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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Pengendalian Manajemen 

2.1.1 Pengertian Sistem 

       Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:7) sistem merupakan suatu cara 

tertentu dan bersifat repetitive untuk melaksanakan suatu atau sekelompok 

aktivitas. 

       Hal yang sama juga diungkapkan oleh Halim, dkk. (2003:3) yang 

mengungkapkan bahwa sistem adalah suatu kegiatan yang telah ditentukan 

caranya dan biasanya dilakukan berulang-ulang. 

       Beberapa tindakan manajemen bersifat tidak sistematis. Para manajer pada 

umumnya menghadapi situasi dimana aturan tidak terdefinisikan dengan baik 

sehingga harus menggunakan penilaian terbaik mereka dalam memutuskan 

tindakan apa yang akan diambil. Efektivitas tindakan mereka ditentukan oleh 

kepiawaian mereka dalam berhadapan dengan orang-orang, dan bukan oleh aturan 

yang ditentukan dalam sistem (meskipun sistem mungkin memberikan gambaran 

umum dari respons yang wajar).  

 

2.1.2 Pengertian Pengendalian 

       Fungsi manajemen dimulai dari perencanaan, yaitu penetapan tujuan 

perusahaan secara umum. Langkah selanjutnya adalah menentukan langkah apa 

dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan. Rencana tindakan umum jangka 
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panjang yang mengarahkan perumusan kebijakan dan program-program tindakan 

organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan biasa disebut dengan strategi. 

Setelah strategi diterapkan, manajemen perusahaan membutuhkan keyakinan 

bahwa operasi perusahaan telah diarahkan sesuai dengan tujuan perusahaan dan 

dilaksanakan dengan menggunakan strategi yang tepat. Agar tujuan perusahaan 

dapat tercapai dengan efektif dan efisien, manajemen memerlukan suatu proses 

yang disebut pengendalian. 

      “Pengendalian adalah proses untuk mengarahkan seperangkat variabel 

(misalnya mesin-mesin, manusia, equipment) kearah tercapainya sasaran dan 

tujuan. Dalam organisasi, pengendalian adalah proses mengarahkan kegiatan 

yang menggunakan berbagai sumber ekonomis agar sesuai dengan rencana 

sehingga tujuan organisasi dapat dicapai” (Supriyono, 2000:9). 

 

       Hansen dan Mowen (2009:8) menjelaskan bahwa pengendalian adalah 

aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana yang dicapai dengan 

menggunakan umpan balik dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Dengan 

demikian pengendalian merupakan aktivitas yang menyangkut tindakan dan 

evaluasi yang berarti implementasi dari perencanaan dan penggunaan umpan balik 

agar sasaran dapat dicapai secara total. Pengendalian dilakukan untuk 

mengarahkan aktivitas perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan dan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 
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2.1.2.1 Elemen-elemen Sistem Pengendalian 

       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, yaitu suatu perangkat yang mengukur apa 

yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. 

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

peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar 

atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. 

3. Effector, yaitu suatu perangkat (yang sering disebut dengan “umpan balik”) 

yang mengubah perilaku jika assessor mengindikasikan kebutuhan untuk 

melakukan hal tersebut. 

4. Jaringan komunikasi, yaitu suatu perangkat yang meneruskan informasi 

antara detector dan assessor dan antara assessor dan effector. 

 

2.1.3 Pengertian Manajemen 

       Pengertian manajemen adalah seni mencapai tujuan melalui tangan orang 

lain. Pengertian yang lain adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta 

pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sebuah 

organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk 

mencapai tujuan (Robbins dan Coulter, 2004). 
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       Fungsi-fungsi manajemen menurut Nickels, dkk. (dalam Sule dan Saefullah, 

2005:8) terdiri dari 4 (empat) fungsi, yaitu: 

1. Perencanaan atau Planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang 

dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang 

dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan 

tujuan organisasi. 

2. Pengorganisasian atau Organizing, yaitu proses yang menyangkut 

bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan 

didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem 

dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa 

semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna 

pencapaian tujuan organisasi. 

3. Pengimplementasian atau Directing, yaitu proses implementasi program 

agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses 

memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung 

jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. 

4. Pengendalian dan Pengawasan atau Controlling, yaitu proses yang 

dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah 

direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai 

dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi 

dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. 
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 “Proses manajemen adalah serangkaian keputusan dan kegiatan kerja yang 

sedang terjadi yang dialami oleh para manajer sewaktu mereka merencanakan, 

mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan” (Robbins dan Coulter, 2004:8). 

 

2.1.4 Pengertian Pengendalian Manajemen 

       Pengendalian manajemen merupakan proses untuk memotivasi dan memberi 

semangat orang-orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan demi mencapai 

tujuan organisasi. Pengendalian manajemen juga merupakan suatu proses untuk 

mendeteksi dan mengoreksi kesalahan-kesalahan unjuk kerja yang tidak disengaja 

serta ketidakberesan yang disengaja. 

 Anthony dan Govindarajan (2005:8) mendefinisikan pengendalian 

manajemen sebagai proses dimana para manajer mempengaruhi anggota 

organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. 

       Pengendalian manajemen terdiri atas berbagai kegiatan, diantaranya: 

 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. 

       Dari definisi-definisi diatas, diketahui bahwa pengendalian manajemen 

merupakan suatu proses yang digunakan oleh manajemen untuk menjamin bahwa 

perusahaan yang dikelolanya telah melaksanakan strategi secara efektif dan 
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efisien. Dalam melaksanakan pengendaliannya, manajemen menggunakan metode 

dan prosedur termasuk didalamnya sistem pengendalian manajemen yang terdiri 

atas struktur organisasi, wewenang, tanggung jawab, dan informasi untuk 

melaksanakan pengendalian yang memastikan bahwa organisasi telah berfungsi 

untuk mencapai tujuan. 

       Tujuan pengendalian manajemen adalah untuk menjamin bahwa strategi yang 

dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi yang akan dituju. Pengendalian 

manajemen merupakan alat bagi manajemen dalam mengimplementasikan 

rencana dan strategi dengan cara mempengaruhi anggota organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. Untuk mengembangkan pengendalian manajemen 

yang efektif, organisasi harus memiliki tujuan, strategi, program, dan kebijakan 

yang jelas dan realistis.  

Gambar 2.1 

Hubungan Umum antara Fungsi Perencanaan dan Fungsi Pengendalian 
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     Tujuan, strategi, dan kebijakan 
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dari tugas-tugas individual 

 

Sumber: Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005:8) 
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2.1.5 Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen 

2.1.5.1 Definisi Sistem Pengendalian Manajemen 

       Definisi sistem pengendalian manajemen menurut Supriyono (2000: 27): 

       “Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh 

manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasinya agar melaksanakan 

strategi dan kebijakan organisasi secara efisien dan efektif dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi, sistem pengendalian manajemen terdiri atas 

struktur dan proses”. 

 

       Mulyadi dan Setiawan (2001:3) mendefinisikan sistem pengendalian 

manajemen sebagai suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai 

kegiatan perwujudan visi organisasi melalui misi yang telah dipilih dan untuk 

mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. 

       Menurut Mulyadi dan Setiawan (2001:3) terdapat 4 (empat) frasa penting 

dalam sistem pengendalian manajemen, yaitu: 

1. Misi dan Visi organisasi. 

2. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem perencanaan kegiatan. 

3. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem implementasi. 

4. Pemantauan pelaksanaan rencana kegiatan. 

       Secara singkat dikatakan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan 

suatu sistem yang digunakan oleh para manajer untuk mengarahkan anggota 

organisasi agar melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai strategi 

pokok yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Aktivitas sistem 

pengendalian manajemen meliputi aktivitas untuk merencanakan tujuan yang 

hendak dicapai dan strategi yang harus dilaksanakan serta mengendalikan dan 

mengarahkan operasi organisasi sesuai rencana dan tujuan perusahaan. Jadi, 
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sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang dirancang untuk 

menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strateginya secara efektif dan 

efisien melalui para manajernya. 

 

2.1.5.2 Karakteristik  Sistem Pengendalian Manajemen 

       Pengendalian manajemen merupakan beberapa bentuk kegiatan yang terjadi 

pada suatu organisasi guna mencapai tujuan organisasi dan untuk mengoreksi 

hasil kerja yang tidak efektif dan tidak efisien. Menurut Anthony, dkk. (1992:15) 

sistem pengendalian manajemen mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

1. Sistem pengendalian manajemen difokuskan pada program dan pusat-

pusat tanggungjawab. 

2. 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. 

3. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem organisasi total dalam 

arti bahwa sistem ini mencakup semua aspek dari operasi organisasi. 

4. Sistem pengendalian manajemen biasanya berkaitan erat dengan struktur 

keuangan, dimana sumber daya dan kegiatan-kegiatan organisasi 

dinyatakan dalam satuan moneter (misalnya dolar atau rupiah). 

5. Aspek-aspek perencanaan dari sistem pengendalian manajemen cenderung 

mengikuti pola dan jadwal tertentu. 
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6. 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. 

 

2.1.5.3 Struktur Sistem Pengendalian Manajemen 

       Suatu sistem terdiri atas struktur atau tata hubungan diantara beberapa 

komponen dan proses atau sekelompok kegiatan yang dilakukan sistem itu. 

Struktur sistem pengendalian manajemen dapat diuraikan berdasarkan unit-unit 

dalam organisasi dan sifat informasi yang mengalir diantara unit-unit ini.  

       Pengendalian manajemen sebenarnya merupakan suatu proses. Dalam proses 

tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Dua aspek penting dari 

lingkungan tersebut adalah eksternal dan internal. Faktor internal dalam hal ini 

adalah struktur organisasi, struktur program, struktur rekening, faktor 

administratif, faktor perilaku, dan faktor budaya. Satu faktor penting adalah baik 

lingkungan internal maupun eksternal bervariasi pada setiap organisasi sehingga 

pengaruhnya terhadap proses pengendalian manajemen juga akan berbeda. Suatu 

organisasi mempunyai tujuan dan fungsi pengendalian manajemen yaitu 

mendorong anggota organisasi mencapai tujuan. Disinilah faktor keselarasan 

tujuan masing-masing anggota organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. 

       Sistem pengendalian manajemen dipusatkan pada berbagai pusat 

pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi 

yang dipimpin oleh seorang manajer pertanggungjawaban (Halim, dkk., 2003:74). 
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              Hal yang sama juga 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. 

       Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban menurut Anthony dan Govindarajan 

(2005:175-242), adalah sebagai berikut: 

1. Pusat Beban (Expense Center) 

       Pusat beban adalah pusat pertanggungjawaban yang inputnya diukur 

secara moneter, namun outputnya tidak.  

       Pusat beban dibagi menjadi dua: 

a. Pusat Beban Teknik (Engineered Expense Center) adalah 

biaya-biaya yang jumlahnya secara “tepat” dan “memadai” 

dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Pusat 

beban teknik memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

 Input-inputnya dapat diukur secara moneter. 

 Input-inputnya dapat diukur secara fisik. 

 Jumlah dolar optimum dan input yang dibutuhkan untuk 

memproduksi satu unit output dapat ditentukan. 

b. Pusat Beban Kebijakan (Discretionary Expense Center) 

adalah biaya yang tak tersedia estimasi tekniknya. Dipusat 

beban kebijakan, biaya-biaya yang dikeluarkan tergantung 

pada penilaian manajemen atas jumlah yang memadai dalam 

kondisi tertentu. Pusat beban kebijakan meliputi unit-unit 
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administratif dan pendukung (seperti, akuntansi, hukum, 

hubungan industrial, hubungan masyarakat, sumber daya 

manusia), operasi litbang, dan hampir semua aktivitas 

pemasaran. Output dari pusat biaya ini tidak bisa diukur 

secara moneter. 

2. Pusat Pendapatan (Revenue Center) 

       Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban dimana 

suatu output (yaitu, pendapatan) diukur secara moneter, akan tetapi tidak 

ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input (yaitu, beban 

atau biaya) dengan output. 

3. Pusat Laba (Profit Center) 

       Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban dimana 

pendapatan dan beban yang terkait dengan usaha untuk menghasilkan 

pendapatan  diukur dan perbedaan antara mereka adalah laba.  

       Menjadikan unit organisasi sebagai pusat laba dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

 Kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut 

dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. 

 Kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat 

meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu 

dari kantor pusat. 

 Manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian 

sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. 
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 Manajer karena tunduk pada hanya sedikit batasan dari korporat, 

lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. 

 Karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang 

independen, maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang 

sempurna bagi manajemen umum. Para manajer mendapatkan 

pengalaman dalam mengelola seluruh area fungsional, dan 

manajemen yang lebih tinggi mendapatkan kesempatan untuk 

mengevaluasi potensi pekerjaan yang tingkatnya lebih tinggi. 

 Kesadaran laba (profit consciousness) dapat ditingkatkan karena 

para manajer yang bertanggung jawab atas laba akan selalu 

mencari cara untuk meningkatkan labanya. 

 Pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen 

puncak (top management) mengenai profitabilitas dari komponen-

komponen individual perusahaan. 

 Karena keluaran (output) yang dihasilkan telah siap pakai, maka 

pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan 

kinerja kompetitifnya. 

       Selain terdapat manfaat yang diproleh dari pusat laba, pusat-pusat 

laba dapat juga dapat menimbulkan beberapa kesulitan, diantaranya: 

 Pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa 

manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian 

manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi, 

sehingga megakibatkan hilangnya pengendalian. 
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 Jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi 

yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka 

kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. 

 Perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen 

mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum 

(common cost) yang tepat, dan kredit untuk pendapatan yang 

sebelumnya dihasilkan secara bersama-sama oleh dua atau lebih 

unit bisnis. 

 Unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit 

fungsional akan saling berkompetisi satu sama lain. 

 Divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya 

tambahan manajemen, pegawai, dan pembukuan yang dibutuhkan, 

dan mungkin mengakibatkan duplikasi tugas di setiap pusat laba. 

 Para manajer umum yang kompeten mungkin saja tidak ada dalam 

organisasi fungsional karena tidak adanya kesempatan yang cukup 

untuk mengembangkan kompetensi manajemen umum. 

 Mungkin ada terlalu banyak tekanan atas profitabilitas jangka 

pendek dengan mengorbankan profitabilitas jangka panjang. 

 Tidak ada sistem yang sangat memuaskan untuk memastikan bahwa 

optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba akan 

mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. 

4. Pusat Investasi (Investment Center) 
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       Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban apapun yang ada 

dalam suatu organisasi yang mempunyai pengendalian atas biaya dan 

atas pendapatan dan mempunyai pengendalian juga atas dana investasi. 

Pusat investasi diukur seberapa jauh kaitan antara laba dan investasi itu 

sendiri. 

       Penelitian terdahulu mengenai struktur sistem pengendalian manajemen 

instalasi rawat inap rumah sakit, mengungkapkan bahwa struktur sistem 

pengendalian manajemen pada rumah sakit tersebut dapat dilihat dari adanya 

pusat-pusat pertanggungjawaban yang jelas. Penentuan pusat-pusat 

pertanggungjawaban tersebut dipengaruhi oleh struktur organisasinya. Adanya 

struktur organisasi yang menggambarkan jelas mengenai pembagian tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab untuk setiap fungsi yang ada dalam organisasi 

rumah sakit, merupakan salah satu syarat dari akuntansi pertanggungjawaban.         

       Masing-masing divisi rawat inap, dipimpin oleh kepala bagian, dan kepala 

bagian tersebut bertanggung jawab langsung kepada wakil direktur keperawatan. 

Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan pusat pendapatan bagi 

rumah sakit. Disebut pusat pendapatan sebab segala jasa pelayanan profesional 

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

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

yang memberikan jasa pelayanan profesional kepada pasien diidentifikasi sebagai 

pusat pendapatan di rumah sakit. 

       Bagian HCU (High Care Unit) yang masih merupakan bagian dari salah satu 

rawat inap menghasilkan pendapatan bagi rumah sakit tersebut, namun karena 
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peralatan yang digunakan di HCU (High Care Unit) ini sangat mahal dan biaya 

pemeliharaannya tinggi, maka HCU (High Care Unit) diakui sebagai pusat biaya 

bagi rumah sakit tersebut. Sebab biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada 

pendapatan yang diterima. HCU (High Care Unit) ini dipimpin oleh kepala bagian 

HCU (High Care Unit) dan bertanggung jawab langsung kepada wakil direktur 

keperawatan.  

       Pada dasarnya semua instalasi perawatan baik rawat inap maupun rawat jalan 

dan medik merupakan pusat pendapatan. Sebab pusat pertanggungjawaban ini 

berhubungan langsung dengan pelayanan jasa profesional yang diberikan kepada 

masyarakat.          

 

2.1.5.4 Proses Sistem Pengendalian Manajemen  

       Proses sistem pengendalian manajemen melibatkan interaksi informal antara 

seorang manajer dengan manajer lain atau antara seorang manajer dengan 

bawahannya. Komunikasi informal dilakukan melalui rapat, memo, percakapan, 

dan bahkan ekspresi wajah. Komunikasi formal meliputi tahap-tahap yang 

terstruktur yang saling terkait. 

       Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:19) menyatakan bahwa proses 

pengendalian manajemen formal meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

1.   Perencanaan Strategis  

       Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program 

yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya 
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yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke 

depan.  

       Proses perencanaan strategis formal dapat memberikan manfaat 

kepada organisasi, diantaranya: 

 Kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan. 

Manfaat penting dari pembuatan suatu rencana strategis adalah 

bahwa rencana tersebut memfasilitasi formulasi dari anggaran 

operasi yang efektif.  

 Alat pengembangan manajemen. 

Perencanaan strategis formal adalah alat pendidikan dan pelatihan 

manajemen yang unggul dalam memperlengkapi para manajer 

dengan suatu pemikiran mengenai strategi dan implementasinya. 

 Mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka 

panjang. 

Proses perencanaan strategis formal memaksa manajer untuk 

menyediakan waktu guna memikirkan masalah-masalah jangka 

panjang yang penting. 

 Alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi korporat. 

Debat, diskusi, dan negoisasi yang terjadi selama proses perencanaan 

mengklarifikasi strategi korporat, menyatukan dan menyejajarkan 

manajer dengan strategi semacam itu, dan mengungkapkan implikasi 

dari strategi korporat bagi manajer individual. 
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         Perencanaan strategis formal, juga memiliki beberapa kekurangan atau 

keterbatasan potensial, diantaranya: 

 Ada bahaya bahwa perencanaan berakhir menjadi “pengisian 

formulir”, latihan birokrasi, tanpa pemikiram strategis. 

 Bahaya yang kedua adalah bahwa organisasi mungkin menciptakan 

departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasikan 

pembuatan rencana strategis kepada para staf dari departemen 

tersebut, sehingga dengan demikian mengabaikan input dari 

manajemen lini maupun manfaat pendidikan dari proses tersebut. 

 Perencanaan strategis adalah proses yang memakan waktu dan 

mahal. 

        Rencana strategis formal yang diinginkan dalam organisasi memiiki 

karakteristik-karakteristik sebagai berikut: 

 Manajemen puncak yakin bahwa perencanaan strategis adalah 

penting.  

 Organisasi tersebut relatif besar dan rumit. 

 Ada ketidakpastian yang cukup besar mengenai masa depan, tetapi 

organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan situasi 

yang berubah. 

        Proses perencanaan strategis, meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

 Meninjau dan memperbarui rencana strategis dari tahun lalu. 

 Memutuskan asumsi dan pedoman. 

 Iterasi pertama dari rencana strategis baru. 
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 Analisis 

 Iterasi kedua dari rencana strategi baru. 

 Meninjau dan menyetujui. 

2.   Penyusunan Anggaran 

       Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan 

pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu 

anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan 

pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. 

     Anggaran memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut: 

 Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. 

 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 operasi mempunyai empat tujuan utama, yaitu: 

 Untuk menyesuaikan rencana strategis. 
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 Untuk membantu mengkoordinasikan akivitas dan beberapa bagian 

organisasi. 

 Untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer, untuk 

mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan, dan 

untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang 

diharapkan dari mereka. 

 Untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk 

mengevaluasi kinerja aktual manajer. 

3.   Pelaksanaan 

     Sebagian dari satu program yang menjadi tanggung jawab mereka dan 

juga melaporkan apa yang telah terjadi sebagai tanggung jawabnya. 

Idealnya, laporan disusun untuk menyediakan informasi mengenai 

program dan pusat tanggung jawab. Laporan atas pusat tanggung jawab 

akan menunjukkan informasi yang dianggarkan dan informasi aktual, 

ukuran kinerja finansial dan nonfinansial, serta informasi internal dan 

eksternal. 

4.   Evaluasi Kinerja 

       Proses evaluasi merupakan suatu perbandingan antara beban aktual 

dan yang seharusnya terjadi dalam keadaan tersebut. 
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2.2 Ukuran Kinerja 

       Kinerja merupakan pencapaian suatu target (keberhasilan) dari sesuatu yang 

direncanakan di dalam organisasi. Kinerja harus dinilai secara formal dengan 

menggunakan ukuran-ukuran dari suatu sistem pengukuran kinerja. 

       “Cita-cita dari sistem ukuran kinerja adalah untuk mengimplementasikan 

strategi. Dalam menetapkan sistem semacam itu, manajemen senior memilih 

ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan. Ukuran-ukuran ini 

dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan penting (critical success factors) 

masa kini dan masa depan; jika ukuran-ukuran ini membaik, berarti 

perusahaan telah mengimplementasikan strateginya” (Anthony dan 

Govindarajan, 2005:169). 

 

       Kinerja organisasi dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

1. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah kinerja (keberhasilan) yang dinilai 

berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam satuan nilai uang, dengan 

cara membandingkan realisasi keuangan berdasarkan anggarannya, 

disebut tradisional karena tidak ada keharusan melakukan inovasi, 

seperti pencapaian laba, ketersediaan kas, dan sebagainya. 

2. Kinerja Non Keuangan 

Kinerja non keuangan adalah kinerja (keberhasilan) yang dinilai tidak 

berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam satuan nilai uang, seperti 

kehadiran pegawai, kualitas produk, kepadatan telepon, dan lain 

sebagainya. 

       Pengukuran kinerja suatu organisasi adalah sangat penting bagi manajer guna 

evaluasi dan perencanaan masa depan. Beberapa jenis informasi yang digunakan 
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dalam pengendalian disiapkan dalam rangka menjamin bahwa pekerjaan yang 

dilakukan telah dilakukan secara efektif dan efisien. 

 

2.3 Efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen 

2.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Pengendalian 

Manajemen 

       “Sistem pengendalian manajemen yang efektif harus dapat menyelaraskan 

beragam tujuan, sehingga semuanya dapat dicapai dengan tindakan-tindakan 

bersama” (Anthony, dkk., 1992:65). 

       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. 

              Faktor-faktor informal tersebut terdiri dari: 

1. Faktor-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). 

2. Faktor-faktor Internal 

a. Budaya 
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Faktor internal yang terpenting adalah budaya di dalam organisasi 

sendiri, seperti keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, 

norma-norma perilaku serta asumsi-asumsi yang secara implisit 

diterima dan yang secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh 

jajaran organisasi. Norma-norma budaya sangatlah penting karena 

hal tersebut dapat menjelaskan alasan-alasan yang membedakan 

aktualisasi pengendalian dari dua perusahaan yang sebenarnya 

mempunyai sistem pengendalian manajemen formal yang sama. 

b. Gaya Manajemen 

Faktor internal yang barangkali memiliki dampak yang paling kuat 

terhadap pengendalian manajemen adalah gaya manajemen. Para 

manajer memiliki kualitas dan gaya yang beragam. Beberapa 

diantaranya memiliki karisma dan ramah, sementara yang lain ada 

yang bergaya agak santai. Ada manajer yang banyak melewatkan 

waktunya dengan melihat-lihat dan berbicara pada banyak orang 

manajemen dengan cara berjalan berkeliling (management by 

walking around), sementara itu ada juga manajer yang 

menyibukkan dirinya dengan menulis laporan. 

c. Organisasi Informal 

Kenyataan-kenyataan yang ditemui selama berlangsungnya proses 

pengendalian manajemen tidak bisa dipahami tanpa mengetahui 

arti penting dari hubungan-hubungan yang menyusun di organisasi 

yang bersifat informal. 



34 
 

d. Persepsi dan Komunikasi 

Pesan-pesan yang diserap dari berbagai sumber ini bisa jadi 

bertentangan satu sama lain, atau bahkan memiliki interpretasi 

yang sangat beragam. Maka komunikasi perlu dibangun 

menyamakan persepsi. 

       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 

2. Aturan-aturan 

       Istilah ”aturan-aturan” digunakan sebagai seperangkat tulisan yang memuat 

semua jenis instuksi dan pengendalian, termasuk di dalamnya adalah instruksi-

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

dan tuntunan-tuntunan etis. Aturan-aturan beragam sifatnya mulai dari yang 

sangat remeh hingga aturan yang sangat penting. Tidak seperti arahan-arahan 

yang bersifat implisit dalam jumlah anggaran, yang bisa berubah dari bulan ke 

bulan, hampir semua aturan biasanya bersifat jangka panjang, yaitu aturan-aturan 

tersebut akan selalu ada sampai aturan-aturan itu dimodifikasi, yang jarang terjadi. 

       Beberapa jenis aturan, diantaranya: 

a. Pengendalian fisik 

Penjaga keamanan, gudang-gudang yang terkunci, ruangan besi, 

password komputer, televisi pengawas, dan pengendalian fisik lainnya 

merupakan bagian dari struktur pengendalian. 
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b. Manual 

Ada banyak pertimbangan untuk memutuskan aturan-aturan mana yang 

harus dituliskan ke dalam panduan, mana yang mesti diklasifikasikan 

sebagai pedoman, seberapa banyak toleransi yang diperbolehkan dan 

beberapa pertimbangan lainnya.  

c. Pengamanan sistem 

Berbagai pengamanan sistem dirancang ke dalam sistem pemrosesan 

informasi untuk menjamin agar informasi yang mengalir melalui sistem 

itu akan bersifat akurat dan untuk mencegah kecurangan. Hal ini 

meliputi pemeriksaan silang secara terinci, pembubuhan tanda tangan 

dan bukti-bukti lain bahwa sebuah transaksi telah dijalankan, melakukan 

pemilihan,  menghitung uang yang ada dan aktiva-aktiva yang mudah di 

bawa sesering mungkin,  serta sejumlah prosedur lain. Hal tersebut juga 

mencakup pengecekan sistem yang dilakukan oleh auditor internal dan 

eksternal. 

d. Sistem Pengendalian Tugas 

Pengendalian tugas merupakan proses untuk menjamin agar tugas-tugas 

tertentu dapat dijalankan secara efektif dan efisien. 

 

2.3.2 Indikator Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen 

       Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi 

petunjuk tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk 

mengukur perubahan.  
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       Indikator yang digunakan dalam menilai efektivitas sistem pengendalian 

manajemen dapat menggunakan 8 unsur sistem pengendalian, diantaranya 

pengorganisasian, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan/akuntansi, 

pelaporan, personalia, dan reviu intern (Pusdiklatwas BPKB, 2007:41). 

1. Pengorganisasian 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian, meliputi: 

a. Proses pembentukan organisasi harus mengacu pada upaya untuk 

menciptakan struktur organisasi yang efektif dan efisien. Struktur 

organisasinya mengacu pada visi dan misi serta tujuan organisasi. 

b. Persyaratan kompetensi tenaga sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab 

yang telah ditetapkan. 

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

seseorang melakukan suatu kegiatan dari awal sampai akhir tanpa adanya 

campur tangan orang lain. 

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

pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab. 

e. Terdapat kewajiban bagi setiap orang untuk mempertanggungjawabkan 

kepada atasannya tentang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerjanya. 

f. Pendefinisian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing 

jabatan/kedudukan harus jelas dan seimbang. 

g. Pendelegasian wewenang harus diikuti dengan tanggung jawab yang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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2. Kebijakan 

       Kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan sehingga dalam penetapan 

kebijakan harus diperhitungkan kontribusi kebijakan terhadap pencapaian tujuan. 

Kebijakan seharusnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan atau peraturan 

yang lebih tinggi sekaligus harus bersifat sederhana. Faktor-faktor yang harus 

diperhatikan dalam kebijakan, antara lain: 

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

seluruh fungsionaris dan pegawai secara sistematis tepat pada waktunya. 

b. Kebijakan yang ada harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

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

serta dilakukan revisi bila diperlukan. 

c. Kebijakan harus selaras (konsisten) dengan tujuan organisasi. 

d. Kebijakan dibuat dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan yang telah 

digariskan secara ekonomis, efisien, dan efektif. 

e. Kebijakan harus dapat meningkatkan disiplin kerja para pegawai. 

3. Perencanaan 

       Perencanaan merupakan tahapan awal dari pelaksanaan suatu kegiatan. Pada 

tahap ini ditetapkan tujuan/sasaran, cara pelaksanaan, kebutuhan tenaga dan dana, 

waktu pelaksanaan, dan persyaratan serta peraturan yang harus ditaati. Faktor-

faktor dalam perencanaan yang baik, meliputi: 

a. Setiap kegiatan harus dibuat perencanaannya terlebih dahulu. 
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b. Dalam penyusunan rencana dipilih alternatif yang paling menguntungkan 

bagi organisasi dan telah memperhatikan ketaatan pada 

peraturan/ketentuan yang berlaku. 

c. Dalam penyusunan rencana telah memperhitungkan secara matang 

keterlaksanaan rencana tersebut dengan memperhatikan kondisi yang ada. 

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. 

e. Rencana kerja telah dikomunikasikan secara efektif. 

4. Prosedur 

       Prosedur merupakan langkah-langkah yang harus diterapkan untuk 

melaksanakan kegiatan teknis maupun administratif guna menjamin 

terselenggaranya kebijakan yang telah ditentukan secara ekonomis dan efisien. 

Manajemen berkewajiban menciptakan prosedur yang baik sehingga menjamin 

terciptanya sistem pengendalian manajemen yang efektif. Faktor-faktor dari 

prosedur yang efektif, meliputi: 

a. Prosedur yang dibuat harus selaras dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan. 

b. Prosedur dibuat dalam bentuk tertulis dan sistematis untuk menjamin 

pelaksanaan kegiatan secara ekonomis, efisien dan efektif serta ditaatinya 

peraturan/ketentuan yang berlaku. 

c. Prosedur yang dibuat telah memperhatikan unsur pengecekan internal 

sehingga hasil pekerjaan seorang pegawai secara otomatis dicek oleh 
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pegawai lain yang bebas melakukan tugasnya tanpa dipengaruhi atau 

terpengaruh oleh orang lain. 

d. Prosedur yang diciptakan tidak duplikatif dan tidak bertentangan dengan 

prosedur lain. 

e. Prosedur yang diciptakan telah menjamin kelancaran pemberian pelayanan 

kepada pengguna. 

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

dimengerti serta dilakukan peninjauan kembali secara berkala. 

5. Pencatatan/Akuntansi 

       Pencatatan/akuntansi merupakan pendokumentasian semua kegiatan dalam 

suatu unit kerja. Pencatatan memberikan kontribusi yang besar kepada manajemen 

untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas operasi. Faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan dalam pencatatan/akuntansi yang baik, meliputi: 

a. Setiap kegiatan harus didokumentasikan dengan teliti, akurat dan tepat 

waktu serta diklasifikasikan dengan tepat pula. 

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

atas harta dan kewajiban organisasi. 

c. Fungsi akuntansi dipisahkan dari fungsi otorisasi dan penyimpanan. 

d. Terjadi pengecekan internal (pengendalian otomatis) diantara berbagai 

catatan/akuntansi. 

e. Catatan/akuntansi harus dilakukan verifikasi secara berkala baik oleh 

auditor internal maupun oleh auditor eksternal. 
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6. Pelaporan 

       Pelaporan berfungsi sebagai sarana pertanggung jawaban suatu pelaksanaan 

kegiatan yang meliputi: apa yang telah dikerjakan, kesesuaian dengan rencana 

yang telah ditetapkan, dan uraian alasan terjadinya deviasi dari keduanya. Melalui 

pelaporan, seorang pimpinan dapat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan 

kegiatan suatu organisasi. Faktor-faktor dari  pelaporan yang baik, meliputi: 

a. Sistem pelaporan yang diciptakan hendaknya dapat memberikan informasi 

terkini yang dibutuhkan oleh pimpinan yang bertanggung jawab. 

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

akurat, dan tepat waktu.  

c. Terdapat keharusan pada setiap pegawai tertentu untuk membuat laporan 

hasil pekerjaannya secara tertulis.  

d. Isi laporan harus didukung oleh bukti yang memadai dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

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. Faktor-

faktor dari personalia yang baik, meliputi: 

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

man in the right place. 

b. Pegawai diangkat menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 

c. Terdapat kegiatan supervisi yang memadai terhadap pegawai. 
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d.  Terdapat kebijakan penetapan sanksi atau penghargaan prestasi sesuai 

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

e. Terdapat program pembinaan atas pegawai yang berkesinambungan. 

f. Terdapat kebijakan dan pelaksanaan rotasi dan mutasi. 

8. Reviu Intern 

       Fungsi auditor intern adalah fungsi pengendalian manajemen yang dilakukan 

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

telinga manajemen dalam mengendalikan organisasi. Faktor-faktor dari reviu 

intern yang baik, meliputi: 

a. Struktur bagian auditor intern sebaiknya ditempatkan pada kedudukan 

yang tepat dalam organisasi. 

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

ditugaskan sebagai auditor intern memenuhi persyaratan kompetensi yang 

memadai. 

c. Pekerjaan audit ditujukan untuk perbaikan organisasi dan terdapat 

prosedur yang mengatur pemantauan tindak lanjut atas hasil auditnya. 

d. Terdapat program peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga 

auditor intern secara periodik. 

 

 

 


