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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan sistem 

pengendalian manajemen pada Rumah Sakit Baptis Kediri sudah berjalan dengan 

baik dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan struktur dan proses sistem 

pengendalian manajemen yang diterapkan dengan baik. Dimana dengan melihat 

struktur organisasi dan deskripsi kerja Rumah Sakit Baptis Kediri yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Rumah Sakit Baptis 

Kediri telah menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas sesuai dengan 

tingkatan manajemen. 

       Proses sistem pengendalian manajemen yang menyangkut perencanaan 

strategis, penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja sudah berjalan 

dengan efektif. 

 Perencanaan strategis (pemrograman) di tiap-tiap bidang dan bagian 

dilakukan secara rutin dan program yang dibuat tersebut merupakan 

implementasi dari strategi perusahaan dalam hal ini Rumah Sakit Baptis 

Kediri, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyusunan program telah 

dijalankan dengan baik. 

 Setiap kepala bidang dan kepala bagian terlibat secara partisipatif dalam 

penyusunan anggaran. Anggaran yang dibuat merupakan alat kendali 
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dalam pelaksanaan kegiatan dan selalu dilakukan analisis bila terjadi 

penyimpangan untuk kemudian dicari pemecahannya. Maka dapat 

dikatakan bahwa penyusunan anggaran di Rumah Sakit Baptis Kediri 

berjalan dengan efektif. 

 Adanya pedoman kerja yang jelas sehingga setiap karyawan dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam pelaksanaannya, tiap-tiap 

kepala bidang dan kepala bagian harus membuat laporan atas program 

yang menjadi 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, sehingga dapat dikatakan 

bahwa pelaksanaan juga telah dijalankan dengan baik. 

 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, Rumah Sakit Baptis Kediri juga melakukan 

penilaian terhadap kinerja karyawan. Dalam tahap yang terakhir ini, 

evaluasi kinerja juga telah dilakukan dengan baik. 

       Para kepala bidang dan bagian bertanggungjawab terhadap terlaksananya 

sistem pengendalian manajemen di Rumah Sakit Baptis Kediri. Penerapan sistem 

pengendalian manajemen di Rumah Sakit Baptis Kediri telah menenuhi syarat 

karena meliputi adanya struktur dan proses sistem pengendalian manajemen. 
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Selain itu 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. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi Rumah Sakit Baptis Kediri 

a. Terkait dengan masalah yang ada pada salah satu pusat 

pertanggungjawaban,  maka disarankan Rumah Sakit Baptis Kediri untuk 

dapat meningkatkan kinerja dan melakukan tindakan-tindakan perbaikan 

yang telah dijalankan seperti menghentikan pembangunan-pembangunan 

untuk sementara waktu, menghemat penggunaan listrik salah satunya 

dengan mematikan komputer apabila tidak digunakan, dan menggunakan 

tenaga kebersihan dari luar. 
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b. Meningkatkan selalu pelayanan kepada pasien guna pencapaian kepuasan 

pasien. Apabila kepuasan pasien telah tercapai, maka tingkat kepercayaan 

akan semakin meningkat pula. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, 

maka pasien akan terus menerus datang ke Rumah Sakit Baptis Kediri 

apabila sewaktu-waktu membutuhkan jasa pelayanan kesehatan 

profesional. 

2 Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang 

sama dapat menekankan penelitiannya pada hubungan antara sistem 

pengendalian manajemen dan efektivitas sistem pengendalian manajemen.  Agar 

hasilnya lebih terukur penelitian dapat menggunakan metode kuantitatif 

sehingga hasil penelitiannya nanti dapat dibandingkan dengan penelitian yang 

menggunakan metode kualitatif.    

 

 


