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Abstrak 

Pencapaian lujuan suatu organisasi sangat dilentukan oleh manusia-manusia atau orang-orang yang 
terlibal di dalamnya. Orang-orang kunci penenlu beberhasilan organisasi adalah orang-orang yang 
menduduki posisi manajerial pada organisasi yang bersangkutan. Mereka diluntut untuk berprestasi 
dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. Tanpa prestasi mereka, tujuan organisasi mustahil dapat 
tercapai. 

Porter dan Lawler menyebutkan tiga faktor penenlu prestasi manajer yailu, kemampuan dan 
bakat (ability and traith), usaha (effort) dan persepsi tentang peran (role perception). Semakin tinggi 
dan positij ketiga faktor lersebut, semakin tinggi prestasi manajer dalam pencapaian tujuan 
organisasi. 

Di pihak lain, pimpinan organisasi wajib merancang dan mengimplementasikan sislem 
pengendalian internalal dengan baik agar tujuan organisasi dapat lercapai. Salah satu komponen 
pengendalian internalal adalah lingkungan pengendalian (control environment) yang lerdiri atas 
tujuh sub komponen yaitu: nilai-nilai integritas dan etika (integrity and ethical values), komitmen 
terhadap kompetensi (commilment to competence), struktur organisasional (organizational 
structure), falsafah dan gaya operasi manajemen (management philosophy and operating style), 
peranlpartisipasi audit komite at au Dewan Komisaris (audit committee or board of director 
participation), penetapan wewenang dan tanggung-jawab (assignment ofauthority and reponsibility), 
dan kebIjakan dan praktik sumberdaya manusia (human resource policies and practices) 

Makalah ini membahas kaitan lingkul1gan pengendalian yang terdiri atas tujuh sub 
componen tersebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi manajer menurut model yang 
dikemukakan Porter dan Lawler. Lingkungan pengendalian harus terus dIjaga dan ditumbuh
kembangkan agar prestasi manajer dapat terus menerus di tingkatkan. 

Kata kunci: pengendalian, lingkungan pengendalian, pengendalian internal, prestasi manajer . 

l. Pendahuluan 

Setiap orang dapat dikatakan selalu terlibat dalam kehidupan organisasi baik langsung 
maupun tidak langsung. Organisasi merupakan sekumpulan individu yang dipandang mempunyai 
tujuan yang sama. Menurut teori organisasi modern, organisasi dipandang sebagai barang mati yang 
dengan sendirinya tidak mempunyai tujuan. Tujuan organisasi melekat pada orang-orang yang 
dominan (dominan coalism) di dalam organisasi tersebut. Salah satu pihak yang sangat 
berkepentingan dengan masalah pencapaian tujuan organisasi ialah pimpinan puncak organisasi yang 
bersangkutan. Kemampuan pimpinan puncak dalam mengendalikan organisasi dalam pencapaian 
tujuan organisasi akan sangat menentukan tingkat eksistensi dirinya dalam organisasi tersebut. 

Pencapaian tujuan suatu organisasi harus menjadi titik sentral perhatian semua anggota 
organisasi karena pencapaian tujuan organisasi sama artinya dengan pencapaian individu-individu 
yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Tujuan mereka cenderung akan tercapai apabila 
orang-orang yang menjadi anggota organisasi bekerja dan berbuat selaras dengan pencapaian tujuan 
organisasi .. Agar para individu yang bergabung dalam organisasi dapat berpartisipasi dalam 
pencapaian tujuan organisasi nya, perilaku mereka perl Ll d iarahkan agar selaras dengan pencapaian 
tujuan organisasi. Untuk itu, pinpinan organisasi wajib merancang dan mengemplementasikan suatu 
sistem pengendalian agar maksud tersebut dapat tercapai. 

, I 
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Dalam organisasi yang sangat kecil, pengendalian belum menjadi masalah yang rumit karena 
pimpinan puncak merangkap sebagai pelaksana kegiatan. Dengan demikian, ia dapat melakukan 
pengendalian secara langsung terhadap semua kegiatan organisasi. Pengendalian akan menjadi 
masalah yang serius apabila organisasi berkembang menjadi semakin besar sehingga pimpinan 
puncak tidak mungkin lagi melaksanakan kegiatan organisasi hanya dengan beberapa orang saja. 
Sebagian wewenang mau tidak mau harus dilimpahkan kepada orang lain (bawahannya). Dengan 
demikian, pimpinan puncak harus mempunyai alat pengendalian agar para bawahan dapat bekerja 
sesuai dengan kebijakannya. 

Selain perkembangan intemalal organisasi, perkembangan lingkungan (ekstemal) organisasi 
juga sangat mendorong arti penting masalah pengendalian . Persaingan yang semakin tajam, ketidak 
pastian yang semakin tinggi, sumber daya yang semakin terbatas serta kondisi ekonomi yang semakin 
sulit mengharuskan pimpinan organisasi khususnya organisasi perusahaan untuk dapat mengendalikan 
perusahaannya agar dapat tetap survive kalau mungkin mampu berkembang pada kondisi yang penuh 
tantangan terse but. 

Melalui proses tersebut, pimpinan organisasi dapat mengetahui penyimpangan-penyimpangan 
yang terjadi untuk selanjl)tnya dievaluasi sebab-sebabnya serta diidentifikasi siapa yang bertanggung
jawab. Dengan demikian, pimpinan organisasi dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan 
dalam rangka melaksanakan koreksi yang diperlukan. Tindakan-tindakan semacam ini dapat 
diharapkan mampu memotivasi para anggota organisasi untuk berperilaku yang mendorong 
tercapanya tuj uan organisasi. 

Pada orgaisasi yang sudah besar, pengendalian yang diselenggarakan sudah harus dilakukan 
secara formal. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan ialah dengan merancang dan 
mengimplementasikan sistem pengendalian internalal. Pada perusahaan yang sudah berskala besar 
apalagi bila sudah go public, sistem pengendalian internalal yang memadai waj ib diselenggarakan. 

Pad a bagian dimuka telah dijelaskan bahwa pencapaian tujuan organisasi, sangat tergantung 
dari prestasi orang-orang yaitu para manajer dalam organisasi yang bersangkutan. Porter and Lawler 
menjelaskan tiga faktor utama pendorong prestasi manajer yaitu kemampuan dan bakat (ability and 
traith), usaha (effort) dan persepsi tentang peran (role perception). 

Makalah ini akan membahas hubungan lingkungan pengendalian yang merupakan salah satu 
komponen pengendalian internal dengan prestasi manajer berdasarkan model yang dikemukakan oleh 
Porter and Lawler. Pembahasan dimulai dengan uraian Porter and Lawler Model, dilanjutkan 
pembahasan mengenai gambaran umum pengendalian internalal, pembahasan lingkungan 
pengendalian, kemudian diakhiri dengan pembahasan hubungan lingkungan pengendalian dengan 
prestasi manajer dan kesimpulan sebagai penutup. 

2. Faktor-faktor penentu prestasi manajer 

Porter and Lawler seperti yang dikutip oleh Biagioni (1978) menjelaskan berbagai faktor 
(variable) yang dapat mempengaruhi prestasi manajer seperti gam bar berikut ini: 

Performance 
(Accompli$. hm.enl ) I

Sumber:Lyman W. Porter and Edward E. Lawler, Managerial Attitudes and Performance (Richard D. 

Irwin, Inc. , 1968), p.17 seperti yang dikutip oleh Biagioni (1978) hal:426 
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Porter and Lawler menggambarkan hal terse but berdasarkan expectancy theory. Menurut 
gambar tersebut, prestasi seorang manajer dipengaruhi secara simultan oleh usaha (3), kemampuan 
dan bakat (4) serta persepsi tentang peran (5). Usaha atau effort (3) dihasilkan oleh nilai imbalan 
atau value of reward (I) dan kemungkinan usaha yang dilakukan dirasakan akan mendatangkan 
reward atau perceived eJfort-reward probability (2). Usaha (3) bersama-sama dengan kemampuan 
dan bakat (4) serta persepsi tentang peran (5) akan menghas ilkan prestasi atau 
performance/accomplishment (6). Diharapkan, prestasi yang dicapai (6) akan menghasilkan imbalan 
atau rewardlfuljillment (7) bagi manajer yang bersangkutan. Dalam kenyataannya, prestasi yang 
dihasilkan belum tentu mendatangkan imbalan atau imbalan yang diterima tidak selamanya sebanding 
dengan prestasi yang dicapai. Kedua hal tersebut akan mempengaruhi kemungkinan usaha yang 
dilakukan dirasakan akan mendatangkan reward atau perceived eJfort-reward probability (2) dan 
imbalan yang dirasakan memadai atau perceived equitable-rewards (8). Imbalan yang dirasakan 
memadai atau perceived equitable rewards (8) tersebut akan membentuk kepuasan atau satisfaction 
(9) yang mempengaruhi besaran nilai imbalan atau value of reward (I) Proses selanjutnya akan 
terjadi begitu seterusnya. 

3. Pengendalian internal dalam organisasi 

Pengendaiian dapat digambarkan seperti orang yang mengendarai mobil. Orang tersebut 
menginjak gas untuk mempercepat laju kendaraan, menginjak pedal rem untuk memperlambat atau 
berhenti serta memutar setir untuk mengubah arah kendaraan. Agar kendaraan tersebut dapat 
terkendali dan dapat mencapai tujuannya, alat-alat yang dipergunakan harus berfungsi dengan baik. 
Apakah ada yang tidak berfungsi kendaraan menjadi tidak terkendali dan tidak dapat mencapai tujuan. 

Organisasi juga perlu dikendalikan agar tujuan organisasi dapat dicapai. Hanya saja 
mengendalikan suatu organisasi lebih kompleks daripada mengendalikan sebuah kendaraan. Setiap 
sistem pengendalian setidak-tidaknya menggunakan 4 alat yaitu : 
I . 	 Sebuah detector: merupakan alat untuk mengukur sesuatu yang terjadi pada proses yang 

dikendalikan. 
2. 	 Sebuah Assessor yaitu alat untuk menentukan kesesuaian antara yang terjadi dengan yang 

seharusnya dengan cara membandingkan antara keduanya. 
3. 	 Sebuah AJfector yaitu alat (sering disebut feedback atau umpan balik) yang mengarahkan 

perilaku seperti yang "dikehendaki" oleh assessor. 
4. 	 Sebuah jaringan komunikasi (communication network) yaitu alat yang menyalurkan informasi 

antara detector dan assessor dan antara assessor dengan aJfector. 
Organisasi jenis apapun mutlak memerlukan keempat alat tersebut dalam proses 

pengendaliannya. Tanpa alat tersebut, pengendalian pengendalian tidak akan dapat berjalan. Bahkan, 
tidak berfungsinya salah satu alatpun, proses pengendal ian pasti akan terganganggu. 

Pengendalian internalal terdiri atas kebijakan-kebijakan (poliCies) dan prosedur-prosedur 
(procedures) yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan 
sasaran yang penting bagi satuan usaha dapat dicapai. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut 
pengendalian, dan secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian internal suatu satuan 
usaha. 

Sistem pengendaiian harus cost beneflcal. Pengendalian yang digunakan diseleksi dengan 
membandingkan biaya terhadap organisasi relatif terhadap keuntungan yang diharapkan. Salah satu 
keuntungan bagi manajemen,namun pasti bukan yang paling penting ,adalah mengurangi biaya audit 
jika auditor menilai struktur pengendalian internal baik atau sempurna dan menetapkan risiko 
pengendalian yang rendah. 

4. Pentingnya Pengendalian Internal bagi manajemen. 

Manajemen khususnya mempunyai lima kepentingan berikut dalam merancang struktur 
pengendalian internal yang efektif . 

I. 	 Keandalan pelaporan kcuangan. Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan 
laporan keuangan bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai 
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kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah di siapkan sesuai 
dengan standar pelaporan, misalnya prinsip akuntansi yang beriaku umum . 

2. 	 Mendorong efisiensi dan efetifitas operasional. Pengendalian dalam sebuah organisasi 
adalah alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek 
usaha, dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan efektif 
Bagian penting lain dari efektifitas dan efisiensi adalah pengamanan aktiva dan catatan 
Aktiva fisik perusahaan dapat dicuri , disalahgunakan atau dirusak kalau tidak dilindungi oleh 
pengendalian yang memadai. Kondisi yang sama berlaku untuk aktiva non fisik seperti 
piutang usaha, dokumen penting (kontrak rahasia dengan pemerintah), dan catatan-catatan 
(buku besar dan jurnal). Perlindungan aktiva dan catatan tertentu meningkat kepentingannya 
sejak lahirnya sistem komputer. Sejumlah besar informasi disimpan dalam wadah koputer 
seperti pita magnetis (magnetic tape) yang dapat dirusak kalau tidak dilakukan perlindungan. 

3. 	 Ketaatan kepada hukum dan peraturan. Banyak sekali hukum dan peraturan yang harus 
diikuti oleh perusahaan. Beberapa diantaranya berkaitan tidak langsung dengan akuntansi. 
Misalnya UU Lingkungan Hidup dan UU Perburuhan. Peraturan yang lain sangat berkaitan 
erat dengan akuntansi . Contohnya antara lain UU Perpajakan dan UU Perseroan Terbatas. 

5. Konsep dasar pengendalian internal 

Perancangan dan pengoperasian pengendalian internalal harus memperhatikan tiga konsep 
dasar. Pemahaman terhadap tiga konsep dasar ini sangat penting antara lain untuk dapat meletakkan 
pengendalian internal secara proposional. Ketiga konsep dasar terse but adalah: 
I. 	 Pengendalian internalal merupakan tanggung-jawab manajemen. Oleh karena itu, perancangan 

pengendalian harus didukung oleh komitmen manajemen yang kuat. Tanpa komitmen 
manajemen perancangan pengendalian internalal tidak akan mampu mendatangkan manfaat bagi 
organisasi. 

2. 	 Pengendalian manajemen bukan segala-galanya. Pengendalian internalal hanya bisa 
mempenrikan keyakinan yang layak, bukan keyakinan yang absolut mengenai pencapaian tujuan 

JI ' 
organisasi 

3. 	 Pengendal ian internal mengandung keterbatasan melekat. Keterbatasan tersebut adalah 
menyangkut keterbatasan manusia pelaksananya dan pengendalian internalal akan tidak 
berfungsi oleh adanya kolusi. 

6. Komponen pengendalian internal 

Committee of Sponsoring Organization (COSO) menyebutkan bahwa Pengendalian internal 
terdiri atas lima komponen yaitu: 
I. 	 Lingkungan Pengendalian (control environment) 
2. 	 Penetapan risiko manajemen (management risk assesment) 
3. 	 Sistem infomasi akuntansi dan sistem komumikasi (accounting infomation system and 

communication) 
4. 	 Aktivitas pengendalian (control activity) 
5. 	 Pemantauan (monitoring) 

6.1. Lingkungan Pengendalian (control environment) 

Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan 
sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur dan komisaris, dan pemilik suatu satuan usaha 
terhadap pengendalian dan pentingnya terhadap satuan usaha terse but. Untllk tlljuan pemahaman dan 
penetapan lingkungan pengendalian, berikllt ini adalag sub elemen terpenting yang harus 
dipertimbangkan oleh auditor. 
I. 	 Integritas dan nilai-nilai etika 
2. 	 Komitmen terhadap kompetensi 
3. 	 Falsafah Manajemen dan Gaya Operasi 
4. 	 Struktur Organisasi 
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., . 

5. 	 Dewan komisaris atau Komite Audit 
6. 	 Pelimpahan Wewenang dan Tanggung jawab 
7. 	 Kebijakan dan Prosedur Kepegawaian 

6.2. Penetapan Risiko Oleh Manajernen (Management risk assessment) 

Penetapan risiko untuk peJaporan keuangan adalah identifikasi dan anal isis oleh manajemen 
atas risiko-risiko yang relevan terhadap penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip 


. akuntansi yang berlaku umum. Misalnya, jika satu perusahaan sering menjual produknya pada harga 

dibawah harga pokok persediaan yang disebabkan oleh perubahan teknologi, menjadi penting bagi 

struktur pengendal ian internal untuk memperhitungkan pengendalian yang memadai untuk 

menghindari risiko melebihsajikan persediaan. 

Penetapan risiko oleh manajemen berbeda tetapi berkaitan erat dengan penetapan risiko oleh 
auditor. Manajemen menetapkan risiko sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian struktur 
pengendalian internal untuk meminimalkan salah saji dan ketidakberesan. Auditor menetapkan risiko 
untuk memutuskan bahan bukti yang dibutuhkan dalam audit. Jika manajemen secara efektif menilai 
dan 	bereaksi terhadap risiko, auditor biasanya mengumpulkan lebih sedikit bahan bukti dibandingkan 
jika manajemen secara efektif menilai dan bereaksi rehadap risiko, auditor biasanya mengumpulkan 
lebih sedikit bahan bukti dibandingkan jika manajemen tidak dapat mengidentifikasikan atau bereaksi 
terhadap risiko yang signifikan. 

6.3. Sis tern informasi akuntansi dan sistern komunikasi 

Kegunaan sistem akuntansi satu satuan usaha adalah untuk mengidentifikasikan, 
menggabungkan, mengklasifikasikan, menganalisa, mencatat dan melaporkan transaksi satu satuan 
usaha, dan untuk mengelola akuntabilitas (tanggung gugat) atas aktiva terkait. Sistem akuntansi yang 
efektif harus memenuhi semua dari tujuh tujuan rinci pengendalian internal yang disebutkan di 
permulaan bab ini. Misalnya, sistem akuntansi seharusnya di rancang untuk menjamin bahwa seluruh 
pengiriman barang oleh perusahaan dicatat dengan benar sebagai penjualan dan tercermin dalam 
laporan keuangan pada periode yang sesuai. Sistem juga harus dapat menghindari pencatatan ganda 
atas penjualan dan pencatatan penjualan untuk pengiriman yang tidak pernah dilakukan. 

Untuk perusahaan kecil dengan keterlibatan aktif pemilik, sistem akuntansi sederhana dengan 
suatu mikro komputer yang mencakup terutama seorang akuntan yang jujur dan kompeten akan 
memberikan sistem akuntansi yang memadai. Perusahaan yang lebih besar memerlukan sistem yang 
makin kompleks yang mencakllp tanggung jawab yang didefinisikan dengan hati-hati dan kebijakan 
dan prosedur tertul is. 

6.4. Aktifitas Penge!1dalian (control activities) 

Aktivitas pengendalian meliputi: 
(1) 	 Pemisahan tugas yang cukup: 

• 	 Pemisahan pemegang (custody) aktiva dari akuntansi Alasan untuk tidak 
mengij inkan orang yang kadang-kadang atau secara perman en memegang aktiva 
untuk mencatat aktiva tersebut adalah untuk melindungi perusahaan dari 
penggelapan. Kalau seseorang menjalankan kedua fungsi tersebut, ada resiko 
yang besar orang tersebllt mengeluarkan aktiva untuk kepentingan pribadi dan 
menyesuai kan catatan untllk mengh i langkan tanggung jawab. 

• 	 Pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang aktiva yang bersangkutan 
Kalau memungkinkan, diperlukan llntuk mencegah orang yang menyetujui 
transaksi , memi I i ki kendal i atas akti va tersebut. 

• 	 Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jaHiab pembukuan 
Kalau daJam tiap departemen atau divisi dalam organisasi bertanggung jawab 
untuk membuat catatan dan laporan bagiannya, ada kecenderungan hasilnya 
memihak (bias) untuk memperbaiki kinerja yang dilaporkan. Untuk menjamin 
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too 

I > 

agar informasi tidak memihak , pembukuan biasanya ada di departemen tersendiri 
dibawah kontroler. 

• 	 Pemisahan tugas datam PDE Sepanjang dianggap praktis, diperlukan untuk 
memisahkan fungsi utama dalam PDE (Pemrosesan Data Elektronik). Yang ideal, 
fungsi berikut ini harus dipisahkan. 
• Analis sistem 
• 	 Programmer 
• Operator komputer 
• 	 Pustakawan 
• 	 Kelompok pengandali data 

Secara alamiah, luas pemisahan tugas sangat tergantung kepada ukuran 
organisasi. Pada banyak perusahaan kecil adalah tidak praktis untuk memisahkan 
tugas seluas yang dianjurkan diatas. Dalam kasus ini, bahan bukti audit memerlukan 
modifikasi. Struktur organisasi menyeluruh suatu badan usaha harus menyediakan 
pemisahan tugas yang pantas, meskipun tetap tidak mendorong efisiensi operasi dan 
komunikasi yang efektif. Pemisahan tug as sangat bervariasi di berbagai organisasi, 
tetapi empat yang menjadi kepentingan khusus auditor adalah sebagai berikut : 

• 	 Fungsi akuntansi dipisahkan dibawah kontroler, yang tidak memiliki 
tanggung j awab custodian atau operasi. 

• 	 Pemegang uang tunai> mencakup penerimaan dan pengeluaran, adalah 
tanggung jawab secretary- treasurer 

• 	 Auditor internal melapor langsung ke presiden direktur atau dewan komisaris 
• 	 Pemisahan tugas dalam PDE adalah memadai dengan mempertimbangkan 

ukuran organisasi. 

(2)Otorisasi yang memadai atas transaksi dan aktivitas 
Setiap transaksi harus diotorisasikan dengan pantas kalau pengendalian ingin 

memuaskan. Kalal! setiap orang dalam organisasi dapat memperoleh atau 
menggunakan aktiva sekehendak hati, kekacauan akan terjadi. Otorisasi dapat 
berbentuk umum atau khusus. Otorisasi umum berarti bahwa manajemen 
menyusun kebijakan bagi organisasi untuk ditaati. Bawahan di instruksikan untuk 
menerapkan otorisasi umum ini dengan cara menyetujui seluruh transaksi dalam 
batas yang ditentukan oleh kebijakan. Contoh otorisasi umum adalah penerbitan 
daftar harga pasti untuk penjualan barang, batasan kredit untuk pelanggan, titik 
pemesanan kembali yang pasti untuk melakukan pembelian. 

Otorisasi khusus dilakukan terhadap transaksi individual. Manajemen 
seringkali tidak dapat menyusun kebijakan umum otorisasi untuk beberapa 
transaksi. Sebagai gantinya, lebih disukai untuk membuat otorisasi berdasarkan 
kasus demi kasus. Misalnya, dalah otorisasi transaksi penjualan oleh manager 
penjualan atas mobil perusahaan yang telah dipakai. 

Orang atau kelompok yang menjamin otorisasi khusus atau umum untuk 
transaksi seharusnya memegang posisi yang sepadan dengan sifat dan besarnya 
transaksi. Kebijakan otorisasi tersebut harus dibuat oleh manajemen puncak. 
Misalnya, kebijakan umum adalah bahwaa setiap perolehan aktiva modal 
melebihi jumlah tertentu harus diotorisasi oleh dewan komisaris. 

Ada perbedaan antara otorisasi (authorization) dengan persetujuan 
(approval). Otorisasi adalah keputusan tentang kebijakan baik untuk transaksi 
yang bersifat umum maupun khusus. Persetujuan adalah implementasi dari 
keputusan otorisasi umum manajemen. 

(3) Dokumen dan catatan yang memadai 
Dokumen dan catatan adalah obyek fisik dengan mana transaksi dimasukkan 
dan diikJltisarkan. Dokumen berfungsi sebagai penghantar informasi keseluruhan 

137 



Seminar Know/edge Management, KKMI FTIITB - Universitas Widyatama . 2006 

bagian organisasi klien dan an tara organisasi yang berbeda. Prinsip-prinsip 
rei evan tertentu harus di ikuti dalam membuat rancangan dan penggunaan 
dokumen dan catatan yang pantas. Dokumen dan catatan sebaiknya: 
• 	 Berseri dan prenumbered 
• 	 Disiapkan pada saat transaksi terjadi, atau segera sesudahnya. 
• 	 Cukup sederhana lIntuk menjamin bahwa dokumen dan catatan dapat 

dimengerti dengan jelas. 
• 	 Dirancang sedapat mungkin untuk multiguna, sehingga meminimalkan bentuk 

dokumen dan catatan yang berbeda-beda. 
• 	 Dirancang dalam bentuk yang mendorong penyajian yang benar. 

(4) Pengendaiian fisik atas aktiva dan catatan 
Jenis ukuran perlindungan untuk mengamankan aktiva dan catatan yang 

paling utama adalah penggunaan tindakan pencegahan secara fisiko 
Ada tiga kategori pengendalian yang berkenaan dengan perlindungan peralatan, 
program dan berkas data POE, yaitu: 
I. 	 Pengendalian fisik (physical control) 
2. 	 Pengendalian akses (access control) 
3. Prosedur cadangan dan pemulihan (backup dan recovery procedure) 

(5) Pengecekkan independen atas peJaksanaan 
Kategori terakhir prosedur pengendalian adalah penelaahan yang hati-hati 

dan berkesinambungan atas keempat prosedur yang lain, yang seringkali disebut 
sebagai pengecekkan independen atau verifikasi internal. Kebutuhan pengecekan 
independen meningkat karena struktur pengendalian internal cenderung untuk 
berubah setiap saat kalau tidak terdapat mekanisme penelaahan yang cukup 
sering. 

Karakteristik utama orang yang melakukan prosedur veri fikasi internal adalah " 

keindependenan dari orang yang bertanggllng jawab menyaipkan data. Cara 
paling murah dari verifikasi internal adalah pemisahan tugas seperti yang 
dibicarakan sebelumnya. Sistem akuntansi ynag terkomputerisasi dapat 
dirancang sehingga membuat banyak perosedur verifikasi internal diotomatisasi 
sebagai bagian dari sistem. 

6.5. Pemantauan (monitoring) 

Aktifitas pemantauan berkaitan dengan penilaian efektifitas rancangan dan operasi struktur 
pengendalian internal secara periodik dan terus menerus oleh manajemen untuk melihat apakah telah 
dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Informasi untuk 
penilaian dan perbaikan dapat berasal dari berbagai sumber meliputi studi atas struktur pengendalian 
internal yang ada, laporan auditor internal, laporan penyimpangan atas aktifitas pengendalian, laporan 
dari bank sentral, umpan balik dari pegawai, dan keluhan dari pelanggan atas tagihan yang akan 
datang. 

Pengendalian suatu organisasi sangat tergantung pada sikap pimpinan puncak. Apabila 
pimpinan puncak menganggap Apabila pimpinan puncak menganggap perancangan pengendalian 
merupakan sesuatu yang penti ng, pengendal ian internal yang efekti f akan terwuj ud dan mendatangkan 
hasi!. Sebaliknya, apabila pimpinan puncak tidak sepenuhnya mendukung adanya pengendalian atau 
dUkungannya hanya sekedar basa-basi, pengendalian internalal yang efektiftidak akan terwujud. 

Lingkungan pengendalian bagaikan fondasi yang merupakan landasan tegaknya empat 
komponen yang lain . Tanpa didukung lingkungan pengendalian yang kuat, keempat komponen yang 
lain akan roboh betapapun kuatnya komponen-komponen tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, 
penulis menggambarkan hubungan lingkungan pengendalian dengan komponen-komponen 
pengendalian yang lain seperti gam bar di bawah ini. Ibarat sebuah bangunan, lingkungan 
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pengendalian merupakan fondasi , komponen-komponen lainnya adalah tiang-tiangnya dan puncaknya 
adalah pencapaian tujuan pengendalian internal. 

RELIABILITY OF FINANCIAL 
REPORTING 
EFFECTIVENESS AND 
EFFICIENCY 
COMPLIANCE WITH LAW 
AND REGULATION 

CONTROL INFORMATION Af\ID 
RISK ASSESMENT ACTlVITIES CO rvll'vl U N I CATIO N MONITORING 

CONTROL ENVIRONMENT 


I,' Gambar: komponen-komponen pengendalian 

7. Hubungan Lingkungan dengan kinerja manajer 

Pad a bagian ini akan dibahas mengenai hubungan lingkungan pengendalian dengan variabel 
variabel yang mempengaruhi prestasi manajer menurut Porter and Lawler Model seperti yang 
dijelaskan di muka. Variabel yang dibahas dibatasi pada variabel penulis pandang sebagai variabel 
kunci yaitu: kemampuan dan bakat (ability and traith), usaha (effort) dan persepsi tentang peran (role 

I" perception ). 
Seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu, Lingkungan pengendalian secara garis besar 

, " terdiri atas tujuh sub sistem. Sub-sub komponen lingkungan pengendalian akan dibahas lebih detail 
pada bagian ini, dan sekaligus dijelaskan hubungan tiap-tiap sub komponen dengan faktor-faktor yang 

I, ' 

terkait dengan prestasi manajer sesuai dengan model yang dijelaskan di muka. Pembahasan akan 
dilakukan terhadap tujuh sub komponen yang telah disebutkan di atas yaitu: 

Nilai-nilai integritas dan etika 
Komitmen terhadap kompetensi 
Falsafah Manajemen dan Gaya Operasi 
Struktur Organisasi 
Dewan komisaris atau Komite Audit 
Pelimpahan Wewenang dan Tanggungjawab 
Kebijakan dan Prosedur Kepegawaian 

7.1. Nilai-nilai integritas dan etika (Integrity and Ethical Values) 

Nilai-nila integritas dan etika merupakan hasil dari standar etika dan perilaku yang di 
kembangkan dalam organisasi serta bagaimana standar tersebut dikomunikasikan serta di "reinforced" 
dalam praktik sehari-hari. Pengembangan nilai-nilai ini juga tampak dalam berbagai tindakan 
pimpinan yang menghi langkan, setidak-tidaknya mengurangi, berbagai hal yang mendorong atau 
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memberikan kesempatan bagi karyawan untllk berbuat tidak jujllr, melanggar hukum atau tindakan 
tidak etis lainnya. Pengembangan nilai-nilai integritas dan etika ini juga terwujud dalam 
pengkomunikasian standar nilai-nilai dan perilaku perllsahaan kepada para karyawan melalui berbagai 
persyaratan kebijakan dan aturan perilaku set1a pemberian keteladanan. 

Pengembangan nilai-nilai integritas dan etika merupakan sub komponen yang paling 
menentukan keberhasilan pengendalian internalal. Tanpa nilai-nilai integritas dan etika ini, para 
manajer sangat sulit untuk didorong agar berprestasi. Nilai-nilai integritas dan etika terkait dengan 
kejujuran, dan kesungguh-sungguhan dalam menjalankan pekerjaan seseorang. Nilai-nilai integritas 
dan etika yang dimiliki seseorang akan menentukan tingkat usaha (effort) seseorang dalam 
menjalankan tugasnya. Dengan demikian, semakin tinggi nilai-nilai intergritas dan etika yang dimiliki 
seseorang akan semakin besar usaha (effort) orang yang bersangklltan sehingga akan terdorong untuk 
berprestasi yang tinggi. Apabla orang tersebut berada pada posisi manajer, mereka akan menjadi 
manajer yang berprestasi tinggi. 

7.2. Komitmen terhadap kompetensi 

Komitmen terhadap kompetensi menunjukkan keteguhan/ketetapan hati pimpinan organisasi 
mengenai pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas 
tertentu. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pula pertimbangan pimpinan terhadap tingkat 
kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan ditetapkan sebagai syarat keterampilan dan pengetahuan 
seseorang dalam menjalankan tugas. 

Komitmen terhadap kompetensi akan membawa kecenderungan terhadap timbulnya 
nepotisme. Orang-orang yang dipilih untuk menjalankan tugas tertentu bukanlah sekedar orang yang 
"dekat" dengan pimpnan puncak, namun orang yang dipercaya melaksanakan tugas tertentu adalah 
orang-orang yang memang dipandang mampu. 

Komitmen terhadap kompetensi akan mendorong orang-orang (para manajer) mempunyai 
kemampuan (ability) yang tinggi serta mamapu menciptakan peluang bagi para manajer untuk 
mengembangkan bakatnya. Hal ini akan mendorong meningkatnya kemampuan (ability) dan bakat ,I 

(traits) yang dimiliki para manajer yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi manajer yang 
bersangkutan. 

7.3. Partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit 

Dewan komisaris merupakan lembaga yang diangkat/diberhentikan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham dengan tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang 
dilakukan oleh direksi termasuk rencana pengembangan perusahaan, pelaksanaan rencana kerja dan 
anggaran, pelaksanaan kegiatan rap at umum pemegang saham dan perundang-undangan yang berlaku 
(Hiro-1997 : 6). Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris membentuk komite audit. 
Tugas utama komite audit adalah membantll Dewan Komisaris dalam memastikan efektifitas sistem 
pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan intemalal auditor. 
Komite audit bertugas pula untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap Japoran 
atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris , mengidentifikasikan hal-hal 
yang memerlukan perhatian Komisaris dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas Dewan 
Komisaris (Hiro 2004 : 6) . 

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit 
harus independen terhadap manajemen dan perpartisipasi aktif pengawasan aktivitas perusahaan. 
Partisipasi aktif Dewan Komisaris dan Komite Audit akan mengurangi kemungkinan manajemen 
menyebabkan pengendalian internalal. 

Partisipasi positif Dewan Komisaris atau Komite Audit akan mendorong terciptanya 
kebijakan-kebijakan pimpinan perusahaan yang kondusif bagi kemajuan organisasi. Kebijakan
kebijakan yang kondusif akan mampu memotivasi para manajer untuk meningkatkan usaha (effort) 
yang akan mendorong peningkatan prestasi manajer. 
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7.4. Falsafah dan gaya organisasi manajemen 

Falsafah dan gaya organisasi manajemen tampak dalam berbagai kegiatannya yang 
menunjukkan persepsi dia terhadap pengendalian internalal. Beberapa contoh diantaranya ialah 
apakah manajemen suka menghadapi atau menghindari resiko, apakah mereka sering menetapkan 
target yang tidak realistik dan mendorong tindakan agresif karyawan untuk mencapainya, apakah 
manajemen organisasi termasuk yang birokrat ik atau sebagian keci 1 orang dan sebagainya. 

Falsafah dan gaya operasi manajemen yang digambarkan di atas akan membawa dampak 
terhadap motivasi dan persepsi para manajer tentang peran mereka dalam organisasi (role perception). 
Dengan demikian, falsafah dan gaya operasi mamajemen akan menentukan besaran usaha (effort) dan 
persepsi tentang peran (role perception) yang akan berpengaruh terhadap prestasi manajer 

7.5. Struktur organisasional 

Struktur organisasi berkaitan dengan penetapan garis tanggung jawab dan wewenang strulctur 
organisasi akan menggambarkan implementasi pengendalian internalal. Penetapan strulctur organisasi 
tersebut jelas terkait dengan persepsi tentang peran (role perception) para manajer 

7.6. Penetapan wewenang dan tanggung-jawab (Assignment Authority and responsibility) 

Penetapan wewenang (authority) merupakan penetapan hak kepada seorang manajer untuk 
mengambil keputusan tanpa harus berkonsultasi dengan atasannya. Penetapan peran yang baik akan 
cenderung mencapai keadaan bahwa wewenang yang diberikan oleh atasan (intended authirity) sarna 
dengan wewenang yang dirasakan oleh penerima (perceived authority). Atas wewenang yang 
diterimanya, seorang manajer meml iki tanggungjawab (responsibility) untuk mempergunakan 
kewenangan dengan sebaik-baiknya. Pen eta pan wewenang dan tanggung-jawab yang jelas akan 
memperjelas persepsi tentang peran para manajer yang akhirnya akan menentukan tingkat prestasi 
manajer yang bersangkutan. 

7.7. Kebijakan dan Praktik-praktik Kepegawaian (Human resourCe policies and practices) 

Kebijakan dan praktik dalam bidang Sumber daya Manllsia merupakan merupakan proses 
seleksi, pelatihan, evaluasi, promosi, dan pemberhentian karyawan dalam rangka mengembangkan 
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi organisasi. Kebijakan 
dan praktik dalam hal ini akan sangat mempengaruhi motivasi yang akan membentuk usaha (effort) 
seorang manajer dalam menjalankan tugasnya serta mempengaruhi kemampuan serta kesempatan 
pengembangan bakat para manajer. Seperti halnya subkomponen yang lain, sub komponen ini akan 
mempengaruhi sikap, mental dan prestasi manajer 

Bila digambarkan dalam tabel, hubungan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel hubungan lingkungan pengendalian dengan prestasi manajer 

Sub-sub komponen ling
kungan pengendalian 

Prestasi manajer 
kemampuan dan bakat 

(abililv and trait") 
usaha (effort) persepsi ten tang peran (role 

perception). 

I. 
Nilai-nilai integritas dan etika • 

2. 
Komitmen terhadap 
kompetensi 

• * 

3. 
Falsafah Manajemen dan 
Gaya Operasi 

• * 

4. 
Struktur Organisasi * 

5. 
Dewan komisaris atau Komite 
Audit 

* 
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6. 
Pelimpahan Wewenang dan 
Tanggung jawab 

• 

7. 
Kebijakan dan Prahik-praktik 
Kepegawaian 

* • 

8. Kesimpulan 

Pengendalian internal yang mamadai mutlak diperlukan bagi organisasi yang ingin mencapai 
tujuannya. Diantara lima komponen pengendal ian internalal, komponen yang merupakan pondasi 
tegaknya pengendalian internalal adalah lingkungan pengendalian. Oleh karena itu, suatu 
pengendalian internal tidak akan membawa manfaat bagi organisasi bila lingkungan pengendaliannya 
tidak kondusif. 

Pencapaian tujuan organisasi akan sangat tergantung dari prestasi para manajer yang terlibat 
di dalamnya. Prestasi manajer tersebut sangat dipengaruhi oleh , kemampuan dan bakat (ability and 
traith), usaha (effort) dan persepsi tentang peran (role perception) yang dimiliki oleh para manajer 
yang terlibat dalam organisasi . 

Berdasarkan pembahasan yang telan dilakukan, ternyata lingkungan pengendalian sangat 
mempengarugi ketiga faktor kunci yang menentukan prestasi manajer. Dengan demikian, lingkungan 
pengendalian yang kokoh (kondusif) akan mampu mendorong tingginya prestasi manajer sehingga 
mendorong pencapaian tujuan organisasi. 
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