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MANAGEMENT CONTROL SYSTEM
Section 5



INTRODUCTION

• Pengendali (Controller) dan auditor sangat berperan dalam
perusahaan, seperti pengendali (controller) perusahaan, pengendali
grup, pengendali divisi dan auditor internal.

• Mereka memiliki dua peran penting:
1. Layanan manajemen: membantu manajer lini dengan fungsi pengambilan

keputusan dan kontrol mereka, untuk menciptakan nilai bagi pemilik.
2. Pengawasan: memastikan bahwa tindakan semua orang dalam organisasi, 

dan terutama manajer, adalah legal, etis, dan demi kepentingan terbaik
organisasi dan pemiliknya.
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CONTROLLER

Di perusahaan besar, fungsi terkait keuangan/ akuntansi biasanya dibagi
antara dua peran:
1. Bendahara: 

• berurusan terutama dengan meningkatkan dan mengelola modal.
• Fungsi ini sangat tersentralisasi.

2. Pengendali: 
• terutama berkaitan dengan pembukuan, pelaporan, dan pengendalian keuangan.
• Mungkin tersentralisasi tetapi sering kali didesentralisasi.
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CONTROLLER (CONT’D)

• Pengendali memainkan peran kunci dalam manajemen lini
dan dalam desain dan pengoperasian MCS.
• Mereka adalah ahli pengukuran keuangan dalam perusahaan mereka.
• Peran Pengendali harus dimainkan maksimal:

20/04/2020 bandi.feb.uns.ac.id 7



CONTROLLER (CONT’D)

Peran pengendali harus dimainkan untuk:

• terlibat dalam membantu manajer membuat keputusan bisnis yang 
baik

• kepala akuntan entitas: menyiapkan laporan kinerja dan memenuhi
kewajiban keuangan, pajak, dan pelaporan pemerintah.
• Mereka membangun dan memelihara sistem kontrol internal yang 

membantu memastikan keandalan informasi dan perlindungan aset
perusahaan.
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CONTROLLER (CONT’D)

Peran pengendali harus dimainkan untuk:
• Harus tetap independen dari manajer entitas mereka.

• Tanggung jawab fidusia: 
• memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dari unit operasinya, akurat dan
• bahwa sistem kontrol internal unit memadai.

• Tanggung jawab pengawasan manajemen untuk memberi tahu orang lain dalam
organisasi jika individu dalam organisasi mereka melanggar hukum atau norma
etika.
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CONTROLLER (CONT’D)

Fitur organisasi diterapkan untuk memastikan bahwa pengendali memenuhi
tugas pengawasan manajemen dan fidusia mereka secara efektif:

• Komite audit dewan direksi dan auditor internal dapat digunakan untuk
mengawasi fungsi pengendali .

• Perilaku pengendali dapat dibentuk melalui kontrol personel atau budaya.
• Program pelatihan dapat digunakan untuk mengingatkan pengendali tentang

berbagai tanggung jawab mereka dan untuk memberi mereka keterampilan
interpersonal yang berguna dalam menjaga keseimbangan yang tepat antara
layanan manajemen mereka versus pengawasan manajemen dan peran fidusia.
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CONTROLLER (CONT’D)

Fitur organisasi diterapkan untuk memastikan bahwa pengendali
memenuhi tugas pengawasan manajemen dan fidusia mereka
secara efektif:
• Merancang sistem insentif yang tidak menciptakan godaan
• Pelaporan garis solid: 

• hubungan pelaporan utama pengendali unit bisnis adalah ke pengendali
perusahaan.

• Ini dirancang untuk mengurangi keterikatan emosional antara pengendali unit 
bisnis dan unit operasi tempat mereka ditugaskan.
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AUDITOR

• Auditor eksternal tidak tergantung pada manajemen
• karena mereka dipekerjakan oleh perusahaan jasa profesional (KAP).

• Auditor internal termasuk karyawan perusahaan yang diaudit (oleh
auditor eksternal).

20/04/2020 bandi.feb.uns.ac.id 12



AUDITOR (CONT’D)

Audit adalah proses sistematis:
• secara obyektif memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai

objek-objek penting,
• menilai tingkat korespondensi antara objek-objek dan kriteria

tertentu
• mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang 

berkepentingan
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AUDITOR (CONT’D)

Jenis audit umum
1. audit keuangan
2. audit kepatuhan
3. Audit kinerja
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AUDITOR (CONT’D)

audit keuangan
• auditor independen dan eksternal diminta untuk menyatakan

pendapat
• apakah laporan keuangan yang disiapkan oleh manajemen disajikan

secara wajar sesuai dengan GAAP.

• menyediakan alat dimana regulator luar dapat menegakkan
standar
• untuk persiapan dan penyajian informasi akuntansi kepada pihak yang 

berkepentingan yang berada di luar organisasi.
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AUDITOR (CONT’D)

audit kepatuhan
• auditor diminta untuk menyatakan pendapat hanya tentang

apakah kegiatan atau hasil aktual sesuai dengan standar
yang ditetapkan.

• Banyak penipuan dan penyimpangan terungkap oleh audit 
kepatuhan.
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AUDITOR (CONT’D)

Audit kinerja
• digunakan untuk memberikan evaluasi keseluruhan dari

kinerja umum, atau
• beberapa aspek spesifik dari kinerja suatu kegiatan, 

departemen, atau perusahaan, dan manajemennya.
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AUDITOR (CONT’D)

Audit menciptakan nilai dalam dua cara:
1. laporan audit menambah kredibilitas terhadap informasi

yang diberikan kepada kelompok pengguna.
2. Antisipasi audit.

• Semua orang berkinerja lebih baik jika mereka tahu seseorang melihat
dari balik bahu mereka.
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AUDITOR (CONT’D)

Audit menciptakan nilai:
• Semakin besar konsekuensi potensial, semakin

besar nilai potensial audit.
• Audit juga berpotensi lebih bernilai di mana

mekanisme kontrol lainnya tidak layak.
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AUDITOR (CONT’D)

Keterbatasan dan kekurangan:
1. Mereka dilakukan hanya secara berkala dan dengan demikian

memberikan sedikit perlindungan terhadap masalah yang terjadi
untuk sementara kecuali sejauh mereka memberikan efek jera.

2. Audit dapat menciptakan reaksi negatif.
3. Audit itu mahal.
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