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Pendahuluan

• Kontrol manajemen penting bagi organisasi
• karena kegagalan dalam kontrol manajemen dapat menyebabkan kerugian

finansial yang besar, kerusakan reputasi, dan bahkan mungkin kegagalan
organisasi.

• Terlepas dari pentingnya memiliki sistem kontrol manajemen yang 
baik (MCS), kritik manajemen berpendapat

• bahwa menambahkan kontrol tidak selalu mengarah ke kontrol yang lebih
baik dan

• bahwa MCS yang umum digunakan menyebabkan manajer terlalu
berorientasi jangka pendek atau cenderung menghambat kreativitas dan
prakarsa.



Pendahuluan

Pandangan sempit sebelumnya tentang MCS 
• adalah pandangan tentang sistem cybernetic (pengatur) sederhana, 

yang melibatkan loop umpan balik tunggal (termostat).
• Buku ini mengambil pandangan yang lebih luas dan mengakui bahwa

beberapa kontrol manajemen proaktif daripada reaktif.
• Proaktif berarti bahwa kontrol dirancang untuk mencegah masalah sebelum

organisasi menderita efek buruk pada kinerja.
• Manfaat dari pengendalian manajemen adalah bahwa probabilitas bahwa

tujuan perusahaan akan tercapai meningkat.



Manajemen dan kontrol

• Literatur manajemen mencakup banyak definisi manajemen.
• Semua berhubungan dengan proses pengorganisasian sumber daya

dan mengarahkan kegiatan untuk tujuan mencapai tujuan organisasi.
• Ada berbagai fungsi, sumber daya, dan proses manajemen:



Manajemen dan control (cont’d)

• Ada berbagai fungsi, sumber daya, dan proses manajemen:

Fungsi Sumber daya Proses

Pengembangan produk/ layanan
Orang-orang Pengaturan obyektif

Operasi Uang Perumusan strategi

Pemasaran / penjualan
Keuangan

Mesin
Informasi

Kontrol manajemen



Manajemen dan control (cont’d)

Untuk fokus pada kontrol manajemen kita harus
membedakan pengaturan tujuan konsep dan
perumusan strategi:
1. Penetapan tujuan: 
2. Perumusan strategi: 



Manajemen dan control (cont’d)

Untuk fokus pada kontrol manajemen kita harus membedakan
pengaturan tujuan konsep dan perumusan strategi:
1. Penetapan tujuan: 

• tujuan tidak harus dikuantifikasi dan tidak harus finansial.
• Karyawan harus memiliki pemahaman tentang apa yang ingin

dicapai oleh organisasi.



Manajemen dan control (cont’d)

Untuk fokus pada kontrol manajemen kita harus membedakan
pengaturan tujuan konsep dan perumusan strategi:
2. Perumusan strategi: 

• menetapkan bagaimana organisasi harus menggunakan sumber daya mereka
untuk memenuhi tujuan mereka.

• Itu dapat ditentukan secara formal atau sebagian besar tidak ditentukan.
• Interaksi antara manajemen dan karyawan adalah penting.
• Strategi dapat dimaksudkan atau muncul.



Manajemen dan control (cont’d)

Sistem kontrol memiliki dua fungsi dasar:
1.  Pengendalian strategis: 
2.  Kontrol manajemen:



Manajemen dan control (cont’d)

Sistem kontrol memiliki dua fungsi dasar:
1.  Pengendalian strategis: 

• proses pemantauan apakah berbagai strategi yang diadopsi oleh organisasi
membantu lingkungan internal untuk disesuaikan dengan lingkungan
eksternal.

• Hal ini memungkinkan manajer untuk mengevaluasi program perusahaan dari
perspektif jangka panjang yang kritis. (fokus eksternal)



Manajemen dan control (cont’d)

Sistem kontrol memiliki dua fungsi dasar:
2.  Kontrol manajemen: 

• termasuk proses untuk perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengendalian operasi program. (fokus internal)

• Kontrol manajemen diperlukan untuk menjaga terhadap
kemungkinan bahwa

• orang akan melakukan sesuatu yang organisasi tidak ingin mereka lakukan
atau

• gagal melakukan sesuatu yang harus mereka lakukan (orientasi perilaku).



Penyebab masalah kontrol manajemen

Penyebabnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga
kategori utama:
1. Kurang arah
2. Masalah motivasi
3. Keterbatasan pribadi



Penyebab masalah kontrol manajemen (cont’d)

Penyebabnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga
kategori utama:
1. Kurang arah

• Karyawan tidak tahu apa yang diinginkan organisasi dari mereka.



Penyebab masalah kontrol manajemen (cont’d)

Penyebabnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga
kategori utama:
2. Masalah motivasi

• Tujuan individu dan organisasi tidak secara alami bertepatan: individu tertarik
pada diri sendiri.

• Kecurangan dan pencurian karyawan adalah contoh paling ekstrim dari
masalah motivasi.



Penyebab masalah kontrol manajemen (cont’d)

Penyebabnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga
kategori utama:
3. Keterbatasan pribadi

• Mereka mungkin disebabkan oleh kurangnya kecerdasan yang diperlukan, 
pelatihan, pengalaman, stamina, atau pengetahuan untuk tugas yang 
dihadapi.

• Beberapa pekerjaan tidak dirancang dengan benar.



Karakteristik kontrol manajemen yang baik

• Kontrol yang baik berarti bahwa manajemen dapat yakin
• bahwa tidak ada kejutan besar yang tidak menyenangkan akan terjadi.
• Hal Itu harus didorong di masa depan dan didorong oleh tujuan.

• Di luar kendali menggambarkan suatu situasi di mana ada
kemungkinan tinggi kinerja yang buruk.



Karakteristik kontrol manajemen yang baik
(cont’d)

• Kontrol yang sempurna akan membutuhkan jaminan lengkap
• bahwa semua sistem kontrol fisik sangat mudah dan
• semua individu yang menjadi andalan organisasi harus selalu bertindak sebaik

mungkin.

• Kehilangan kontrol adalah biaya karena tidak memiliki sistem kontrol
yang sempurna.

• Kontrol optimal dapat dikatakan telah dicapai jika kerugian kontrol
diharapkan lebih kecil daripada biaya penerapan kontrol lebih
banyak.



Karakteristik kontrol manajemen yang baik
(cont’d)

• Menilai apakah kontrol yang baik telah dicapai
• harus berorientasi masa depan (tidak ada kejutan yang tidak menyenangkan

di masa depan) dan
• didorong oleh tujuan (karena tujuan tersebut mewakili apa yang diinginkan

organisasi).

• Namun tetap sulit dan subyektif untuk menentukan kontrol sebagai
'baik'.



Penghindaran masalah Mengontrol

Ada empat strategi penghindaran (untuk menghilangkan
kemungkinan masalah kontrol):
1. Penghapusan aktivitas
2. Otomatisasi
3. Sentralisasi
4. Pembagian risiko



Penghindaran masalah Mengontrol (cont’d)

1. Penghapusan aktivitas
2. Otomatisasi
3. Sentralisasi
4. Pembagian risiko



Penghindaran masalah Mengontrol (cont’d)

1. Penghapusan aktivitas
• Manajer kadang-kadang dapat menghindari masalah kontrol yang 

terkait dengan entitas atau aktivitas tertentu dengan menyerahkan
potensi risiko, dan laba terkait ke pihak ketiga.

• Ekonomi Biaya Transaksi: apakah kegiatan spesifik (transaksi) dapat
dikendalikan lebih efektif melalui pasar atau secara internal.



Penghindaran masalah Mengontrol (cont’d)

2. Otomatisasi
• Penggunaan komputer, robot, sistem pakar, dan sarana otomatisasi

lain untuk mengurangi paparan organisasi mereka terhadap beberapa
masalah kontrol.

• Otomatisasi hanya dapat memberikan solusi kontrol parsial yang 
terbaik.

• Keterbatasan adalah: kelayakan, biaya dan penggantian masalah
kontrol dengan orang lain.



Penghindaran masalah Mengontrol (cont’d)

3. Sentralisasi
• Sentralkan pengambilan keputusan di beberapa area perusahaan

mereka pada titik-titik tertentu dalam sejarah untuk meningkatkan
kontrol.



Penghindaran masalah Mengontrol (cont’d)

4. Pembagian risiko
• Berbagi risiko dengan entitas luar dapat membatasi kerugian yang 

dapat ditimbulkan oleh perilaku karyawan yang tidak pantas.
• Pembagian risiko dapat melibatkan pembelian asuransi untuk

melindungi dari jenis kerugian besar dan potensial tertentu yang 
mungkin tidak mampu dibayar oleh organisasi.

• Atau berbagi risiko dengan pihak luar adalah dengan menandatangani
perjanjian usaha patungan.



Alternatif Kontrol

• Jika masalah kontrol tidak dapat dihindari, kontrol manajemen harus
diterapkan.

• Inilah yang dibahas dalam buku ini.
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