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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Berbagai kebijaksanaan yang ditetapkan sehubungan dengan era globalisasi 

membawa dampak yang besar bagi perusahaan, salah satunya adalah perusahaan 

dituntut untuk beroperasi secara lebih efektif dan efisien. Perusahaan harus 

mampu mengikuti perkembangan dunia usaha yang sangat dinamis, oleh karena 

itu perusahaan harus dapat meningkatkan kinerja dan kemampuan beradaptasi 

terhadap lingkungan yang ada untuk dapat terus bersaing. Perusahaan harus terus 

memantau perubahan yang terjadi di lingkungan yang dihadapinya dan bersikap 

responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi. Kesiapan dan kemauan 

perusahaan mengikuti perkembangan dunia usaha akan membuat perusahaan 

selalu siap untuk bersaing dan berkembang. Perkembangan ini harus diikuti 

dengan perkembangan manajemen, sebab manajemen yang baik akan membantu 

perusahaan dalam meraih tujuannya. 

       Segala upaya yang dilakukan dalam meraih tujuan perusahaan harus dapat 

dengan efektifitas penggunaan sumber daya yang efisien. Seiring dengan 

meningkatnya ukuran dan aktivitas perusahaan juga akan semakin meningkatkan 

kegiatan pihak manajemen, Perusahaan yang besar dan kompleks menuntut 

organisasi memiliki pusat pertanggungjawaban yang akan melaksanakan kegiatan, 

mengawasi dan mengevaluasi kinerjanya agar dapat dicapai hasil yang maksimal 

sesuai dengan tujuan umum perusahaan. Dengan demikian kegiatan manajemen 
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akan semakin kompleks pula. Kegiatan ini antara lain adalah perencanaan dan 

pengendalian. Perencanaan dimaksudkan untuk menetapkan lebih dahulu arah  

yang akan dituju perusahaan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. 

Pengendalian adalah proses teratur yang membantu perusahaan dalam 

melaksanakan rencana untuk meraih tujuan sehingga kinerja perusahaan akan 

meningkat dan mampu bersaing. Secara singkat proses ini terdiri dari mengukur 

dan mengevaluasi hasil aktual dengan rencana kerja dan mengambil tindakan 

korektif apabila dipandang perlu. Kemudian proses ini diimplementasikan melalui 

sistem pengendalian manajemen. 

          Dalam memahami suatu sistem pengendalian manajemen dibutuhkan suatu 

pengetahuan tentang lingkungan pengendalian manajemen dalam suatu organisasi 

dan proses pengendalian manajemen. Menurut Anthony dan Govindarajan 

(2002:15-16) mengungkapkan bahwa lingkungan pengendalian menggambarkan 

tentang lingkungan dan pengendalian manajemen tersebut berlangsung atau 

lingkungan dimana sistem itu berada, yaitu meliputi karakteristik organisasi yang 

mempengaruhi proses pengendalian manajemen, dengan fokus utama pada 

perilaku individu dalam organisasi dan penugasan tanggung jawab keuangan 

kepada sub unit organisasi yang berbeda (pusat pertanggungjawaban). 

Karakteristik organisasi dapat berupa struktur organisasi atau keselarasan tujuan. 

Proses pengendalian manajemen meliputi aktivitas perencanaan strategis 

(pemrograman), penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. 

Masing-masing aktivitas tersebut berjalan dalam suatu siklus yang tetap dan 

secara bersama mereka merupakan suatu rangkaian tertutup. 
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       Permasalahan yang timbul dalam implementasi struktur sistem pengendalian 

manajemen yang dapat diidentifikasikan sekarang ini adalah terletak pada 

kelemahan struktur dan kelemahan proses. Tujuan sistem pengendalian 

manajemen tidak dapat tercapai kemungkinan dikarenakan strukturnya kurang pas 

dengan lingkungan yang dihadapi perusahaan atau dapat juga terjadi dikarenakan 

proses sistem pengendalian manajemen yang lemah. Dampak yang timbul karena 

perusahaan tidak memberlakukan struktur sistem pengendalian manajemen adalah 

organisasi akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai perubahan 

tajam, konstan, pesat, dan serentak sehingga roda organisasi tidak akan berjalan 

dan tidak dapat membuat berbagai perencanaan serta tidak dapat memprediksi 

target organisasi. Permasalahan struktur sistem pengendalian manajemen penting 

untuk dikaji karena memberikan harapan yaitu, kemampuan bagi manajemen 

perusahaan untuk memetakan secara komprehensif lingkungan bisnis yang akan 

dimasuki oleh perusahaan tersebut dimasa depan, melakukan perubahan dengan 

cepat peta perjalanan tersebut sesuai dengan tuntutan perubahan yang 

diperkirakan akan terjadi, dan melipatgandakan kinerja perusahaan sebagai 

institusi pencipta kekayaan, sehingga perusahaan memiliki kemampuan yang luar 

biasa besarnya untuk senantiasa melakukan perubahan yang dilakukan. 

       Pemaparan diatas tidak hanya menjadi isu pada organisasi berbentuk 

perusahaan yang bertujuan mencari laba saja, tetapi juga dapat terjadi pada 

organisasi nirlaba seperti rumah sakit. Organisasi nirlaba merupakan organisasi 

yang dalam operasinya tidak berorientasi untuk menghasilkan laba. Pada 

umumnya, organisasi jenis ini lebih menekankan pada pelayanan sebaik-baiknya 
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pada pihak eksternal, misalnya organisasi pelayanan kesehatan, pendidikan, 

layanan sosial, dan keagamaan.  

       Bertolak dari pemaparan di atas, untuk mengetahui penerapan sistem 

pengendalian manajemen pada suatu organisasi, maka penulis memfokuskan pada 

rumah sakit. Hal ini dikarenakan rumah sakit sebagai salah satu jenis organisasi 

nirlaba memiiki perkembangan yang cukup pesat. Banyak sekali pembangunan 

rumah sakit yang tersebar sampai pelosok desa yang dilaksanakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

       Kebutuhan masyarakat akan jasa layanan kesehatan semakin tinggi, hal itu 

disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat akan artinya 

kesehatan. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan jasa layanan kesehatan, 

rumah sakit berusaha untuk selalu memenuhinya. Rumah sakit adalah bagian yang 

integral dari keseluruhan sistem pelayanan kesehatan yang dikembangkan melalui 

perencanaan pembangunan kesehatan. 

       Tantangan bagi rumah sakit yang ada tersebut dijawab dengan peningkatan 

kemampuan dalam melakukan pelayanan jasa kesehatan. Bagi pengelola maupun 

pemilik rumah sakit agar kegiatannya tetap survive, maka peningkatan dilakukan 

dengan menambah teknologi kedokteran, tenaga paramedis, tenaga ahli di bidang 

kesehatan, serta tenaga lainnya yang menunjang operasional rumah sakit. 

       Pengelolaan sebuah rumah sakit ini sangatlah berbeda dengan bidang usaha 

lainnya, selain rumah sakit merupakan kegiatan yang padat modal dan padat 

karya, dalam menjalankan kegiatan operasional rumah sakit juga ditekankan 

penerapan nilai sosial etika di samping segi ekonomis. Kegiatan pengelolaan 



5 
 

sebuah rumah sakit adalah kompleks dengan disiplin ilmu, antara lain disiplin 

ilmu kedokteran, keperawatan, teknik, ekonomi, hukum maupun humas. 

       Rumah Sakit Baptis Kediri adalah salah satu rumah sakit swasta yang terletak 

di kota Kediri dan memiliki kemajuan yang cukup tinggi baik dalam segi 

pembangunan maupun pelayanannya. Banyak masyarakat Kediri dan sekitarnya 

yang mempercayakan kesehatannya pada rumah sakit ini. Dalam pengelolaannya,  

Rumah Sakit Baptis Kediri tidak hanya memberikan jasa pelayanan kesehatan saja 

tetapi juga pelayanan konseling baik untuk karyawan maupun pasien. Salah satu 

pembangunan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Baptis Kediri adalah sarana 

pendidikan yang diberi nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) RS 

Baptis. 

       Seiring dengan semakin meningkatnya permintaan layanan kesehatan dan 

semakin banyak munculnya rumah sakit, maka Rumah Sakit Baptis Kediri harus 

dapat beroperasi secara efektif dan efisien agar dapat bersaing dengan rumah sakit 

lainnya. Rumah Sakit Baptis Kediri dapat beroperasi dengan efektif dan efisien 

apabila fungsi-fungsi manajemen (managerial functions) dilaksanakan dengan 

baik, dimana fungsi ini dimulai dari perencanaan sampai dengan pengendaliannya. 

       Rumah Sakit Baptis Kediri perlu melakukan pengendalian agar seluruh 

kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian 

ini ditujukan pada keseluruhan kegiatan manajemen rumah sakit yang dinamakan 

dengan pengendalian manajemen, sedangkan penerapannya dinamakan dengan 

proses pengendalian manajemen. 
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       Pekerjaan seorang manajer profesional dapat dibagi ke dalam 4 (empat) 

fungsi, yaitu: 

a. Planning (Perencanaan) 

b. Organizing (Pengorganisasian) 

c. Directing  (Pengimplementasian) 

d. Controlling (Pengendalian dan Pengawasan) 

       Pada dasarnya keempat fungsi diatas saling berhubungan yang merupakan 

bagian dari seluruh proses pengelolaan suatu unit usaha. Operasi perusahaan yang 

dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengimplementasiannya harus 

selalu dikendalikan dan diawasi oleh manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk 

menjamin tercapainya tujuan perusahaan. 

       Penulis dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana penerapan 

sistem pengendalian manajemen pada Rumah Sakit Baptis Kediri dan efektivitas 

sistem pengendalian manajemen yang diterapkan dengan membatasi masalah pada 

penerapan struktur dan proses sistem pengendalian manajemen. Setiap 

perusahaan, dalam hal ini Rumah Sakit Baptis Kediri, sangat memerlukan suatu 

pengendalian untuk menjamin bahwa aktivitas perusahaan telah dilaksanakan 

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian akan 

mengarahkan dan menuntun perusahaan ke tujuan yang diinginkan. Pengendalian 

perusahaan secara keseluruhan ini memerlukan sistem pengendalian oleh para 

manajer yang disebut dengan sistem pengendalian manajemen. 

       Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang digunakan oleh 

manajer untuk mempengaruhi anggota organisasi lain guna melaksanakan strategi 
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perusahaan secara efektif dan efisien. Dari definisi tersebut terdapat 3 (tiga) kata 

kunci, yaitu sistem, strategi, efektif dan efisien yang secara operasional dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

       Sistem dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dan tujuan dibuat melalui 

berbagai penerapan strategi alokasi sumber ekonomi secara efektif dan efisien 

Strategi dapat didefinisikan sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Efektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan, sedangkan efisiensi menggambarkan berapa banyak 

masukan yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran tertentu. Dengan 

demikian suatu sistem pengendalian yang baik harus mampu mengendalikan 

operasi perusahaan secara efektif dan efisien. 

       Sistem pengendalian manajemen pada dasarnya merupakan suatu sistem yang 

digunakan oleh manajemen untuk membangun masa depan organisasi. Dalam 

membangun masa depan organisasi, perlu ditentukan terlebih dahulu dalam bisnis 

apa organisasi akan berusaha. Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan misi 

organisasi. Dengan demikian, misi organisasi merupakan the chosen track untuk 

membawa organisasi mewujudkan masa depannya. Diharapkan dengan 

dilaksanakannya sistem pengendalian manajemen akan tercipta visi dan misi 

organisasi kemudian mengimplementasikannya.  

       Sistem pengendalian manajemen terdiri dari struktur dan proses  

pengendalian manajemen. Struktur pengendalian dipusatkan pada berbagai pusat 

pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban pada dasarnya diciptakan untuk 

mencapai sasaran organisasi yang diputuskan dalam suatu proses perencanaan 
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strategis. Proses pengendalian manajemen seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya, meliputi serangkaian tahapan-tahapan yang terdiri dari: perencanaan 

strategis, penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Pengendalian 

manajemen adalah proses dimana seorang manajer mempengaruhi anggota 

lainnya dalam organisasi untuk melaksanakan strategi organisasi, dimana 

pengendalian manajemen ini difasilitasi oleh suatu sistem formal yang merupakan 

siklus aktivitas terus berulang (Anthony dan Govindarajan, 2002:18). Sistem 

pengendalian manajemen diperlukan untuk menuntun dan memotivasi usaha guna 

mencapai tujuan organisasi maupun untuk mengoreksi unjuk kerja yang tidak 

efektif dan tidak efisien. 

       Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian 

dan analisis mengenai sistem pengendalian manajemen dalam sebuah penelitian 

dengan mengambil judul: “ANALISIS PENERAPAN SISTEM 

PENGENDALIAN MANAJEMEN” (Studi Kasus pada Rumah Sakit Baptis 

Kediri). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sistem pengendalian manajemen pada Rumah Sakit Baptis 

Kediri? 
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2. Apakah sistem pengendalian manajemen yang diterapkan pada Rumah 

Sakit Baptis Kediri sudah efektif untuk melaksanakan strategi 

organisasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun  tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis sistem pengendalian manajemen pada Rumah Sakit 

Baptis Kediri. 

2. Mengetahui keefektifan sistem pengendalian manajemen yang 

diterapkan pada Rumah Sakit Baptis Kediri. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat, 

antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bahwa penerapan sistem 

pengendalian manajemen yang efektif dapat menuntun dan memotivasi 

usaha guna mencapai tujuan organisasi dan mengoreksi kinerja yang tidak 

efektif dan tidak efisien. 
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b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi 

rumah sakit untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian 

manajemen.  

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

       Kegiatan penelitian secara keseluruhan akan disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

       Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan tentang pengertian sistem pengendalian manajemen 

dan komponen-komponen yang berkaitan dengan sistem pengendalian 

manajemen, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem 

pengendalian manajemen, serta indikator penilaian efektivitas sistem 

pengendalian manajemen. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber 

data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data yang 

digunakan. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini menyajikan data mengenai gambaran umum Rumah Sakit 

Baptis Kediri, penerapan sistem pengendalian manajemen, dan evaluasi 

terhadap sistem pengendalian manajemen Rumah Sakit Baptis Kediri. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menyampaikan kesimpulan dari pembahasan dalam 

Bab IV serta saran-saran yang diperlukan dalam penerapan sistem 

pengendalian manajemen pada Rumah Sakit Baptis Kediri. 


