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KATA PENGANTAR 
 
Buku teks ini menyediakan materi untuk kuliah komprehensif sistem kontrol manajemen 
(Management Control Systems/ MCSs).  MCSs didefinisikan secara luas untuk mencakup semua 
yang manajer lakukan untuk membantu memastikan bahwa organisasi mereka melakukan strategi 
dan rencana atau jika bisa, menjamin adanya kepastian (conditions warrant), tindakan yang 
dimodifikasi dari strategi dan rencana. Dengan demikian, buku teks  juga dapat digunakan dalam 
kuliah apapun yang berfokus pada topik yang terkait dengan back-end proses manajemen, seperti 
pelaksanaan strategi atau pelaksanaan. 
 
Karena kontrol manajemen adalah fungsi inti dari manajemen, Semua mahasiswa yang tertarik 
dalam kuliah bisnis atau manajemen dapat memperoleh manfaat dari buku teks ini.  Namun, kuliah 
berdasarkan materi yang disajikan di sini harus sangat berguna bagi mereka yang ingin, atau 
bercita-cita untuk menjadi, manajer, konsultan manajemen, spesialis keuangan (misalnya  analis 
anggaran, auditor), atau spesialis sumber daya manusia (misalnya.  karyawan, konsultan 
kompensasi). 
 
Edisi ini mencakup 70 kasus untuk penggunaan di ruang kelas. Studi kasus merangsang 
pembelajaran melalui analisis situasi yang kompleks seperti yang sering dihadapi dalam "dunia 
nyata" umumnya diakui sebagai saluran pedagogis yang terbaik untuk mengajar kuliah MCSs. 
Karena MCSs, konteks di mana mereka beroperasi, dan manfaat (outcome) yang mereka hasilkan, 
yang kompleks dan Multidimensional, masalah sederhana dan latihan dapat-tidak menangkap 
esensi dari masalah yang manajer hadapi dalam merancang dan menggunakan MCSs. mahasiswa 
harus mengembangkan pemikiran tentang proses yang akan memandu mereka berhasil melalui 
tugas keputusan dengan beberapa masalah yang terkandung, informasi yang tidak lengkap, dan 
sejumlah besar informasi yang relatif tidak terstruktur. Mereka harus belajar untuk 
mengembangkan keterampilan menemukan masalah serta berpikir kritis dan keterampilan 
pemecahan masalah, dan mereka harus belajar bagaimana mengartikulasikan dan membela ide 
mereka. Analisis kasus, diskusi, dan presentasi memberikan metode yang efektif untuk 
mensimulasikan tugas ini di kelas. 
 
Meskipun buku teks ini dirancang terutama untuk digunakan oleh mahasiswa pascasarjana dan 
berlatih profesional, namun dapat, dan telah, digunakan dengan sukses oleh mahasiswa sarjana 
yang telah memiliki kuliah Akuntansi Manajemen sebelumnya. Semua harus diakui bahwa ketika 
menggunakan bahan ini dengan pengalaman pra-kerja mahasiswa adalah bahwa beberapa kasus 
mungkin sangat menantang. Beberapa pihak mengatakan, ada beberapa kandidat pengguna yang 
cocok untuk memilih dari antara serangkaian kasus pada akhir setiap bab untuk menyesuaikan 
dengan berbagai khalayak dan/atau untuk mencapai tujuan berbagai kuliah (Lihat juga di bawah). 
 
Buku teks  ini berbeda dari buku teks  MCS lain dalam sejumlah cara penting.  Pertama, kerangka 
kerja pengorganisasian dasar berbeda. Modul utama pertama membahas kontrol manajemen 
berdasarkan objek kontrol: hasil, tindakan, atau personil/ budaya. Kerangka objek kontrol 
memiliki keuntungan yang cukup besar dibandingkan yang mungkin dimiliki kerangka kerja lain. 
Tia memiliki kategori terang, yang jelas dapat dibedakan. Hal ini juga relatif semua-inklusif dalam 
arti bahwa pembaca dapat menghubungkan banyak kontrol manajemen dan klasifikasi kontrol 
lainnya dan teori (misalnya, kontrol proaktif vs kontrol reaktif, kontrol pencegahan vs kontrol 
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deteksi, dan konsep teori agen seperti pilihan yang merugikan dan pemantauan vs insentif). Hal 
ini juga intuitif; yaitu, mahasiswa dapat dengan mudah melihat bahwa manajer harus membuat 
pilihan dari antara kategori kontrol manajemen ini.  Dengan demikian, dengan menggunakan fokus 
objek kontrol, buku teks ini disusun di sekitar kerangka kerja yang menjelaskan masalah kontrol 
manajemen inti yang perlu diatasi. MCSs yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, 
dan hasil yang dapat diproduksi, baik positif (dimaksudkan) dan negatif (tidak dimaksudkan). 

Kedua, perlakuan kontrol manajemen adalah luas. Seperti semua buku pelajaran MCS, 
buku teks  ini berfokus secara intensif pada penggunaan dan efek dari tindakan kinerja keuangan 
dan kontrol hasil yang terkait, yang secara umum digunakan pada tingkat manajerial di banyak 
organisasi. Namun, ini juga memberikan perlakuan yang lebih luas terhadap kontrol manajemen 
(diselenggarakan di sekitar kerangka kontrol objek) untuk menempatkan kontrol hasil keuangan 
dalam perspektif yang tepat. Misalnya, buku teks  menjelaskan banyak situasi dimana kontrol hasil 
keuangan tidak efektif dan membahas alternatif yang dapat digunakan oleh manajer dalam situasi 
tersebut (seperti indikator kinerja nonkeuangan atau ketergantungan yang lebih besar pada budaya 
yang lebih kuat). 

Ketiga, buku teks  memberikan banyak diskusi tentang penyebab dan solusi yang paling 
umum dan serius yang berhubungan dengan masalah kontrol manajemen, termasuk implikasi dari 
masalah tak terkendali pada perilaku –manusia yang lebih tua; kecenderungan para manajer untuk 
mengadopsi cakrawala jangka pendek dalam pengambilan keputusan mereka; dan kecenderungan 
manusia dan karyawan untuk terlibat dalam distorsi "gameplaying" yang membuktikan 
ketidaksesuaian dengan tujuan organisasi. 

Keempat, buku teks  menyediakan seluruh bab yang mencakup etika. Ada banyak masalah 
etika terkait kontrol manajemen, dan kedua skandal lama dan baru-baru ini di industri, termasuk 
sektor mobil dan perbankan, tetapi juga perusahaan publik dan sector tidak-untuk-mencari 
keuntungan, jelas menyarankan kebutuhan untuk mengembangkan manajer  dan kemampuan 
penalaran etis manajer yang prospektif dan lebih lengkap. Terkait dengan ini juga ada cakupan tata 
kelola perusahaan, yang kami juga siapkan satu bab.  

Kelima, konsep, teori, dan isu penting tidak hanya dibahas dalam istilah abstrak. Mereka 
diilustrasikan dengan sejumlah besar contoh dunia nyata, jauh lebih dari biasanya termasuk dalam 
buku teks selain MCS. Contoh membuat diskusi tekstual lebih konkret dan membawa subjek untuk 
hidup.  

Akhirnya, campuran kasus yang disediakan di sini berbeda dari yang termasuk dalam buku 
teks MCS lain dalam empat cara penting: 

 Hampir semua kasus adalah nyata (yaitu, mereka menggambarkan fakta situasi yang 
sebenarnya) meskipun beberapa dari mereka yang samar (yaitu, mereka tidak 
menggunakan nama asli perusahaan dan/atau menggunakan skala angka/data untuk 
menghindari identifikasi atau untuk melindungi kerahasiaan data). Jumlah yang relatif 
kecil kasus yang tidak menggambarkan (tersamar) fakta situasi yang sebenarnya adalah 
"vignettes" yang, meskipun demikian, hampir selalu didasarkan pada situasi yang diamati 
tetapi tidak menggambarkan semua itu. Sebaliknya, mereka fokus pada masalah tertentu 
(yang sempit). Realitas (dan kurangnya penyamaran jika memungkinkan) meningkatkan 
minat dan pembelajaran siswa, misalnya, jenis industri, perusahaan, dan peran organisasi. 

 Sebagian besar kasus (kecuali vignettes) termasuk deskripsi kaya konteks di mana MCSs 
beroperasi. Deskripsi memberi mahasiswa kesempatan untuk mencoba mengidentifikasi 
dan mengatasi masalah kontrol manajemen dan masalah dalam situasi Multidimensional 
di mana manajer berlatih mengatasi mereka. 
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 Sebagian besar kasus yang relatif baru vintage, dan Himpunan kasus telah dipilih untuk 
memastikan cakupan terbaru topik dan masalah MCS, seperti terkait dengan stres 
pengujian anggaran; mengurangi manajemen myopia;  menyeimbangkan penciptaan nilai 
berkelanjutan;  memotivasi perilaku etis; dan menggunakan sistem pengukuran EVATM 
atau Balanced Scorecard atau pendekatan penganggaran alternatif, hanya untuk beberapa 
nama.  

 Kasus ini operasi deskriptif dan masalah yang dihadapi oleh perusahaan yang terletak di 
berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia, termasuk Asia, Eropa, Amerika Latin, 
Oseania, serta Amerika Utara.  

 Contoh Kasus memungkinkan eksplorasi masalah kontrol manajemen dalam berbagai 
pengaturan. Termasuk kasus di perusahaan besar dan kecil, perusahaan manufaktur dan 
jasa, perusahaan yang berfokus pada domestik dan multinasional, dan organisasi pencari 
laba dan nirlaba. Kasus ini menyajikan masalah yang dihadapi oleh personil baik dalam 
peran lini dan staf di perusahaan, divisi, dan fungsional tingkat organisasi, serta oleh 
anggota Dewan Direksi. Instruktur dapat menggunakan seperangkat kasus ini untuk 
mengajarkan sebuah kuliah pengendalian manajemen yang luas dalam lingkup atau yang 
lebih sempit terfokus (misalnya, MCSs dalam organisasi layanan dengan berfokus pada 
kasus-kasus dari ritel, keuangan, Kesehatan, pendidikan dan Servi lainnya sektor CE).  

 Kasus ini memberikan fleksibilitas penjadwalan yang cukup. Sebagian besar kasus 
dipotong di beberapa wilayah topik karena MCSs adalah inheren Multidimensional. 
Sebagai contoh, fokus kelas untuk kasus Statoil dalam bab 11 mungkin pada pengukuran 
kinerja, sebagai Statoil menggunakan indikator kinerja (key performance indicator/ KPI) 
seperti struktur yang ada di "Balanced Scorecard". Atau bisa di sistem perencanaan dan 
penganggaran Statoil, yang memisahkan fungsi-fungsi dari pengaturan target, peramalan 
dan alokasi sumber daya menggunakan prinsip "di balik penganggaran." Untuk 
mengilustrasikan yang terakhir lebih lanjut atau lebih mendalam, kasus Statoil dapat diikuti 
(atau didahului) oleh kasus Mainfreight, yang menawarkan kesempatan yang cukup bagi 
mahasiswa untuk mendiskusikan kritis dan menantang gagasan melampaui anggaran.  

 Dalam konteks tersebut, kedua kasus tersebut dapat diajarkan berkaitan dengan pokok 
bahasan dalam Bab 8 tentang perencanaan dan penganggaran bukan dengan bab 11. 
Namun, masih ada kasus yang cukup terdaftar dengan bab 11 untuk fokus pada obat untuk 
masalah miopia, seperti kasus Johansen baru yang menggambarkan sebuah perusahaan 
ritel yang telah mengadopsi Balanced Scorecard berbasis sistem evaluasi kinerja. 
Mahasiswa juga harus mempertimbangkan karakteristik industri, struktur organisasi, 
karakteristik masyarakat di posisi kunci, dan sejarah perusahaan (misalnya merger baru-
baru ini), 

 sehingga instruktur dapat memilih untuk menggunakan kasus Statoil, katakanlah, ketika 
mereka ingin fokus pada efek dari satu atau lebih dari faktor pada desain MCSs ini. Sebagai 
konsekuensinya, pengurutan kasus tidak dimaksudkan untuk menjadi kaku,  banyak 
alternatif yang mungkin.  Sebuah lembar Ikhtisar kasus dalam panduan instruktur yang 
menyertai buku teks  ini menyediakan matriks yang membantu instruktur menguraikan 
berbagai topik yang relevan yang setiap kasus dapat digunakan sepenuhnya.  

 Dalam edisi keempat ini, kami membuat berbagai pembaruan, yang paling jelas di bidang 
tersebut dimana dunia telah bergerak cepat selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak 
krisis keuangan tahun 2008-2009 dan resesi ekonomi berikutnya.  Ini termasuk perubahan 
dalam sistem insentif (Bab 9), tata kelola perusahaan (Bab 13), dan juga keprihatinan 
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terkait etika (Bab 15).  Sepanjang pembahasan buku teks , kami memasukkan temuan 
penelitian terbaru dan memperbarui Statistik survei dan contoh yang disediakan. Kami juga 
menambahkan beberapa kasus baru yang menarik. Dua puluh satu dari 70 kasus yang 
termasuk dalam edisi ini adalah baru, dan 12 tambahan direvisi atau dibawa ke up to date. 

 Beberapa kasus baru mencakup topik yang relatif baru dan/atau sangat penting, seperti 
karyawan "pemantauan luwes" (Witsky dan Associates, Inc); fleksibilitas perencanaan dan 
penganggaran (Wessanen N.V.); alternatif untuk penganggaran tradisional (Mainfreight); 
manajemen proyek (The Stimson Company); evaluasi kinerja multi-kriteria komprehensif 
(Johansen); evaluasi kinerja relatif "Hands-on" menggunakan data dunia nyata (Fine 
Harvest Restaurant Group);  serta pertimbangan etis yang krusial (Ethics@Cisco). Lainnya 
dimaksudkan untuk mengatasi topik dalam pengaturan baru dan berbeda, seperti King 
Engineering Group (sebuah ESOP, atau "Employee Stock kepemilikan Plan," perusahaan), 
atau dalam peran terkait kontrol yang relevan, seperti petugas risiko perusahaan (Andrew 
G. Scavell, CRO). 

 Dalam mengembangkan bahan untuk edisi keempat ini, kami memiliki manfaat dari 
komentar mendalam, saran membantu, dan kasus dari banyak orang.  Ken berutang terima 
kasih khusus kepada dua profesor yang menjabat sebagai mentor di Harvard Business 
School: William Bruns dan Richard Vancil. Ken juga menghargai bantuan penelitian yang 
berharga dari Michelle Spaulding. Serta Wim terutama berterima kasih kepada Olivia 
Hanyue Luo untuk bantuan penelitian kapabel. Di Pearson Education, kami berutang 
kepada Penyunting commissioning Caitlin Lisle dan Rebecca Pedley atas dukungan mereka 
terhadap proyek revisi ini dari awal hingga akhir. Akhirnya, Abhishek Agarwal dari Aptara 
dan Matthew Van Atta membuat saran yang sangat terperinci dan bermanfaat dalam copy 
editing naskah. 

 Kami berterima kasih kepada Asia case Research Center di Universitas Hong Kong untuk 
memberikan izin untuk menggunakan dua dari contoh kasus mereka, seri kasus Poon Kam 
Kai (PCL dan Sunshine fashion). Kami menghargai bantuan dari Darden Business 
Publishing dengan izin mereka untuk menggunakan kasus Johansen, dan kami juga 
berterima kasih kepada Winnie O'Grady untuk membiarkan kami menggunakan kasus 
Mainfreight. Akhirnya, kami berterima kasih kepada rekan-penulis kami pada beberapa 
kasus termasuk dalam buku teks  ini, yang namanya terdaftar dengan kasus. 

 Sebagai penutup, kami ingin mengakui bahwa tentu saja tidak ada satu cara terbaik untuk 
menyampaikan mata pelajaran yang kaya terkait dengan MCSs. Kami telah 
mempresentasikan satu kerangka kerja yang berguna dengan cara yang kita tahu bagaimana 
terbaiknya, tapi kami menyambut komentar tentang konten atau organisasi buku teks , atau 
mengenai kesalahan atau kelalaian. Silakan pembaca mengarahkan mereka kepada kami. 
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