontrak dan Calon Pegawai 

 Spiritual Skill 

Meliputi: motivasi, kerelaan, kepedulian, sukacita, kejujuran 

 Humanistik Skill 

Meliputi: emosi, interpersonal, komunikasi, empati, keramahan, 

kekeluargaan, daya tahan fisik, dan kemampuan adaptasi. 

 Profesional Skill 

Meliputi: kedisiplinan, akurasi, loyalitas, inisiatif, tanggungjawab 

orientasi pelanggan, hasil kerja. 

       Berikut uraian mengenai kriteria penilaian kinerja karyawan kontrak dan 

calon pegawai: 
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Tabel 4.4 

Uraian Kriteria Penilaian Kinerja Karyawan Kontrak dan Calon Pegawai 

 

Kriteria Indikator Penjelasan 

 

 

 

 

 

 

Spiritual 

Skill 

1. Motivasi Kesungguhan dan antusiasme kerja atas 

dasar penghayatan terhadap visi dan misi 

rumah sakit. 

2. Kerelaan Kerelaan dalam melakukan kerja yang 

ditunjukkan dengan sikap dan perilaku tidak 

bersungut-sungut. 

3. Kepedulian Dorongan untuk melayani dan mengasihi 

atas dasar kasih, rasa peduli, dan 

penghargaan terhadap orang lain. 

4. Sukacita Sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa 

bahagia dan gembira dalam melakukan 

pekerjaan. 

5. Kejujuran Konsistensi dalam menjaga integritas moral 

untuk tidak melakukan manipulasi, 

kebohongan, dan hal tidak terpuji. 

 

 

 

 

Humanistik 

Skill 

1. Emosi Kemampuan mengelola berbagai macam 

emosi sehingga kinerja dapat terjaga dengan 

baik. 

2. Interpersonal Kemampuan memulai dan mempertahankan 

hubungan dengan orang lain. 

3. Komunikasi Kesediaan mendengar dan kemampuan 

berkomunikasi dengan orang lain. 

4. Empati Kemampuan untuk mau mengerti dan 

menghargai perasaan dan pikiran orang lain. 

5. Keramahan Kerelaan dan kemauan nntuk menunjukkan 

keramahan dan kehangatan. 

6. Kekeluargaan Kerelaan dan inisiatif untuk menciptakan 

hubungan baik yang disadari semangat 

persaudaraan dan kekeluargaan. 

 

 

 

Profesional

Skill 

1. Kedisiplinan Kerajinan dan kehadiran dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan 

yang ada. 

2. Akurasi Ketelitian dan kecermatan dalam 

menjalankan pekerjaan yang ditandai 

dengan tingkat kesalahan. 

3. Loyalitas Kesediaan dalam mengutamakan pekerjaan 

atau urusan perusahaan dibanding urusan 

lainnya. 

4. Inisiatif Mau dan mampu terus meningkatkan hasil 
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kerja diminta maupun tidak diminta. 

5. Tanggung jawab Menunjukkan tanggung jawab dalam 

menyelesaikan pekerjaan dan konsekuensi 

dari pekerjaan tersebut. 

6. Orientasi 

Pelanggan 

Memikirkan dan mengaitkan pekerjaan 

yang dilakukan untuk kepuasan pelanggan. 

7. Hasil Kerja Kuantitas dan atau kualitas pekerjaan yang 

mampu diselesaikan sesuai waktu yang 

ditetapkan 

Sumber: Pedoman Penilaian Kinerja Karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri 

       Dalam melakukan penilaian kinerja karyawan kontrak dan calon pegawai, 

Rumah Sakit Baptis Kediri memiliki beberapa metode, diantaranya: 

- Penilaian harus dilakukan secara obyektif, berdasar fakta yang ada yang 

ditunjukkan oleh pekerja dalam menjalankan tugasnya. 

- Formulir penilaian disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberi 

penilaian satu bulan sebelum waktu penilaian jatuh tempo dan diserahkan 

ke bagian HRD paling lambat dua minggu sebelum jatuh tempo waktu 

penilaian. 

- Penilaian kinerja karyawan kontrak dan calon pegawai sebelum diserahkan 

kepada HRD untuk proses lebih lanjut, harus disampaikan kepada 

karyawan yang dinilai. 

       Berikut ini pedoman skoring dan penilaian kinerja karyawan Rumah Sakit 

Baptis Kediri: 

 

 

 

 



79 

 

Tabel 4.5 

Pedoman Skoring Rumah Sakit Baptis Kediri 

Skor Kategori Penjelasan 

1 Buruk Sikap, perilaku dan kinerja tidak mencerminkan standar 

kompetensi yang diharapkan. 

2 Kurang Sikap, perilaku dan kinerja belum sepenuhnya 

mencerminkan standar kompetensi yang diharapkan. 

3 Cukup Sikap, perilaku dan kinerja mencerminkan standar 

kompetensi yang diharapkan. 

4 Baik Sikap, perilaku dan kinerja secara umum di atas rata-rata 

standar kompetensi yang diharapkan. 

5 Baik Sekali Sikap, perilaku dan kinerja secara nyata dan konsisten 

melampaui standar kompetensi diharapkan. 

Sumber: Pedoman Penilaian Kinerja Karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri 

       Penghitungan nilai item dilakukan dengan membagi antara skor dari setia 

item (X) dibagi 5 dan dikalikan 100%. 

1) Skor 5: 5/5 X 100% = 100% 

2) Skor 4: 4/5 X 100% = 80% 

3) Skor 3: 3/5 X 100% = 60% 

4) Skor 5: 2/5 X 100% = 20% 

5) Skor 5: 1/5 X 100% = 20% 

       Penghitungan nilai akhir ini, dihitung dengan cara: 

a. Nilai item pada masing-masing aspek yang dinilai (spiritual skill, 

humanistik skill, profesional skill, dan leadership skill) dijumlahkan lalu 

dibagi dengan jumlah item pada masing-masing yang dinilai tersebut 

sehingg ditemukan nilai rata-rata-rata untuk tiap aspek yang dinilai. 

b. Nilai rata-rata masing-masing aspek yang dinilai (spiritual skill, 

humanistik skill, profesional skill, dan leadership skill) dijumlahkan lalu 
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dibagi jumlah yang dinilai (karyawan biasa dibagi 3 dan pejabat structural 

dibagi 4)sehingga menghasilkan nilai rata-rata akhir. 

Tabel 4.6 

Pedoman Nilai Akhir Rumah Sakit Baptis Kediri 

Nilai Rata-

rata Akhir 

Kategori Penjelasan 

90-100 Sangat baik Mampu mencapai 90-100% dari standar kompetensi 

yang diharapkan. 

70-89 Baik Mampu mencapai 70-89% dari standar kompetensi 

yang diharapkan. 

50-69 Cukup Mampu mencapai 50-69% dari standar kompetensi 

yang diharapkan. 

30-49 Kurang Mampu mencapai 30-49% dari standar kompetensi 

yang diharapkan. 

20-29 Buruk Mampu mencapai 20-29% dari standar kompetensi 

yang diharapkan. 

Sumber: Pedoman Penilaian Kinerja Karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri 

 

       Berikut ini pedoman penghargaan dan pembinaan Rumah Sakit Baptis Kediri: 

Tabel 4.7 

Pedoman Penghargaan Rumah Sakit Baptis Kediri 

 

Penghargaan 

Karyawan Tetap 

Nilai Penghargaan Karyawan Kontrak 

dan Calon Pegawai 

Nilai 

1. Promosi Jabatan 80-100 1. Perpanjangan Kontrak  

 

70-100 
2. Kenaikan 

Golongan 

70-100 2. Promosi Kontrak ke calon pegawai 

3. Kenaikan 

Berkala  

60-100 3. Promosi calon pegawai ke pegawai 

tetap 

Sumber: Pedoman Penilaian Kinerja Karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri 

Penghargaan karyawan tetap dengan nilai kejujuran, loyalitas, keramahan dan 

kekeluargaan 70 ke atas. 
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Tabel 4.8 

Pedoman Pembinaan Rumah Sakit Baptis Kediri 

 

Pembinaan 

Karyawan Tetap 

Nilai Pembinaan Karyawan Kontrak 

dan Calon Pegawai 

Nilai 

1. Penundaan 

kenaikan 

golongan 

- 2 bulan 

- 4 bulan 

- 6 bulan 

 

 

 

60-59 

50-59 

Dibawah 50 

1. Penundaan perpanjangan kontrak 

berlaku maksimal 

Penundaan promosi kontrak ke 

calon pegawai berlaku maksimal 6 

bulan 

 

 

 

 

 

 

60-70 

2. Penundaan 

Kenaikan 

Berkala 

- 2 bulan 

- 4 bulan 

- 6 bulan 

 

 

 

50-59 

40-49 

Dibawah 40 

2. Penundaan promosi calon pegawai 

ke pegawai tetap berlaku 3 bulan 

Sumber: Pedoman Penilaian Kinerja Karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri 

Apabila nilai pembinaan karyawan kontrak dan calon pegawai dibawah 60 maka 

akan terjadi pemutusan hubungan kerja. 

 

4.1.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sistem 

Pengendalian Manajemen pada Rumah Sakit  Baptis Kediri 

       Efektivitas sistem pengendalian manajemen dapat dipengaruhi oleh faktor-

faktor informal, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang memainkan 

peranan kunci dalam rangka meraih keselarasan dengan tujuan organisasi. Dalam 

menjalankan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus berjalan 

seiring dengan mekanisme informal. 

       Keefektifan sistem pengendalian manajemen yang diterapkan pada Rumah 

Sakit Baptis Kediri, dapat ditinjau dari faktor-faktor informal, baik yang bersifat 

eksternal maupun internal. 
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       Faktor-faktor informal tersebut terdiri dari: 

1. Faktor-faktor Eksternal 

Faktor-faktor eksternal adalah norma-norma tentang perilaku yang 

diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagian 

daripadanya. Norma-norma ini mencakup sikap, yang secara kolektif 

sering juga disebut etos kerja, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai 

terhadap organisasi perusahaan, keuletan mereka, semangat mereka dan 

juga kebanggaan yang mereka miliki dalam menjalankan tugas.  

       Dalam menciptakan etos kerja yang baik, direktur utama Rumah Sakit Baptis 

Kediri menerapkan kepemimpinan sebagai berikut: 

 Demokratis 

Demokratis disini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan rumah sakit, 

direktur utama juga meminta masukan/saran dari stafnya. 

 Kasih 

Apabila ada karyawan yang melakukan kesalahan, direktur utama tidak 

langsung menegur karyawan tersebut di depan karyawan yang lain secara 

kasar,  tetapi direktur utama akan memperingatkan secara halus dan secara 

empat mata (menegur secara baik) sehingga karyawan tersebut tidak akan 

merasa dipermalukan. Jika karyawan yang melakukan kesalahan tersebut 

memang sudah seharusnya diberi sanksi, maka direktur utama akan 

memberikan sanksi yang sesuai. 
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 Ilegasional 

Ilegasional disini berarti bahwa dalam pemberian tugas, direktur utama 

selalu memberikan target baik itu target waktu maupun target keberhasilan 

yang harus dicapai. 

2. Faktor-faktor Internal 

a. Budaya 

Budaya di dalam suatu organisasi itu sendiri merupakan keyakinan 

bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku serta 

asumsi-asumsi yang secara diam-diam dan yang secara terbuka 

dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Budaya yang dianut 

oleh Rumah Sakit Baptis Kediri adalah keramahtamahan dan 

kekeluargaan. Hal ini sesuai dengaan yang diungkapkan oleh dr. Hudi 

selaku Direktur Utama Rumah Sakit Baptis Kediri sebagai berilkut: 

       “Kami memiliki budaya organisasi keramahtamahan dan 

kekeluargaan. Keramahtamahan kami wujudkan dalam 

bentuk salam, senyum, dan sapa, lalu kekeluargannta kami 

wujudkan dengan menjadikan pasien itu merasa sebagai 

keluarga Rumah Sakit Baptis dengan tujuan meskipun ada 

competitor yang lain, pasien akan tetap mempercayakan 

kesehatannya pada rumah sakit ini, lalu jika seandainya 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga pasien tidak 

akan menuntuk secara hukum, supaya pasien merasa menjadi 

keluarga Rumah Sakit Baptis” (wawancara pada tanggal 9 

Juni 2011, pukul 08.00 WIB, di ruang Direktur Utama). 

 

   Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Edy selaku Kepala Bagian 

Umum, SDM, dan Pemasaran sebagai berikut: 

                 “Dulu kami memiliki budaya pasien adalah raja. Tetapi 

sepertinya budaya ini memberikan arti seperti atasan dengan 

bawahannya. Akhirnya kami mengubah budaya kami 

menjadi keramahtamahan dan kekeluargaan. Budaya ini 
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memberikan makna yang lebih baik menjadikan pasien itu 

sebagai partner atau keluarga” (wawancara pada tanggal 29 

Juli 2011, pukul 11.00 WIB, di ruang Kepala Bagian Umum, 

SDM, dan Pemasaran). 

 

Mengacu pada petikan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa 

budaya organisasi juga menjadi hal yang penting bagi Rumah Sakit 

Baptis Kediri. Budaya sangatlah penting karena hal tersebut dapat 

menjelaskan mengapa dua perusahaan dengan sistem pengendalian 

formal yang sama, bervariasi dalam hal pengendalian aktual. 

b. Gaya Manajemen 

Gaya manajemen juga memiliki dampak yang kuat terhadap 

pengendalian manajemen. Hal ini dikarenakan sikap-sikap bawahan 

biasanya merefleksikan sikap dari atasannya, dan sikap atasan juga 

dapat mempengaruhi kinerja dari bawahannya. Para manajer memiliki 

kualitas dan gaya yang beragam. Berikut gaya manajemen yang 

diterapkan oleh masing-masing kepala bidang dan kepala bagian 

sebagai tim manajemen: 
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Tabel 4.9 

Gaya Manajemen yang Diterapkan oleh Kepala Bidang dan Kepala Bagian 

Rumah Sakit Baptis Kediri 

 

Jabatan Gaya Manajemen 

Kepala Bidang Keperawatan 

 

Gaya manajemen yang diterapkan oleh kepala 

bidang keperawatan adalah situasional dan 

demokratis. Situasional disini dapat diartikan 

bahwa gaya manajemen yang diterapkan 

tergantung pada situasi atau kondisi yang ada 

pada saat itu. 

Kepala Bidang Pelayanan 

Medis 

 

Kepala bidang pelayanan medis menerapkan 

gaya manajemen yang otoritatif dan 

demokratis. 

Kepala Bidang Penunjang 

Medis 

 

Gaya manajemen yang diterapkan oleh kepala 

bidang penunjang medis, lebih menekankan 

pada keterbukaaan, saling melengkapi, dan 

kekeluargaan. 

Kepala Bagian Umum, SDM, 

dan Pemasaran 

 

Gaya manajemen yang diterapkan oleh kepala 

bagian umum, SDM & pemasaran  adalah 

situasional dan ekletik. 

Kepala Bagian Keuangan 

 

Kepala bagian keuangan juga menerapkan gaya 

manajemen yang situasional. 

Kepala Bagian Pastoral dan  

Konseling 

 

Gaya manajemen yang diterapkan oleh kepala 

bagian pastoral & konseling lebih menekankan 

pada pengayoman (mengayomi). 

Sumber: Data Diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang dan 

Kepala Bagian Rumah Sakit Baptis Kediri. 

 

c. Organisasi Informal 

Garis-garis dalam grafik organisasi menggambarkan hubungan-

hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan tanggung jawab 

dari setiap manajer. Dalam praktiknya, setiap karyawan dalam Rumah 

Sakit Baptis Kediri tidak hanya menjalin hubungan secara formal saja 

seperti yang terdapat dalam struktur organisasi melainkan juga 

menjalin hubungan secara informal. Hubungan informal yang 
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dimaksud misalnya melakukan komunikasi dengan orang-orang yang 

ada di bagian yang lain.  

d. Persepsi dan Komunikasi 

Dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan organisasi, para manajer 

harus tahu apa yang menjadi tujuan dan tindakan-tindakan apa yang 

harus diambil untuk mencapainya. Komunikasi yang dilakukan oleh 

setiap karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri tidak hanya komunikasi 

secara informal saja (seperti dari bahan obrolan yang tak resmi) 

melainkan secara formal (seperti anggaran dan dokumen-dokumen 

resmi lainnya). 

       Selain faktor-faktor informal yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem 

pengendalian manajemen, sistem yang bersifat formal juga memberikan pengaruh 

yang besar. Sistem ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe: 

1. Sistem pengendalian manajemen itu sendiri, yang terdiri dari struktur dan 

proses.   

2. Aturan-aturan  

Aturan-aturan merupakan seperangkat tulisan yang memuat semua jenis 

instruksi dan pengendalian, termasuk di dalamnya adalah instruksi-

instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, manual-

manual dan tuntutan etis. Beberapa tipe aturan yang juga dimiliki oleh 

Rumah Sakit Baptis Kediri, yaitu: 
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a. Pengendalian Fisik 

Pengendalian fisik di rumah sakit ini, misalnya adanya penjaga 

keamanan, gudang-gudang yang terkunci, adanya bagian tersendiri 

untuk menyimpan data keuangan, dan lain sebagainya. 

b. Manual 

Ada banyak pertimbangan untuk memutuskan aturan-aturan mana yang 

harus dituliskan ke dalam panduan, mana yang harus diklasifikasikan 

sebagai pedoman, seberapa banyak toleransi yang diperbolehkan dan 

beberapa pertimbangan lainnya. Rumah Sakit Baptis Kediri juga 

memiliki aturan baik yang dijadikan sebagai panduan ataupun 

pedoman. Seiring dengan berjalannya waktu, panduan dan serangkaian 

aturan lain dikaji ulang oleh Rumah Sakit Baptis Kediri untuk 

memastikan bahwa aturan-aturan tersebut masih sesuai dengan kondisi 

yang ada. Rumah Sakit Baptis Kediri juga memiliki pertimbangan 

ketika ada aturan yang harus diubah. 

c. Pengamanan Sistem 

Berbagai pengamanan dirancang ke dalam sistem pemrosesan informasi 

untuk menjamin agar informasi yang mengalir melalui sistem tersebut 

akan bersifat akurat dan untuk mencegah atau setidaknya 

meminimalisasi kecurangan. Rumah Sakit Baptis Kediri memiliki 

Satuan Pengawas Internal (SPI) yang fungsinya seperti auditor internal. 

Selain terdapat SPI, untuk menghindari kecurangan-kecurangan rumah 

sakit ini memiliki beberapa cara seperti, pembuatan laporan setiap 
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minggunya yang akan dilaporkan kepada kepala bidang dan kepala 

bagian masing-masing baik secara lisan maupun tulisan, pada bidang 

atau bagian tertentu mengharuskan karyawan yang dibawahinya 

membuat semacam buku harian yang akan dilaporkan kepada kepala 

bidang atau kepala bagian masing-masing setiap harinya, dilakukannya 

cross check, dan lain sebagainya. 

d. Sistem Pengendalian Tugas 

Pengendalian tugas merupakan proses untuk menjamin agar tugas-tugas 

tertentu dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pengendalian tugas 

di Rumah Sakit Baptis Kediri menuntut karyawannya untuk dapat 

menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan pembagian kerja 

masing-masing. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen pada Rumah Sakit Baptis 

Kediri 

4.2.1.1 Struktur Sistem Pengendalian Manajemen 

       Penerapan sistem pengendalian manajemen Rumah Sakit Baptis Kediri telah 

diterapkan dengan baik. Hal itu terlihat dari adanya penerapan struktur dan proses 

sistem pengendalian manajemen yang baik pula. Hal ini diperkuat dengan teori 

yang diungkapkan oleh Supriyono (2000:27) yang mengungkapkan bahwa sistem 

pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan oleh manajemen 

untuk mempengaruhi anggotanya agar melaksanakan strategi dan kebijakan 
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organisasi secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi, 

sistem pengendalian manajemen terdiri atas struktur dan proses. Untuk lebih 

jelasnya dapat kita lihat bagaimana sebenarnya struktur dan proses sistem 

pengendalian manajemen yang dimaksud. 

       Rumah Sakit Baptis Kediri memiliki pusat-pusat pertanggungjawaban yang 

dipimpin oleh kepala bidang dan kepala bagian yang berperan sebagai seorang 

manajer. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Anthony dan Govindarajan 

(2005:171) yang mengungkapkan bahwa pusat tanggung jawab merupakan 

organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap 

aktivitas yang dilakukan. 

       Berdasarkan hasil penelitian, pusat-pusat pertanggungjawaban yang terdapat 

di Rumah Sakit Baptis Kediri dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Pusat Beban 

Pusat beban merupakan pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara 

moneter, tetapi outputnya tidak. Pusat beban dapat dibagi menjadi ke dalam 2 

(dua) jenis, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Pusat beban 

teknik merupakan biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai 

dapat diestimasi dengan keandalan yang wajar. Pusat beban teknik pada 

Rumah Sakit Baptis Kediri, diantaranya instalasi telekomunikasi dan 

informasi, instalasi IPS, instalasi sanitasi dan lingkungan, instalasi teknologi, 

dan rekam medis. Instalasi-instalasi ini diidentifikasi sebagai pusat beban 

teknik oleh karena inputnya diukur secara moneter. Bagian keuangan, bagian 

umum, SDM & pemasaran dan bagian pastoral & konseling, diidentifikasi 
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sebagai pusat beban kebijakan. Pada pusat beban kebijakan ini, biaya-biaya 

yang dikeluarkan tergantung pada penilaian manajemen atas jumlah yang 

memadai dalam kondisi tertentu.  

2. Pusat Pendapatan 

Pada pusat pendapatan, suatu output (yaitu, pendapatan) diukur secara 

moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan 

input (yaitu, beban atau biaya). Pada Rumah Sakit Baptis Kediri terdapat 

beberapa pusat pendapatan, diantaranya Instalasi Gawat Darurat (IGD), 

Instalasi Rawat Jalan (IRJ), Instalasi Rawat Inap (IRNA), IBS, IPI, 

laboratorium, farmasi, rehabilitasi medik, dan instalasi gizi. Instalasi-instalasi 

ini diidentifikasi sebagai pusat pendapatan dikarenakan instalasi-instalasi ini 

melakukan kegiatan yang memberikan jasa pelayanan profesional kepada 

pasien.  Pada dasarnya, semua instalasi merupakan pusat pendapatan, sebab 

pusat pertanggungjawaban ini berhubungan langsung dengan pelayanan 

kepada masyarakat. Masalah yang terjadi di pusat pendapatan ini adalah 

kurangnya pendapatan yang diterima oleh rumah sakit. Hal ini dikarenakan 

manajemen lama telah banyak melakukan pembangunan-pembangunan. Solusi 

yang diambil oleh manajemen baru dalam mengatasi masalah ini adalah 

dengan menghentikan pembangunan-pembangunan. Selain itu beberapa 

tindakan perbaikan yang lain adalah dengan menghemat penggunaan listrik, 

membedakan jenis kertas untuk surat menyurat, dan menggunakan jasa 

kebersihan dari luar. Tindakan perbaikan ini dilakukan untuk memulihkan dan 

meningkatkan kembali pendapatan rumah sakit. 
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3. Pusat Laba 

Pusat laba merupakan suatu unit organisasi yang di dalamnya pendapatan dan 

beban diukur secara moneter. Bidang pelayanan medis, bidang keperawatan, 

dan bidang penunjang medis, sebenarnya dapat diidentifikasi sebagai pusat 

laba. Hal ini dikarenakan kepala bidang (manajer) bertanggung jawab 

terhadap pendapatan dan biaya. 

4. Pusat Investasi 

Pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang bertugas untuk 

mengatur investasi guna mencapai laba yang seoptimal mungkin. Kewenangan 

pusat investasi adalah menyangkut pengelolaan laba (yang terdiri atas 

pendapatan dan biaya) serta mengelola aset yang dipergunakan untuk 

memperoleh laba. Dalam mengukur prestasi pusat investasi, Rumah Sakit 

Baptis Kediri mengukurnya dengan menghitung laba yang diperoleh dengan 

investasinya atau perhitungan yang disebut dengan Return on Investment 

(ROI). Keuntungan yang dapat diperoleh Rumah Sakit Baptis Kediri dengan 

menggunakan perhitungan ini adalah: 

a. Mendorong manajer untuk memberikan perhatian yang lebih luas terhadap 

hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi yang seharusnya menjadi 

fokus bagi manajer investasi. 

b. Mendorong efisiensi biaya. 

c. Bisa mengurangi investasi yang berlebihan. 

        Struktur sistem pengendalian manajemen yang terdapat di Rumah Sakit 

Baptis Kediri dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Sesuai dengan yang 
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diungkapkan oleh Anthony dan Govindarajan (2005:175) yang mengungkapkan 

bahwa pusat pertanggungjawaban dapat digolongkan menurut sifat input dan 

output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian. Pusat 

pertanggungjawaban tersebut diantaranya, pusat beban (expense center), pusat 

pendapatan (revenue center), pusat laba (profit center), dan pusat investasi 

(investment center). 

       Penentuan pusat-pusat pertanggungjawaban di Rumah Sakit Baptis Kediri ini 

dipengaruhi oleh struktur organisasinya. Adanya struktur organisasi yang 

menggambarkan secara jelas mengenai pembagian tugas, wewenang, dan 

tanggungjawab untuk setiap fungsi yang ada dalam organisasi Rumah Sakit Baptis 

Kediri, merupakan salah satu syarat dari akuntansi pertanggungjawaban. Dari 

struktur organisasi dan deskripsi kerja Rumah Sakit Baptis Kediri, dapat dilihat 

bahwa rumah sakit telah menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas sesuai 

tingkatan manajemen.  

       Meskipun terdapat masalah pada salah satu pusat pertanggungjawaban, 

Rumah Sakit Baptis Kediri mampu mengambil tindakan perbaikan untuk 

mengatasi masalah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa Rumah Sakit Baptis 

Kediri peka terhadap hal-hal yang memang perlu untuk diperbaiki dan tahu apa 

yang harus dilakukan. 

 

4.2.1.2 Proses Sistem Pengendalian Manajemen 

       Proses sistem pengendalian manajemen yang diterapkan di Rumah Sakit 

Baptis Kediri dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh tiap-tiap 
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kepala bidang dan kepala bagian. Berdasarkan hasil wawancara, setiap unit yang 

dipimpin oleh kepala bidang dan kepala bagian berkewajiban untuk 

melaksanankan proses sistem pengendalian manajemen. 

Proses sistem pengendalian manajemen tersebut meliputi: 

1. Perencanaan Strategis (Pemrograman) 

       Program merupakan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan oleh suatu 

organisasi untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan 

strategis. Pemrograman adalah proses memilih program spesifik untuk kegiatan-

kegiatan organisasi. Program-program ini yang merupakan hasil dari proses 

pemrograman yang memperlihatkan dimana, kapan, dan berapa banyak sumber 

daya yang akan digunakan untuk tiap-tiap program. 

       Penyusunan program Rumah Sakit Baptis Kediri dapat dikatakan sudah baik. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya penyusunan program yang dilakukan secara 

rutin dan melibatkan tiap-tiap kepala bidang dan kepala bagian dalam 

penyusunanya. Program-program yang disusun tersebut merupakan implementasi 

strategi perusahaan dalam hal ini Rumah Sakit Baptis Kediri, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penyusunan program telah berjalan secara efektif, sebab 

strategi perusahaan yang telah ditetapkan dalam bentuk program-program telah 

diimplementasikan dengan baik. 

       Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyusunan program 

pada Rumah Sakit Baptis Kediri merupakan proses pengambilan keputusan 

mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh rumah sakit dan 
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perkiraan jumlah sumber-sumber yang akan dilaksanakan oleh rumah sakit untuk 

melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. 

       Dengan melakukan perencanaan strategis, Rumah Sakit Baptis Kediri telah 

melakukan langkah awal dalam siklus pengendalian manajemen. Hal ini sesuai 

dengan apa yang diungkapkan oleh Anthony dan Govindarajan (2005:19) yang 

mengungkapkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam 

siklus pengendalian manajemen. 

       Dengan melakukan perencanaan strategis, ada beberapa manfaat yang dapat 

diperoleh oleh Rumah Sakit Baptis Kediri, diantaranya: 

a. Manfaat penting dari persiapan rencana strategis adalah terdapat formula 

untuk anggaran operasional yang efektif. 

b. Alat pengembangan manajemen. Ini berarti bahwa perencanaan strategis 

formal adalah alat pendidikan manajemen yang baik dan alat pelatihan 

yang menghasilkan manajer dengan proses berpikir untuk strategi dan 

pelaksanaannya. 

c. Perencanaan strategis formal memaksa para manajer menyisihkan waktu 

berpikir mengenai masalah-masalah jangka panjang. 

d. Alat untuk menyatukan para manajer dengan strategi korporasi. Ini berarti 

bahwa diskusi dan negoisasi yanh terjadi selama proses perencanaan 

strategi korporasi, dapat menyatukan para manajer untuk satu strategi, dan 

mengungkapkan implikasi dari strategi korporasi untuk masing-masing 

manajer. 
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2. Penyusunan Anggaran 

       Anggaran operasi merupakan rencana tindakan organisasi, biasanya 

dinyatakan dalam satuan uang, untuk periode tertentu dan biasanya dibuat untuk 

jangka waktu satu tahun. 

       Penyusunan rencana kerja dan anggaran Rumah Sakit Baptis Kediri 

dilaksanakan pada akhir tahun dan dibuat oleh para kepala bidang dan kepala 

bagian. Para kepala bidang dan kepala bagian akan mendata apa saja yang 

dibutuhkan sesuai dengan kondisi yang ada pada tiap divisinya. Rencana kerja dan 

anggaran tersebut kemudian diajukan kepada wakil direktur masing-masing dan 

selanjutnya wakil direktur tersebut akan membuat prioritas-prioritas mana yang 

perlu didahulukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses penyusunan 

anggaran pada rumah sakit ini menggunakan sistem bottom up (dari bawah ke 

atas) atau sistem partisipatif. Hal ini dikarenakan para pelaksana anggaran 

dilibatkan secara langsung yaitu dengan menyusun sendiri usulan program untuk 

bagiannya masing-masing. Sistem ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan, 

dalam hal ini Rumah Sakit Baptis Kediri, yaitu keakuratan atau ketepatan 

penyusunan anggaran setidaknya dapat tercapai, motivasi untuk bekerja lebih 

meningkat, dan semangat kerja akan semakin tinggi.          

       Berdasarkan hasil penelitian, anggaran Rumah Sakit Baptis Kediri memiliki 

karakteristik-karakteristik sesuai dengan yang diungkapkan oleh Anthony dan 

Govindarajan (2005:31), sebagai berikut: 

 Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. 
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 Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin 

didukung dengan jumlah nonmoneter. 

 Biasanya meliputi waktu selama satu tahun. 

 Merupakan komitmen manajemen; manajer setuju untuk menerima 

tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. 

 Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi 

wewenangnya dari pembuat anggaran. 

 Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi 

tertentu. 

 Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, 

dan varians dianalisis serta dijelaskan. 

       Penyusunan anggaran di Rumah Sakit Baptis Kediri dapat dikatakan sudah 

baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keterlibatan setiap kepala bidang dan 

kepala bagian secara partisipatif dalam penyusunan anggaran. Anggaran yang 

dibuat merupakan alat kendali dalam pelaksanaan kegiatan dan selalu dilakukan 

analisis bila terjadi penyimpangan untuk kemudian dicari pemecahannya. Hal 

tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Anthony dan Govindarajan 

(2005:75) yang mengungkapkan bahwa dari sudut pandang manajemen, prediksi 

keuangan hanya merupakan alat perencanaan saja, sementara anggaran adalah alat 

perencanaan maupun pengendalian. 

       Dalam proses pembuatan anggaran, Rumah Sakit Baptis Kediri selalu 

mempertimbangkan kondisi yang ada di tiap-tiap unit dan pejabat yang 

berwenang melakukan penelaahan atas rencana anggaran yang diajukan. Hal ini 
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sesuai dengan salah satu karakteristik anggaran yang diungkapkan oleh Anthony 

dan Govindarajan (2005:31) yang mengungkapkan bahwa usulan anggaran 

ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat 

anggaran. 

3. Pelaksanaan  

       Rencana kerja dan anggaran yang telah disahkan kemudian dikomunikasikan 

kepada seluruh karyawan untuk dilaksanakan dan dijadikan pedoman dalam 

menjalankan aktivitas Rumah Sakit Baptis Kediri. Pengesahan rencana kerja dan 

anggaran ini disahkan melalui rapat staf bersama dengan direktur utama. Dengan 

adanya pedoman kerja yang jelas, maka setiap karyawan akan dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik. 

      Dalam pelaksanaannya para kepala bidang dan kepala bagian harus membuat 

laporan atas program yang menjadi tanggung jawab mereka dan juga melaporkan 

apa yang telah terjadi sebagai tanggung jawabnya. Laporan ini diwujudkan dalam 

bentuk laporan kegiatan dan keuangan, dimana laporan ini akan menunjukkan 

informasi mengenai pelaksanaan program, informasi yang dianggarkan dan 

informasi aktualnya (pencapaian), analisis terhadap pelaksanaan, dan 

rekomendasi-rekomendasi. Laporan kegiatan dan keuangan ini disusun setiap 6 

(enam) bulan sekali. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Anthony dan 

Govindarajan (2005:20) yang mengungkapkan bahwa idealnya, laporan disusun 

untuk menyediakan informasi mengenai program dan pusat tanggung jawab. 

       Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam tahap ini Rumah Sakit Baptis 

Kediri juga dapat dengan baik menerapkan proses pengendalian. Hal ini dapat 
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dilihat bahwa dalam tahun berjalan, para manajer dalam hal ini adalah para kepala 

bidang dan kepala bagian, telah melaksanakan suatu program atau sebagian dari 

satu program yang menjadi tanggung jawab mereka dan juga melaporkan apa 

yang telah terjadi sebagai tanggung jawabnya. 

4. Evaluasi Kinerja 

       Kegiatan terakhir dari proses pengendalian manajemen adalah mengevaluasi 

kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Setiap 6 bulan sekali Rumah Sakit 

Baptis Kediri melakukan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah 

mereka susun. Laporan ini dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan dan 

keuangan. Tiap kepala bidang dan kepala bagian akan melaporkan apa yang telah 

terjadi sebagai tanggungjawabnya.  

       Laporan kegiatan dan keuangan yang disusun oleh tiap-tiap kepala bidang dan 

kepala bagian, akan dijadikan sebagai bahan evaluasi atas program-program yang 

menjadi tanggung jawab mereka untuk menilai bagaimana kinerja mereka. 

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Anthony dan Govindarajan (2005:20), yang mengungkapkan bahwa proses 

evaluasi merupakan suatu perbandingan antara beban aktual dan yang seharusnya 

terjadi dalam keadaan tersebut. 

       Setiap pusat pertanggungjawaban perlu untuk membuat laporan atas apa yang 

telah terjadi sebagai tanggung jawab mereka. Laporan pertanggungjawaban yang 

dibuat oleh para kepala bidang dan kepala bagian tidak hanya dilakukan dengan 

membandingkan antara aktualnya dengan yang dianggarkan (target) dan juga 
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pelaksanaan program, tetapi juga menganalisis terhadap pelaksanaan program 

yang telah dilakukan serta memberikan rekomendasi-rekomendasi 

       Para kepala bidang dan kepala bagian selalu membuat laporan atas 

pelaksanaan rencana kerja dan anggaran mereka, dan semuanya itu dilakukan 

secara teratur, sehingga apabila terdapat penyimpangan dapat segera dianalisis 

penyebabnya dan dibuat pemecahannya. 

       Laporan kegiatan dan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk 

pengendalian. Pengendalian ini berupa analisis terhadap penyimpangan 

pelaksanaan anggaran dan penjelasan mengenai penyimpangan tersebut, sehingga 

dapat dilakukan tindakan perbaikan berupa perbaikan pelaksanaan anggaran, 

perbaikan program, atau perumusan kembali strategi untuk mencapai tujuan 

perusahaan dalam hal ini Rumah Sakit Baptis Kediri. 

       Selain melakukan evaluasi terhadap program dan anggaran, setiap 1 (satu) 

tahun sekali, Rumah Sakit Baptis Kediri juga melakukan penilaian kinerja 

karyawan tetap maupun karyawan kontrak dan calon pegawai.  Penilaian kinerja 

karyawan ini sebagai salah satu pilar dari beberapa pilar penting manajemen 

sumber daya manusia di Rumah Sakit Baptis Kediri yang terkait langsung dengan 

upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan rumah sakit.  

a. Penilaian Kinerja Karyawan Tetap 

       Penilaian kinerja karyawan ini, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, 

kinerja, karir dan remunerasi karyawan dalam upaya mewujudkan pelayanan yang 

makin berkualitas demi tercapainya visi, misi, dan tujuan Rumah Sakit Baptis 
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Kediri. Penilaian kinerja karyawan tetap ini dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

- Sebagai sarana untuk memahami dan mengaitkan kinerja karyawan 

dengan visi dan misi rumah sakit. 

- Sebagai sarana untuk mengembangkan kadar-kadar kualitas karyawan 

untuk mencapai standar kompetensi umum yang ditetapkan. 

- Sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja karyawan dalam kurun waktu 

tertentu berdasar kriteria atau standar yang ditetapkan. 

- Sebagai dasar pertimbangan bagi upaya pengembangan dan manajemen 

sumber daya manusia di Rumah Sakit Baptis seperti rotasi atau mutasi. 

- Sebagai dasar pertimbangan bagai pemberian penghargaan seperti promosi 

jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan berkala dan imbalan lainnya sesuai 

peraturan yang ada. 

- Sebagai dasar pertimbangan bagai pemberian demosi dan pembinaan 

karyawan secara khusus. 

Berdasarkan hasil penelitian, Rumah Sakit Baptis Kediri juga telah 

melakukan suatu usaha yang baik dalam mendorong kinerja karyawan tetap, 

diantaranya: 

- Pemberian motivasi, yaitu berupa motivasi pelayanan yang bedasarkan 

kasih. 

- Pemberian penghargaan kepada karyawan tetap yang berprestasi berupa 

promosi jabatan, kenaikan golongan, dan kenaikan berkala. 
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- Pemberian kompensasi bagi karyawan yang bekerja secara lembur. 

Kompensasi ini tidak harus berupa uang, melainkan juga dapat diberikan 

dalam bentuk pemberian hari libur. 

b. Penilaian Kinerja Karyawan Kontrak dan Calon Pegawai 

       Penilaian kinerja karyawan kontrak dan calon pegawai bertujuan untuk 

mendapatkan karyawan yang berkualitas sebagai pilar penting dalam upaya 

mewujudkan pelayanan yang berkualitas demi tercapainya visi, misi, dan tujuan 

Rumah Sakit Baptis Kediri. Penilaian kinerja karyawan kontrak dan calon 

pegawai dapat memberikan manfaat sebagi berikut: 

- Sebagai sarana untuk memahami dan mengaitkan kinerja karyawan 

kontrak dan calon pegawai dengan visi, misi, nilai, dan tujuan rumah sakit. 

- Sebagai sarana untuk mendapatkan kualitas karyawan sesuai standar 

kompetensi yang diharapkan. 

- Sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja karyawan kontrak dan calon 

pegawai dalam kurun waktu tertentu. 

- Sebagai dasar pertimbangan bagia kenaikan status kepegawaian. 

- Sebagai dasar pertimbangan bagi pembinaan atau pemutusan hubungan 

kerja. 

       Berdasarkan hasil penelitian, Rumah Sakit Baptis Kediri juga telah 

melakukan suatu usaha yang baik dalam mendorong kinerja karyawan kontrak 

dan calon pegawai, diantaranya: 

- Pemberian motivasi, yaitu berupa motivasi pelayanan yang bedasarkan 

kasih. 
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- Pemberian penghargaan bagi karyawan yang memenuhi syarat sesuai 

standar yang berlaku, yaitu berupa kenaikan status dari karyawan kotrak 

ke calon pegawai dan calon pegawai ke pegawai tetap. 

- Pemberian perpanjangan kontrak bagi karyawan yang dianggap belum 

memenuhi syarat tetapi memiliki potensi untuk memenuhinya jika diberi 

kesempatan lagi. 

       Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya, penilaian kinerja  

yang dilakukan oleh Rumah Sakit Baptis Kediri dapat dikatakan telah diterapkan 

dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penilaian kinerja karyawan, 

Rumah Sakit Baptis Kediri tidak hanya menetapkan kriteria penilaian saja, 

melainkan juga memiliki metode yang baik, pedoman dalam pemberian skoring 

dan penilaian, serta pedoman penghargaan dan pembinaan. Dengan adanya 

pedoman skoring dan penilaian serta pedoman penghargaan dan pembinaan akan 

memudahkan pejabat yang berwenang dalam memberikan penilaian terhadap 

kinerja karyawan, sehingga memudahkan pula dalam mengambil keputusan 

terkait dengan pemberian penghargaan dan pembinaan karyawan. 

       Dengan demikian pada tahap yang terakhir ini, Rumah Sakit Baptis Kediri 

telah secara efektif menjalankan proses evaluasi. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya evaluasi kinerja yang tidak hanya mengevaluasi program dan anggaran 

saja, tetapi juga melakukan penilaian terhadap karyawan. Ini berarti bahwa 

Rumah Sakit Baptis Kediri telah melakukan pengendalian manajemen melalui 

sistem penilaian kinerja yang dilakukan dengan cara menciptakan reward dan 
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punishment sebagai pendorong pencapaian strategi, tercapainya tujuan organisasi, 

dan menciptakan kepuasan setiap individu. 

       

4.2.1.3 Elemen-elemen Sistem Pengendalian Manajemen 

       Suatu sistem pengendalian mempunyai beberapa elemen yang memungkinkan 

pengendalian berjalan dengan baik. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:3) 

setiap sistem pengendalian memiliki 4 (empat) elemen, diantaranya: 

1. Pelacak (detector) atau sensor 

2. Penilai (assessor) 

3. Effector 

4. Jaringan komunikasi 

       Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, elemen-elemen sistem 

pengendalian Rumah Sakit Baptis Kediri, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pelacak (detector), merupakan sebuah perangkat yang mengukur apa yang 

sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. 

Laporan kegiatan dan pengeluaran merupakan detector yang digunakan untuk 

mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang 

dikendalikan. Hal ini dikarenakan dalam laporan kegiatan dan keuangan, dapat 

diketahui bagaimana pencapaian dari kegiatan dan pengeluaran yang telah 

disusun. 

2. Penilai (assessor), suatu perangkat yang menentukan signifikansi dari 

peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar atau 

ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi 
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Penentuan signifikansi dari peristiwa aktual dengan membandingkannya pada 

beberapa standar dapat ditentukan oleh tiap-tiap kepala bidang dan kepala 

bagian melalui laporan kegiatan dan keuangan yang mereka susun. Laporan 

kegiatan dan pengeluaran ini akan memberikan suatu informasi apakah 

kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan target yang 

dianggarkan atau tidak. 

3. Effector, suatu perangkat (yang sering disebut “feedback”) yang mengubah 

perilaku jika assessor mengindikasikan kebutuhan yang perlu dipenuhi. 

Apabila antara pencapaian (aktual) dan target (yang diinginkan) terdapat 

perbedaan yang signifikan, maka akan diambil suatu tindakan koreksi untuk 

mencapai efisiensi.  

4. Jaringan komunikasi, perangkat yang meneruskan informasi antara detector 

dan assessor dan antara assessor dan effector. 

Jaringan komunikasi ini diwujudkan dalam bentuk evaluasi kinerja, dimana 

dengan evaluasi kinerja ini informasi mengenai laporan kegiatan dan 

keuangan dapat dikomunikasikan dan kemudian dievaluasi. 

       Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa Rumah Sakit Baptis Kediri 

sudah menerapkan sistem pengendalian manajemen dengan baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya struktur dan proses pengendalian manajemen yang 

diterapkan dengan baik pula. Tidak hanya itu saja, dengan memperhatikan 

elemen-elemen yang terdapat dalam sistem pengendalian manajemen, membuat 

pengendalian Rumah Sakit Baptis Kediri berjalan dengan baik. 
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       Selain itu, keberhasilan penerapan sistem pengendalian manajemen Rumah 

Sakit Baptis Kediri, juga dapat diamati dari kegiatan pengendalian manajemen 

dan karakteristik sistem pengendalian manajemen. Meskipun terdapat masalah 

pada salah satu pusat pertanggungjawabannya oleh karena banyaknya 

pembangunan yang dilakukan oleh manajemen lama, tetapi masalah tersebut tidak 

menjadikan sistem pengendalian manajemen Rumah Sakit Baptis Kediri menjadi 

buruk, justru dengan masalah tersebut membuat manajemen yang baru telah 

mampu menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi masalah tersebut dan 

melakukan perbaikan-perbaikan.  

       Kegiatan pengendalian manajemen Rumah Sakit Baptis Kediri sesuai dengan 

teori yang diungkapkan oleh Anthony dan Govindarajan (2005:8) yang  

mengungkapkan bahwa pengendalian manajemen terdiri atas berbagai kegiatan, 

meliputi: 

 Merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. 

 Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi. 

 Mengkomunikasikan informasi. 

 Mengevaluasi informasi. 

 Memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada. 

 Mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. 

       Jika dilihat dari karakteristik sistem pengendalian manajemen, Rumah Sakit 

Baptis Kediri juga telah memenuhi karakteristik sistem pengendalian manajamen 

seperti yang diungkapkan oleh Anthony, dkk. (1992:15) yang menjelaskan 

karakteristik sistem pengendalian manajemen, meliputi: 
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a.  Sistem pengendalian manajemen difokuskan pada program dan pusat-pusat 

tanggungjawab. 

b.   Informasi yang diproses pada sistem pengendalian manajemen terdiri atas 

dua macam: (a) data terencana dalam bentuk program, anggaran, dan 

standar; dan (b) data aktual mengenai apa yang telah atau sedang terjadi, 

baik didalam maupun diluar organisasi. 

c.  Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem organisasi total dalam 

arti bahwa sistem ini mencakup semua aspek dari operasi organisasi. 

d.  Sistem pengendalian manajemen biasanya berkaitan erat dengan struktur 

keuangan, dimana sumber daya dan kegiatan-kegiatan organisasi 

dinyatakan dalam satuan moneter (misalnya dolar atau rupiah). 

e.  Aspek-aspek perencanaan dari sistem pengendalian manajemen cenderung 

mengikuti pola dan jadwal tertentu. 

f.  Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang terpadu dan 

terkoordinasi dimana data yang terkumpul untuk berbagai kegunaan 

dipadukan untuk saling dibandingkan setiap saat pada setiap unit 

organisasi. 
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4.2.2  Efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen pada Rumah Sakit 

Baptis Kediri 

4.2.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sistem 

Pengendalian Manajemen pada Rumah Sakit Baptis Kediri 

       Anthony dan Govindarajan (2005:110) mengungkapkan bahwa untuk 

menjalankan strategi organisasi secara efektif mekanisme formal harus berjalan 

seiring dengan mekanisme informal, sehingga para perancang sistem 

pengendalian formal, juga harus memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan 

dengan proses informal, seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang 

melingkupi. Selain faktor-faktor informal yang memiliki pengaruh besar pada 

efektivitas sistem pengendalian manajemen, pengaruh besar lainnya adalah sistem 

yang bersifat formal. Sistem ini dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis, 

yaitu sistem pengendalian manajemen itu sendiri dan aturan-aturan.  

       Faktor-faktor informal tersebut, diantaranya: 

1. Faktor Eksternal 

Faktor-faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang 

diharapkan di dalam masyarakat, dimana organisasi menjadi bagiannya. 

Norma-norma ini mencakup sikap, yang secara kolektif sering juga disebut 

etos kerja, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, 

keuletan, semangat, dan juga kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai 

dalam menjalankan tugas (dan bukannya sekadar menjalankan tugas secara 

tepat waktu). Berdasarkan hasil penelitian, direktur Rumah Sakit Baptis 

Kediri selaku pemegang kepemimpinan memiliki cara kepimimpinan yang 



108 

 

baik, yaitu demokratis, kasih, dan illegasional. Kepemimpinan ini 

menunjukkan kepemimpinan yang tegas, bijaksana, penuh kasih, dan 

memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan 

pendapatnya. 

2. Faktor Internal       

a. Budaya Organisasi 

Berdasarkan hasil penelitian, Rumah Sakit Baptis Kediri memiliki 

budaya yang baik, yaitu keramahtamahan dan kekeluargaan. Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya, budaya ini memiliki makna yang 

baik sehingga dengan budaya ini kinerja karyawan dan pelayanan 

rumah sakit akan menjadi semakin baik. 

b. Gaya Manajemen 

Berdasarkan hasil penelitian, setiap kepala bidang dan kepala bagian 

memiliki gaya manajemen yang berbeda-beda. Pada intinya, gaya 

manajemen yang mereka terapkan adalah untuk menerapkan 

kepemimpinan yang baik dalam mengkoordinasi bidang dan bagian 

mereka masing-masing, dan kebanyakan dari mereka menerapkan gaya 

manajemen situasional. 

c. Organisasi Informal 

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam hubungan yang tersusun di 

Rumah Sakit Baptis Kediri tidak hanya terjadi seperti yang yang ada 

dalam struktur organisasi saja, tetapi juga menjalin komunikasi dengan 
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banyak orang lain dalam organisasi. Inilah yang dinamakan dengan 

organisasi informal. 

d. Persepsi dan Komunikasi 

Berdasarkan pengamatan penulis, Rumah Sakit Baptis Kediri 

menyerap informasi dari berbagai jalur, baik itu jalur formal (seperti 

anggaran dan dokumen-doumen resmi lainnya) ataupun jalur informal 

(seperti dari bahan obrolan yang tak resmi). Komunikasi yang terjalin 

dengan baik juga akan memberikan persepsi yang baik antar karyawan 

satu dengan karyawan lainnya. 

    

4.2.2.2 Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen 

pada Rumah Sakit Baptis Kediri 

       Dalam menilai efektivitas sistem pengendalian manajemen terdapat 8 

indikator yang dapat digunakan, diantaranya pengorganisasian, kebijakan, 

perencanaan, prosedur, pencatatan/akuntansi, pelaporan, personalia, dan Reviu 

Intern.  

1. Pengorganisasian 

       Berdasarkan hasil penelitian, pengorganisasian pada Rumah Sakit Baptis 

Kediri, meliputi: 

a. Proses pembentukan organisasi pada Rumah Sakit Baptis Kediri mengacu 

pada upaya untuk menciptakan struktur organisasi yang efektif dan efisien. 

Struktur organisasinya mengacu pada visi dan misi serta tujuan organisasi. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 
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b. Rumah Sakit Baptis Kediri memiliki persyaratan kompetensi karyawan 

sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

c. Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab. Tidak dijumpai adanya 

seseorang melakukan suatu kegiatan dari awal sampai akhir tanpa adanya 

campur tangan orang lain. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

d. Penghindaran adanya tumpang tindih, duplikasi, dan pertentangan dalam 

pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab. 

Penulis memberikan skor 4 untuk point ini. 

e. Rumah Sakit Baptis Kediri mewajibkan bagi setiap karyawan untuk 

mempertanggungjawabkan kepada atasannya tentang pelaksanaan tugas 

dan pencapaian kinerjanya. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

f. Pendefinisian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing 

jabatan/kedudukan jelas dan seimbang. 

Penulis memberikan skor 4 untuk point ini. 

g. Pendelegasian wewenang diikuti dengan tanggung jawab yang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Penulis memberikan skor 5  untuk point ini. 

       Persentase skor dari hasil perhitungan indikator ini berada pada hasil 80%, ini 

berarti bahwa pada indikator ini pengorganisasian sudah berjalan dengan baik dan 

efektif. 
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2. Kebijakan 

       Kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan sehingga dalam penetapan 

kebijakan harus diperhitungkan kontribusi kebijakan terhadap pencapaian tujuan. 

Kebijakan yang terdapat di Rumah Sakit Baptis Kediri, meliputi: 

a. Kebijakan jelas dan dibuat secara tertulis serta dikomunikasikan ke seluruh 

fungsionaris dan pegawai secara sistematis tepat pada waktunya. 

Penulis memberikan skor 4 untuk point ini 

b. Kebijakan yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (yang lebih tinggi) dan dilakukan peninjauan secara periodik serta 

dilakukan revisi bila diperlukan. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini 

c. Kebijakan yang dibuat selaras (konsisten) dengan tujuan organisasi. 

Penulis memberikan skor 4 untuk point ini 

d. Kebijakan yang dibuat dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan yang 

telah digariskan secara ekonomis, efisien, dan efektif. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini 

e. Kebijakan yang dibuat dapat meningkatkan disiplin kerja para pegawai. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini 

       Persentase skor dari hasil perhitungan indikator ini berada pada hasil 92%,  

ini berarti bahwa pada indikator ini kebijakan sudah berjalan dengan sangat baik 

dan efektif. 
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3. Perencanaan 

       Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan pada Rumah Sakit Baptis Kediri, 

meliputi: 

a. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, Rumah Sakit Baptis Kediri selalu 

membuat perencanaan terlebih dahulu. Rumah sakit Baptis Kediri juga 

memiliki konsep terkait dengan perencanaan. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

b. Dalam penyusunan rencana, Rumah Sakit Baptis Kediri memilih alternatif 

yang paling menguntungkan bagi organisasi dan telah memperhatikan 

ketaatan pada peraturan/ketentuan yang berlaku. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

c. Dalam penyusunan rencana, Rumah Sakit Baptis Kediri juga 

memperhitungkan secara matang keterlaksanaan rencana tersebut dengan 

memperhatikan kondisi yang ada. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

d. Terdapat penelaahan oleh atasan langsung tentang rencana kerja yang 

diajukan kepadanya dan apakah rencana yang telah disusun dan disetujui 

digunakan sebagai alat pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini 

e. Rencana kerja telah dikomunikasikan secara efektif. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini 
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       Persentase skor dari hasil perhitungan indikator ini berada pada hasil 100%, 

ini berarti bahwa pada indikator ini perencanaaan sudah berjalan dengan sangat 

baik dan efektif. 

4. Prosedur 

       Berdasarkan hasil pengamatan, prosedur yang dimiliki oleh Rumah Sakit 

Baptis Kediri dalam melaksanakan kegiatan, meliputi: 

a.  Prosedur yang dibuat oleh Rumah Sakit Baptis Kediri selaras dengan 

kebijakan yang telah ditetapkan. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

b. Prosedur dibuat dalam bentuk tertulis dan sistematis untuk menjamin 

pelaksanaan kegiatan secara ekonomis, efisien dan efektif serta ditaatinya 

peraturan/ketentuan yang berlaku. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

c. Prosedur yang dibuat telah memperhatikan unsur pengecekan internal 

sehingga hasil pekerjaan seorang pegawai secara otomatis dicek oleh 

pegawai lain yang bebas melakukan tugasnya tanpa dipengaruhi atau 

terpengaruh oleh orang lain. 

Penulis memberikan skor 4 untuk point ini. 

d. Prosedur yang diciptakan tidak duplikatif dan tidak bertentangan dengan 

prosedur lain. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

e. Prosedur yang diciptakan telah menjamin kelancaran pemberian pelayanan 

kepada pengguna. 
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Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

f. Prosedur yang dibuat tidak rumit, melainkan sederhana dan mudah 

dimengerti serta dilakukan peninjauan kembali secara berkala. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

       Persentase skor dari hasil perhitungan indikator ini berada pada hasil 96%, ini 

berarti bahwa pada indikator ini prosedur sudah berjalan dengan sangat baik dan 

efektif. 

5. Pencatatan/Akuntansi 

       Pencatatan/akuntansi merupakan pendokumentasian semua kegiatan dalam 

suatu unit kerja. Pencatatan/akuntansi ini pada Rumah Sakit Baptis Kediri, 

meliputi: 

a. Setiap kegiatan yang dilakukan didokumentasikan dengan teliti, akurat dan 

tepat waktu serta diklasifikasikan dengan tepat pula. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

b. Pencatatan/akuntansi yang ada telah menjamin pengendalian yang cukup 

atas harta dan kewajiban organisasi. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

c. Rumah Sakit Baptis Kediri memisahkan antara fungsi akuntansi dengan 

fungsi penyimpanan data keuangan. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

d. Melakukan pengecekan internal (pengendalian otomatis) diantara berbagai 

catatan/akuntansi. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 
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e. Melakukan verifikasi secara berkala terhadap catatan/akuntansi. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

       Persentase skor dari hasil perhitungan indikator ini berada pada hasil 100%, 

ini berarti bahwa pada indikator ini pengorganisasian sudah berjalan dengan 

sangat baik dan efektif. 

6. Pelaporan 

       Berdasarkan hasil penelitian, pelaporan pada Rumah Sakit Baptis Kediri, 

meliputi: 

a. Sistem pelaporan yang diciptakan dapat memberikan informasi terkini 

yang dibutuhkan oleh pimpinan yang bertanggung jawab. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

b. Laporan yang disusun didasarkan pada data dan informasi yang benar, 

akurat, dan tepat waktu.  

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

c. Terdapat keharusan pada setiap karyawan tertentu untuk membuat laporan 

hasil pekerjaannya secara tertulis. Selain laporan secara tertulis, beberapa 

bagian juga mengharuskan karyawannya untuk melaporkan hasil 

pekerjaannya secara lisan. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

d. Isi laporan didukung oleh bukti yang memadai dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 
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       Persentase skor dari hasil perhitungan indikator ini berada pada hasil 100%, 

ini berarti bahwa pada indikator ini pelaporan sudah berjalan dengan sangat baik 

dan efektif. 

7. Personalia 

      Faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi 

terletak pada unsur personalia. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu 

dalam menunjang keberhasilan organisasi secara ekonomis dan efisien. 

Berdasarkan hasil penelitian, personalia pada Rumah Sakit Baptis Kediri, 

meliputi: 

a. Penempatan dan pemberian tugas diberikan dengan prinsip the right man 

in the right place. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

b. Karyawan diangkat menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

c. Terdapat kegiatan supervisi yang memadai terhadap karyawan.  

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

d. Terdapat kebijakan penetapan sanksi atau penghargaan prestasi sesuai 

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

e. Terdapat program pembinaan atas karyawan yang berkesinambungan. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

f. Terdapat kebijakan dan pelaksanaan rotasi dan mutasi. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 
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       Persentase skor dari hasil perhitungan indikator ini berada pada hasil 100%, 

ini berarti bahwa pada indikator ini personalia sudah berjalan dengan sangat baik 

dan efektif. 

8. Reviu Intern 

       Fungsi auditor internal adalah fungsi pengendalian manajemen yang 

dilakukan oleh salah satu unit dalam suatu organisasi. Fungsi ini merupakan mata 

dan telinga manajemen dalam mengendalikan organisasi. Rumah Sakit Baptis 

Kediri juga memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) yang fungsinya sama seperti 

auditor internal. Reviu Intern pada Rumah Sakit Baptis Kediri, meliputi: 

a. Struktur SPI ditempatkan pada kedudukan yang tepat dalam organisasi. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

b. Lingkup tugas kegiatan SPI ditetapkan dengan jelas dan personel yang 

ditugaskan sebagai SPI memenuhi persyaratan kompetensi yang memadai. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

c. Pekerjaan audit ditujukan untuk perbaikan organisasi dan terdapat 

prosedur yang mengatur pemantauan tindak lanjut atas hasil auditnya 

Penulis memberikan skor 4 untuk point ini. 

d. Terdapat program peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga 

auditor intern secara periodik. 

Penulis memberikan skor 5 untuk point ini. 

       Persentase skor dari hasil perhitungan indikator ini berada pada hasil 95%, ini 

berarti bahwa pada indikator ini personalia sudah berjalan dengan sangat baik dan 

efektif. Pemberian point pada tiap-tiap indikator diatas, didasarkan pada asumsi 
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penulis dengan melihat hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan 

penelitian di Rumah Sakit Baptis Kediri. 

      Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa Rumah Sakit Baptis Kediri 

sudah menerapkan sistem pengendalian manajemen dengan baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya struktur dan proses pengendalian manajemen yang 

diterapkan dengan baik pula. Tidak hanya itu saja, dengan memperhatikan 

elemen-elemen yang terdapat dalam sistem pengendalian manajemen, membuat 

pengendalian Rumah Sakit Baptis Kediri berjalan dengan baik. 

       Sistem pengendalian manajemen pada Rumah Sakit Baptis Kediri tidak hanya 

dapat berjalan dengan baik, tetapi juga sudah efektif dan juga efisien. Analisis 

yang penulis lakukan terhadap 8 indikator efektivitas sistem pengendalian 

manajemen menunjukkan bahwa Rumah Sakit Baptis Kediri telah memenuhi 8 

indikator efektivitas sistem pengendalian manajemen, dimana tiap indikator 

menunjukkan hasil efektif dan dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Selain itu 

dalam menerapkan sistem pengendalian manajemen, Rumah Sakit Baptis Kediri 

tidak hanya memperhatikan sistem pengendalian manajemen itu sendiri yang 

merupakan bagian dari sistem formal, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor 

informal, baik yang bersifat internal maupun eksternal serta sistem formal yang 

lain. 

       Terkait dengan efisiensi, Rumah Sakit Baptis Kediri juga menerapkan 

efisiensi biaya, dimana efisiensi ini diukur salah satunya dengan cara 

membandingkan biaya aktual dengan standar, dimana biaya-biaya tersebut harus 

dinyatakan dalam output yang diukur. 


