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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen 

Setiap pihak yang mendirikan atau membentuk suatu perusahaan adalah 

usaha pihak yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dan keuntungan ini 

juga merupakan tujuan utama dari perusahaan tersebut. Setiap perusahaan dalam 

menjalankan aktivitasnya guna menghasilkan laba atau keuntungan, itu 

dimaksudkan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan. 

Awal didirikan masih merupakan perusahaan kecil, dengan tingkat 

permasalahan yang ada belum luas dan kompleks, serta beban kegiatan yang 

dihadapi masih rendah, sehingga dalam kondisi demikian jumlah pegawai yang 

ada masih rendah atau sedikit. Sedikit banyaknya jumlah pegawai akan sebanding 

dengan tinggi rendahnya beban kegiatan operasi perusahaan. Pada perusahaan 

berskala kecil tentunya manajer masih mampu memimpin, mengendalikan dan 

mengawasi perusahaan oleh seorang diri. 

Berbeda halnya dengan seorang manajer diperusahaan dengan skala besar, 

sebab pada perusahaan berskala ini permasalahan yang dihadapi sudah sangat 

meluas dan kompleks. Keadaan ini menyebabkan beban kerja yang sangat tinggi 

dan memerlukan penanganan operasi dengan cepat dan tepat. 

Disamping itu karena luasnya operasi perusahaan baik luasnya aktivitas 

bidang-bidang kegiatan maupun kompleksitas permasalahan dengan sendirinya 
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mengakibatkan sangat diperlukan jumlah pegawai dalam jumlah besar atau tinggi. 

Tinggi rendahnya jumlah pegawai disesuaikan dengan perbandingan beban kerja 

yang dipikul dengan batas maksimal kemampuan menanggung beban kerja untuk 

setiap pegawai. Dengan demikian pada perusahaan berskala besar tentunya terjadi 

pendelegasian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada banyak pegawai. 

Didalam keadaan demikian seorang manajer sangat membutuhkan suatu alat 

untuk mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan agar mengarah 

kesatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana. Dan alat tersebut 

adalah sistem pengendalian manajemen. 

Pengertian sistem pengendalian manajemen menurut pandangan para ahli 

adalah sebagai berikut. 

Arief Suadi dalam bukunya “Sistem Pengendalian Manajemen” (1996:22) 

menyatakan bahwa: 

“Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang terdiri dari beberapa 

anak sistem yang paling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran 

akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk membantu 

manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau 

mencapai tujuan perusahaan melalu strategi tertentu secara efektif dan 

efisien.” 

Sedangkan pengertian sistem pengendalian manajemen menurut Abdul 

Halim, Achmad T. Jahjono, dan Muh. Fakhri Husein dalam bukunya Sistem 

Pengendalian Manajemen (2000:8) adalah: 

“Proses dimana manajer mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan 

strategi organisasi”. 
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Selanjutnya pengertian sistem pengendalian manajemen menurut R.A. 

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.” 

Adapun definisi sistem pengendalian manajemen menurut Anthony dan 

Govindarajan yang dialihbahasakan oleh Kurniawan Tjakrawala (2005:8) adalah: 

“Sistem pengendalian manajemen adalah sebagai suatu proses untuk 

memotivasi dan memberikan inspirasi kepada orang-orang dalam suatu 

organisasi untuk melaksanakan aktivitas didalam organisasi tersebut yang 

akan mendorong kepada pencapaian tujuan organisasi.” 

Dari pengertian dan definisi menurut para ahli diatas, menggambarkan 

bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan 

oleh manajer untuk mengarahkan anggota organisasi, agar melaksanakan tugasnya 

sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien. 

Adapun aktivitas dari sistem pengendalian manajemen meliputi aktivitas 

perencanaan sebagai pedoman anggota organisasi, sehingga dalam pelaksanaan 

tugasnya mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai serta dapat mengendalikan 

dan mengarahkan operasi organisasi sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. 

Sehingga tujuan organisasi dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditetapkan. 

 Jadi sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang 

dirancang untuk menjamin seluruh operasi organisasi melaksanakan kebijakan 

dan prosedur secara efektif dan efisien. Selain itu, sistem pengendalian 
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manajemen terdiri dari unsur-unsur yang terorganisasi secara sistematis dan 

digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan aktivitas para petugas pelaksana 

agar tujuan organisasi dapat mencapai sasaran yang tepat. 

2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Manajemen 

 Sistem pengendalian manajemen merupakan alat bagi manajer untuk 

mencapai tujuan. Dan tujuan ditentukan sesuai dengan perumusan strategi yang 

telah ditetapkan. Tujuan dari sistem pengendalian manajemen pada dasarnya 

diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Dan tujuan akan meresap keseluruh 

proses manajemen yang mampu menyediakan dasar untuk perencanaan, 

pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian. 

 Menurut Supriyono dalam bukunya “Sistem Pengendalian Manajemen” 

(2000:83) terdapat empat butir pokok mengenai tujuan sistem pengendalian 

manajemen bagi organisasi, adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan menyediakan pedoman arah usaha-usaha para individu dan 

kelompok dalam organisasi. 

2. Tujuan mempengaruhi perencanaan dan pengorganisasian aktivitas-

aktivitas organisasi. 

3. Tujuan menyediakan dasar untuk pemotivasian para individu dalam 

melaksanakan aktivitas dengan tingkat efisiensi dan efektivitas setinggi 

mungkin. 

4. Tujuan membentuk basis untuk pengevaluasian dan pengendalian 

aktivitas-aktivitas berorganisasi. 

Dari pernyataan diatas mengenai tujuan pokok sistem pengendalian 

manajemen bagi organisasi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sistem 

pengendalian manajemen adalah mengorganisasi agar dalam pelaksanaan proses 

manajemen dapat mencapai tujuan dengan menyediakan dasar untuk perencanaan, 
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pengarahan, pemotivasian dan pengendalian sehingga tujuan utama organisasi 

dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

2.3 Struktur Sistem Pengendalian Manajemen 

 Struktur merupakan hubungan antara komponen yang dinyatakan dalam 

bentuk organisasi dan sifat informasi yang mengalir diantara unit-unit organisasi 

tersebut. Ada dua aspek penting didalam lingkungan sistem pengendalian 

manajemen, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam hal ini 

adalah struktur organisasi, struktur program, struktur rekening, faktor 

administratif, faktor perilaku dan faktor budaya. Sedangkan faktor eksternal 

merupakan faktor-faktor dari luar perusahaan yang sangat berpengaruh terhadap 

sistem pengendalian manajemen itu sendiri. Faktor internal dan eksternal ini 

bervariasi pada setiap perusahaan, sehingga pengaruhnya pada proses 

pengendalian manajemen juga akan berbeda. Suatu organisasi memiliki tujuan 

dan fungsi pengendalian manajemen yaitu sebagai pendorong organisasi mencapai 

tujuan. Disinilah faktor keselarasan tujuan masing-masing anggota organisasi 

dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Sistem pengendalian manajemen dipusatkan pada berbagai jenis pusat 

pertanggungjawaban. Definisi pusat pertanggungjawaban menurut Halim, 

Tjahjono, dan Husein (2003:68) adalah sebagai berikut: 

“Pusat pertanggungjawaban adalah satu unit organisasi yang dipimpin oleh 

seorang manajer pertanggungjawaban.” 

 Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban menurut Halim, Tjahjono, dan 

Husein (2003:74) adalah sebagai berikut: 
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1. Pusat Pendapatan 

2. Pusat Biaya 

3. Pusat Laba 

4. Pusat Investasi 

Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi 

manajernya diukur berdasarkan pendapatannya. Manajer pusat pendapatan tidak 

diminta pertanggungjawabannya mengenai masukannya, karena dia tidak 

mempengaruhi pemakaian masukan tersebut. Pusat pendapatan bertanggungjawab 

terhadap pencapaian pandapatan yang ditargetkan tanpa harus dibebani tanggung 

jawab mengenai biaya yang terjadi didepartemennya. Hal ini dikarenakan biaya 

sering kali tidak mempunyai hubungan dengan pendapatan yang diperoleh 

departemen tersebut. 

Didalam sebuah pusat biaya, prestasi manajernya diukur atas dasar 

biayanya (nilai masukannya). Setiap pusat pertanggungjawaban yang 

mengkonsumsi masukan dan menghasilkan keluarannya, tidak dapat atau tidak 

perlu diukur dalam bentuk pendapatan. Hal ini disebabkan karena kemungkinan 

masukan pusat biaya tersebut tidak bertanggungjawab atas keluaran pusat biaya 

tersebut. Berdasarkan hubungan antara keluaran dengan masukannya, pusat biaya 

dapat dibagi lagi menjadi: 

 Pusat Biaya Teknik 

Pusat biaya teknik adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar 

masukannya mempunyai hubungan yang nyata dan erat dengan 

keluarannya. Manajer pusat biaya teknik diukur prestasinya atas dasar 

seberapa jauh dia dapat mempertahankan efisiensinya. 
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 Pusat Biaya Kebijakan 

Pusat biaya kebijakan adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian 

besar masukannya tidak mempunyai hubungan dengan keluarannya. Pusat 

biaya kebijakan tidak dapat diukur prestasinya dari sudut efisiensinya. 

Pengendalian pusat biaya kebijakan dilakukan dengan menggunakan 

anggaran sebagai pedoman bagi manajer. 

 Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi 

manajernya diukur dari selisih antara pendapatan dengan biaya untuk memperoleh 

pendapatan tersebut. Dalam pusat laba, masukan dan keluarannya diukur dalam 

satuan uang untuk menghitung laba yang merupakan dasar pengukuran prestasi 

manajer. 

 Sedangkan dalam pusat investasi, prestasi manajernya diukur dengan 

menghubungkan laba yang diperoleh dengan investasi yang bersangkutan. Ukuran 

prestasi manajer pusat investasi dapat berupa rasio antara laba dengan investasi 

yang digunakan untuk memperoleh laba (ROI = Return On Investment). 

Prestasinya juga dapat diukur dengan menggunakan residual income (laba 

dikurangi beban modal/capital charge). 

2.4 Proses Sistem Pengendalian Manajemen 

 Menurut Marciariello dan Kirby yang diterjemahkan oleh Abdul Halim, 

Achmad Tjahjono, dan Muh. Fakhri Husein (2003:15) menyatakan bahwa proses 

sistem pengendalian manajemen formal meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 
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1. Perencanaan strategi atau pemograman 

Perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program utama 

yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi 

dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap 

program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Keluaran dari 

proses perencanaan strategi berbentuk dokumen yang dinamakan strategic 

plan atau pemograman. Informasi tentang program meliputi beberapa 

tahun yang akan datang, biasanya meliputi tiga atau lima tahun. 

2. Penyusunan anggaran 

Penyusunan anggaran adalah proses pengoperasionalan rencana dalam 

bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter, untuk kurun 

waktu tertentu. Hasil dari penyusunan anggaran adalah anggaran. 

Anggaran merupakan rencana kegiatan yang direncanakan dalam satuan 

uang untuk satu periode tertentu, biasanya satu tahun. Program yang telah 

disetujui pada tahap sebelumnya, merupakan titik awal dalam 

mempersiapkan anggaran. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya 

merupakan proses negoisasi antara manajer pusat pertanggungjawaban 

dengan atasannya. 

3. Pelaksanaan 

Selama satu tahun anggaran manajer melakukan program bagian dari 

program yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan yang dibuat 

hendaknya menunjukkan dan menyediakan informasi tentang program dan 

pusat pertanggungjawaban. Laporan pusat pertanggungjawaban juga harus 

menunjukkan informasi untuk mengukur kinerja keuangan maupun non 

keuangan, informasi internal maupun informasi eksternal. 

4. Evaluasi kerja 

Kegiatan terakhir dari proses sistem pengendalian manajemen adalah 

menilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Prestasi kerja pada 

intinya bisa dilihat dari efisien dan efektif tidaknya suatu pusat 

pertanggungjawabannya. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan 

antara realisasi anggaran dengan anggaran yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. 

2.5 Sistem Pengendalian Manajemen yang Memadai 

Suatu perusahaan dikatakan telah memiliki suatu alat kendali yang disebut 

dengan sistem pengendalian manajemen yang memadai, dan memadai tidaknya 

sistem pengendalian manajemen manakala seluruh unsur-unsur sistem 

pengendalian manajemen terpenuhi. 
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Adapun pemenuhan unsur-unsur sistem pengendalian manajemen tentunya 

disesuaikan dengan kebutuhan, tergantung besar atau kecilnya skala perusahaan 

dan kemampuan seorang manajer memimpin. 

Memadai tidaknya sistem pengendalian manajemen dalam suatu 

perusahaan dapat dilihat dari dipenuhi tidaknya unsur-unsur sistem pengendalian 

manajemen pada perusahaan tersebut. 

Menurut Arief Saudi (1996:35) unsur-unsur sistem pengendalian 

manajemen adalah meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Struktur Organisasi 

Langkah awal dalam melaksanakan suatu kegiatan adalah dengan 

membentuk suatu organisasi yang mampu melaksanakan operasi-operasi 

yang selayaknya, kemudian diperlukannya pegawai-pegawai yang 

memenuhi syarat, lalu ditentukan tugas dan tanggung jawab masing-

masing. Struktur organisasi yang baik mempunyai kriteria sebagai berikut: 

 Adanya perincian tugas 

 Adanya pendelegasian wewenang 

 Adanya evaluasi atas hasil kerja 

2. Kebijakan 

Kebijakan merupakan suatu pernyataan yang dimaksudkan manajemen 

untuk bertindak dengan cara tertentu dalam dalam keadaan tertentu pula. 

Agar pelaksanaan kebijakan dapat tercapai, maka diperlukan kriteria-

kriteria kebijakan yang baik yaitu sebagai berikut: 

 Adanya kebijakan umum 

 Kebijakan khusus 

 Adanya pembaharuan kebijakan 

 Adanya pengkomunikasian kebijakan dengan pegawai yang 

berkepentingan 

3. Prosedur 

Prosedur adalah metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijaksanaan, tujuan-tujuan pokok, 

rencana organisasi dan pembagian tanggung jawab operasi ditetapkan, 

maka perlu dikembangkan prosedur-prosedur yang tepat untuk 

melaksanakan operasi secara efektif, efisien, dan ekonomis. 

4. Personalia 

Suatu fungsi manajemen yang penting adalah membagi tugas dan 

kewajiban pada orang-orang yang mampu melaksanakan tugas dan 
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kewajibannya dengan prestasi kerja yang memuaskan. Oleh karena itu 

dalam mencari pegawai langkah awal yang harus diperhatikan adalah 

persyaratan pekerjaan yang harus dipenuhi. Kemudian mengusahakan 

perolehan pegawai yang memiliki kualifikasi yang sesuai atau yang bisa 

dilatih untuk melaksanakan pekerjaan tersebut secara memuaskan. Oleh 

karena itu dengan memperhatikan kriteria personalia yang baik, maka 

dapat menjamin kelancaran aktivitas perusahaan. Kriteria personalia yang 

baik tersebut adalah sebagai berikut: 

 Adanya personalia yang memadai dari segi kualitas dan 

kuantitasnya 

 Adanya program pelatihan kerja kepada para pegawai 

 Adanya pemberian tanggung jawab 

5. Perencanaan 

Dalam perencanaan perlu diperhatikan tugas-tugas dan tanggung jawab 

yang telah ditentukan, sasaran pelaksanaan dan penentuan tujuan harus 

dapat dicapai. Untuk tercapainya tujuan tersebut diperlukan kriteria-

kriteria perencanaan yang baik, yaitu sebagai berikut: 

 Adanya rencana kerja dan penjabaran kegiatan 

 Adanya revisi rencana kerja jika terdapat kesalahan 

 Adanya persetujuan dari pihak yang berwenang terhadap revisi 

rencana kerja 

 Adanya penelusuran terhadap penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi 

6. Pencatatan Akuntansi 

Akuntansi merupakan metode pengendalian finansial yang penting 

terhadap kegiatan-kegiatan sumber daya yang ada. Akuntansi memberikan 

suatu kerangka kerja yang dapat disesuaikan untuk penetapan tanggung 

jawab pada bidang-bidang kegiatan tertentu dan pada waktu bersamaan 

memberikan dasar pelaporan sebagai sarana untuk menilai operasi. 

Adapun kriteria yang baik untuk pencatatan akuntansi adalah sebagai 

berikut: 

 Adanya pencatatan secara teliti 

 Adanya pelaporan secara tepat waktu 

 Adanya jaminan pengendalian yang cukup 

 Setelah adanya pencatatan selalu diadakan pemeriksaan fisik 

 Serta adanya dokumen pendukung 

7. Pelaporan 

Pelaporan dalam setiap organisasi, diperlukan untuk memberikan 

informasi yang mutakhir tentang perkembangan suatu peristiwa, kemajuan 

atau pencapaian sebagai dasar bagi manajemen untuk mengambil 

keputusan. Informasi seperti ini sangat penting bagi manajemen sebagai 

dasar untuk melaksanakan pengendalian. Sistem pelaporan ini perlu 

ditinjau secara periodik untuk menentukan apakah sistem tersebut sesuai 

dengan tujuan, apakah telah dibuat laporan-laporan yang diperlukan, 

apakah data yang dilaporkan telah mencukupi. Sistem pelaporan yang baik 

dapat diketahui berdasarkan kriteria pelaporan, yaitu sebagai berikut: 
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 Adanya pelaporan yang memadai 

 Adanya sistem pelaporan untuk setiap departemen 

 Adanya laporan kegiatan untuk membandingkan rencana dan 

realisasi 

 Adanya pelaporan secara periodik 

 Adanya ketepatan waktu dalam memberikan laporan 

 Adanya pemeriksaan sebelum menerbitkan laporan yang telah 

disusun 

8. Pemeriksaan Intern 

Pemeriksaan intern merupakan suatu mekanisme penting untuk 

memberikan informasi yang bebas pada manajemen terhadap operasi, 

metode-metode, sistem-sistem, dan prosedur. Pihak manajemen 

memerlukan pengendalian intern yang bebas seperti internal auditor untuk 

melakukan penelitian terhadap unsur-unsur pengendalian lainnya.  Bentuk 

internal auditor yang bebas tersebut merupakan suplemen untuk 

memperkuat pengendalian lainnya. Untuk menjamin adanya pengendalian 

dan pengawasan yang baik perusahaan perlu memperhatikan kriteria-

kriteria dalam menentukan pemeriksaan intern, yaitu sebagai berikut: 

 Adanya penempatan pemeriksaan intern yang tepat dalam 

organisasi 

 Adanya pemeriksaan intern secara mendadak 

 Adanya ruang lingkup pemeriksaan intern yang ditetapkan dengan 

jelas 

 Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja pemeriksa intern 

Sedangkan menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri 

Penertiban Aparatur Negara No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan 

Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. 

KEP/46/M.PAN/2004: 

Dalam pendekatan ini, untuk menilai efektif tidaknya pengendalian intern 

auditi, auditor melakukan penilaian terhadap delapan unsur pengendalian 

manajemen. Auditor harus memahami makna dan kriteria yang baik dari masing-

masing unsur tersebut untuk dapat menjadi saran pengendalian manajemen guna 

mencapai tujuannya. Pemahaman yang baik atas setiap unsur tersebut akan 

membantu auditor memberikan penilaian akan efektivitas sistem pengendalian 

manajemen secara keseluruhan. 

Secara rinci unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Pengorganisasian 

Organisasi adalah bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja 

bersama-sama, secara formal saling terikat dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan. Unsur pengorganisasian dalam konteks 

penilaian sistem pengendaliannya ditekankan dalam ukuran besar kecilnya 

organisasi, tujuan organisasi serta karakteristik dari organisasi yang 

bersangkutan. 

Hasil pengorganisasian umumnya terlihat dalam bentuk struktur 

organisasi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian 

meliputi hal berikut: 

a. Proses pembentukan organisasi harus mengacu pada upaya untuk 

menciptakan 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. 

Penempatan posisi sebagai manajer keuangan dan akuntansi oleh 

seseorang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman 

yang memadai di bidang keuangan adalah contoh penyimpangan atas 

pengorganisasian yang baik. 

2. Kebijakan 

Kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan sehingga dalam penetapan 

kebijakan harus mempertimbangkan kontribusi kebijakan terhadap 

pencapaian tujuan. Kebijakan seharusnya tidak bertentangan dengan 

ketentuan atau peraturan yang lebih tinggi. Agar dapat dilaksanakan, 

kebijakan harus bersifat sederhana. Faktor-faktor yang harus diperhatikan 

dalam kebijakan antara lain sebagai berikut. 

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). Terhadap kebijakan, 

dilakukan peninjauan secara periodik serta dilakukan revisi bila 

diperlukan. 
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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. 

Tidak disosialisasikannya kebijakan pimpinan berupa pencanangan visi 

dan misi instansi kepada seluruh fungsi dan pegawai secara sistematis dan 

tepat waktu merupakan contoh pengendalian dari aspek kebijakan yang 

kurang memadai. Hal ini akan mengakibatkan gerak langkah pelayanan 

instansi tidak mencapai sasaran. 

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 dari unsur perencanaan yang baik meliputi 

antara lain sebagai berikut. 

a. Setiap kegiatan harus dibuat perencanaannya terlebih dahulu. 

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. 

Contoh kegiatan yang tidak sesuai dengan unsur perencanaan yang baik 

adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi tidak pernah 

direncanakan terlebih dahulu, sehingga tidak jelas efektivitas 

pencapaiannya. 

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 unsur prosedur yang efektif antara lain meliputi 

hal berikut. 

a. Prosedur yang dibuat harus selaras dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan. 
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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 

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. 

Prosedur yang lambat dan berbelit-belit dalam pengurusan sertifikat tanah 

merupakan contoh prosedur yang tidak menjamin kelancaran pemberian 

pelayanan kepada masyarakat. 

5. Pencatatan/Akuntansi 

Pencatatan adalah salah satu sarana pengendalian manajemen yang 

berfungsi untuk mendokumentasikan kejadian atau peristiwa yang terjadi 

pada suatu organisasi. Pencatatan memberikan kontribusi yang besar 

kepada manajemen untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas 

operasi. Faktor-faktor dari unsur pencatatan/akuntansi yang baik meliputi 

antara lain sebagai berikut. 

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. 

Praktek yang sering sekali dijumpai di lapangan adalah adanya kelambatan 

dan ketidakakuratan pencatatan aset proyek ke dalam administrasi rutin 

instansi adalah contoh tidak memadainya unsur pencatatan/akuntansi. 

6. Pelaporan 

Pelaporan berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban suatu pelaksana 

kegiatan yang meliputi: apa yang telah dikerjakan, kesesuaiannya 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 unsur pelaporan yang baik meliputi antara lain hal berikut. 
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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 

dipertanggungjawabkan. 

Tidak tertibnya penyampaian laporan kegiatan masing-masing sub 

bagian/bagian/bidang suatu instansi adalah contoh lemahnya unsur 

pelaporan. 

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 unsur personalia yang baik 

meliputi antara lain berikut: 

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. 

d. Terdapat kebijakan penetapan sanksi atau penghargaan prestasi sesuai 

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

e. Terdapat program pembinaan atas pegawai yang bersinambungan. 

f. Terdapat kebijakan dan pelaksanaan rotasi dan mutasi. 

Penunjukan auditor yang sama pada pelaksanaan audit terhadap suatu 

instansi tertentu untuk waktu yang terlampau lama dapat berdampak pada 

menurunnya sikap independensi dan obyektivitas auditor merupakan 

contoh tidak memadainya unsur personalia. 

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. 

Fungsi ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuh unsur lainnya dalam 

sistem pengendalian manajemen yang dilakukan oleh pihak di luar unit 

kerja yang menjalankan sistem pengendalian manajemen itu. 

Faktor-faktor dari unsur reviu intern yang baik meliputi antara lain hal 

berikut. 

a. Struktur bagian auditor intern sebaiknya ditempatkan pada kedudukan 

yang tepat dalam organisasi. 
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b. Lingkup tugas kegiatan audit ditetapkan dengan jelas dan personil 

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. 

Contoh unsur reviu intern yang tidak memadai, diantaranya: 

- Posisi lembaga audit ditetapkan pada tingkat yang tidak cukup untuk 

bersikap bebas, obyektif, dan independen; 

- Tidak pernah dirancang program pelatihan bagi staf organisasi. 

Dari dua pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu 

perusahaan dikatakan telah memiliki sistem pengendalian manajemen yang 

memadai, apabila kedelapan unsur sistem pengendalian manajemen terpenuhi. 

Namun demikian pada pelaksanaan operasi perusahaan tentunya seluruh anggota 

organisasi sebagai pelaksana tugas harus berpedoman dan mematuhi serta sejalan 

dengan kedelapan unsur  sistem pengendalian manajemen tersebut. 

Jika kedelapan unsur diatas dimiliki dan dijalankan secara baik oleh perusahaan, 

maka akan tercipta suatu pengendalian yang efektif dan sangat berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja perusahaan. 

2.6 Pengertian Kinerja 

 Sukses tidaknya keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya 

sangat tergantung dari kinerja masing-masing perusahaan dan kinerja manajer 

perusahaan didalam melaksanakan kegiatan operasi perusahaan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:503) kinerja adalah: 
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“Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atau 

kemampuan kerja.” 

Selanjutnya menurut Bernadin dan Russel (2000:378), dalam buku 

“Sistem Manajemen Kinerja” oleh Achmad S Ruky (2004:15): 

“Performance is defined as the record of outcomes produced on a 

specified job functionor activty during a specified time period.” 

(Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh di fungsi-fungsi 

pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu). 

 Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) bahwa: 

 “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya.” 

Dari ketiga definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

kemampuan atau prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas atas suatu 

tindakan tertentu dalam kurun waktu tertentu. 

2.7 Indikator Kinerja 

Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) mengemukakan bahwa indikator 

kinerja, yaitu: 

a. Kualitas 

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan 

apa yang seharusnya dikerjakan. 

b. Kuantitas 

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam 

satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja 

setiap pegawai itu masing-masing. 

c. Pelaksanaan Tugas 

Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan 

pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. 

d. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban 

pegawai untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan. 
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2.8 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Tinggi rendahnya kinerja seorang pegawai tentunya ditentukan oleh 

faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung ataupun tidak 

langsung: 

Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) menyatakan bahwa: 

“Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi (motivation). 

Sedangkan menurut Keith Davis dalam Anwar Prabu Mangkunegara 

(2009:67) dirumuskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

adalah: Human Performance = Ability + Motivation (Ability = Knowledge + 

Skill; Motivation = Attitude + Situation). 

a. Faktor Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). 

Artinya, pegawai yang memiliki IQ rata-rata (IQ 110-120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka ia akan lebih baik mudah 

mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai 

perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the 

right man on the right place, the right man on the right job). 
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b. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri 

pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). 

Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai 

untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental 

seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik (sikap 

secara mental, fisik, tujuan dan situasi). Artinya seorang pegawai harus 

siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target 

kerja yang akan dicapai serta mampu memanfaatkan dan menciptakan 

situasi kerja. 

2.9 Kerangka Pemikiran 

2.9.1 Hubungan antara Sistem Pengendalian Manajemen dengan Kinerja 

Sistem pengendalian manajemen adalah suatu mekanisme baik formal 

maupun informal yang didesain untuk menciptakan kondisi yang mampu 

meningkatkan peluang pencapaian harapan output yang diinginkan dengan 

memfokuskan pada tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan dan perilaku yang 

diinginkan (Porporato, 2006). Pengendalian manajemen adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh manajemen suatu organisasi untuk menjamin sumber daya yang 

diperoleh digunakan secara efektif dan efisien dalam usaha mencapai tujuan 

organisasi (Tatikonda dan Tatikonda, 1998). 
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Dan sebagaimana diketahui dari uraian-uraian sebelumnya, bahwa sistem 

pengendalian manajemen merupakan alat bagi manajer agar seluruh sumber daya 

yang dimiliki dalam organisasi dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauhmana keberhasilan atau 

kegagalan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam 

rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi, serta visinya (Zhang dan McCullough, 

2001). Pengukuran kinerja adalah penilaian kinerja, baik pengukuran kinerja 

finansial maupun non finansial yang merupakan komponen yang sangat penting 

dalam sistem pengendalian manajemen. 

Jadi dengan demikian dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan, 

bahwa hubungan sistem pengendalian manajemen dengan kinerja adalah hukum 

sebab dan akibat, yaitu dua hal yang saling berkaitan atau berhubungan, sebab 

baik buruknya kinerja yang dicapai oleh seluruh anggota organisasi merupakan 

gambaran terpenuhi tidaknya, atau memadai tidaknya seluruh unsur-unsur sistem 

pengendalian manajemen yang diterapkan dalam perusahaan secara konsekuen. 

Karena sistem pengendalian manajemen adalah alat yang dapat berperan guna 

mengarahkan seluruh anggota organisasi dalam pelaksanaan tugasnya agar fokus 

kepada tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana. 

Jadi apabila unsur-unsur sistem pengendalian manajemen terpenuhi atau 

memadai, maka akan meningkatkan kinerja para pelaksana tugas (kinerja baik). 

Arti kinerja baik adalah hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan yang direncanakan. 
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Sedangkan, apabila tidak terpenuhinya unsur-unsur sistem pengendalian 

manajemen, pencapaian kinerja akan sebaliknya (kinerja buruk). 

Dari ulasan diatas mengenai hubungan sistem pengendalian manajemen 

dengan kinerja dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen sangat 

erat kaitannya dengan kinerja. 

Apabila penyusun mengumpamakan perusahaan adalah sebuah bangunan, 

maka sistem pengendalian manajemen itu adalah sama dengan pondasi sebuah 

bangunan. Sebuah bangunan akan kuat dan kokoh apabila pondasi sebagai 

penopang bangunan tersebut dibuat dengan dipenuhinya unsur-unsur bahan 

pondasi yang diperlukan, seperti kerangka pembesiannya memakai besi beton 

berukuran sesuai untuk bobot berat bangunan yang akan ditopang. Begitupun 

dengan takaran bahan-bahan lain sebagai campuran untuk pengecoran beton 

(semen, pasir, batu split/batu kerikil kecil, dan air) harus sesuai dengan ukuran 

yang ditentukan ahli bangunan. Apabila pembuatan pondasi sesuai dengan unsur-

unsur yang disyaratkan maka akan diperoleh bangunan yang berdiri kuat dan 

kokoh, hal ini sesuai tujuan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat sebagai 

pelaksana pekerjaan dan pemilik bangunan. 

Jadi dengan demikian, bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan 

suatu alat penopang dalam pencapaian tingkat keberhasilan (kinerja) para anggota 

organisasi dalam melaksanakan tugasnya, guna tercapainya keuntungan sebagai 

tujuan perusahaan. 


