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MANAGEMENT CONTROL SYSTEM
Section 2



INTRODUCTION

Kontrol hasil
• adalah bentuk kontrol tidak langsung
• karena kontrol tidak fokus secara eksplisit pada tindakan karyawan.
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INTRODUCTION

Bayaran untuk kinerja
• adalah contoh karena melibatkan imbalan karyawan yang 

menghasilkan hasil yang baik.
• Sulit untuk mendefinisikan apa hasil yang 'baik'.
• Namun, mereka dapat menciptakan budaya serakah dan jangka pendek.

• Kontrol hasil membuat meritocracies;
• hadiah diberikan kepada karyawan yang paling berbakat dan paling sulit

bekerja.
• Hasil mengontrol pengaruh tindakan

• karena menyebabkan karyawan khawatir tentang konsekuensi dari tindakan
yang mereka ambil.
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Prevalensi kontrol hasil

Kontrol ini digunakan untuk mengendalikan perilaku
karyawan di banyak level organisasi.

• terutama untuk karyawan profesional dengan otoritas keputusan.

• Desentralisasi dan desain sistem insentif
• adalah dua pilihan desain organisasi kritis (arsitektur organisasi) 

dalam konteks kontrol hasil
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Kontrol hasil dan masalah kontrol

• Penting bahwa hasilnya menginformasikan kepada karyawan tentang
apa yang diharapkan dari mereka dan mendorong mereka melakukan
apa yang mereka bisa untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

• Kontrol hasil adalah efektif dalam mengatasi masalah motivasi dan
• mereka juga dapat mengatasi masalah keterbatasan pribadi dan
• mereka dapat mendorong semua karyawan untuk mengatasi keterbatasan

mereka dan
• untuk mengembangkan bakat mereka untuk memposisikan diri
• untuk mendapatkan imbalan yang bergantung pada hasil.

18/04/2020 bandi.feb.uns.ac.id 8



Kontrol hasil dan masalah kontrol

• Ukuran kinerja juga memberikan beberapa manfaat non-motivasi
yang bersifat cybernetic (umpan balik).

• Management-By-Exception sedang menyelidiki dan mengintervensi
ketika kinerja menyimpang dari harapan (umum di perusahaan
besar).
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Elemen kontrol hasil

Implementasinya membutuhkan empat langkah:
1. Menentukan dimensi kinerja
2. Mengukur performa
3. Menetapkan target kinerja
4. Memberikan hadiah
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Elemen kontrol hasil (cont’d)

1. Menentukan dimensi kinerja
• Sasaran yang ditetapkan harus sesuai dengan ukuran yang dibuat dan

penting untuk membentuk pandangan karyawan tentang apa yang 
penting
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Elemen kontrol hasil (cont’d)

2. Mengukur performa
• Pada tingkat organisasi yang lebih tinggi, sebagian besar hasil utama

yang dikaitkan dengan imbalan didefinisikan dalam istilah keuangan.
• Manajer tingkat bawah dievaluasi dalam hal data operasional yang 

lebih dapat dikendalikan di tingkat lokal.
• Di tengah organisasi, manajer harus menerjemahkan sasaran

keuangan ke sasaran operasional.
• Jika lebih dari satu hasil diharapkan, bobot harus ditambahkan.
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Elemen kontrol hasil (cont’d)

3. Menetapkan target kinerja

• Target harus ditentukan untuk setiap dimensi kinerja yang 
diukur.

• Target mempengaruhi perilaku dalam dua cara dasar:
1. Tingkatkan motivasi dengan memberikan tujuan yang jelas
2. Mereka memungkinkan karyawan untuk menilai kinerja mereka sendiri.
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Elemen kontrol hasil (cont’d)

4. Memberikan hadiah
• Imbalannya bisa dalam bentuk apa pun nilai karyawan: 

• kenaikan gaji, 
• bonus, 
• promosi, 
• keamanan kerja, 
• kekuasaan, dan sebagainya.

• Hukuman adalah kebalikan dari hadiah.

18/04/2020 bandi.feb.uns.ac.id 14



Elemen kontrol hasil (cont’d)

4. Memberikan hadiah
• Hadiah ekstrinsik adalah penguatan eksternal, yang mengambil

bentuk
• barang berwujud seperti piala atau uang, atau
• sesuatu yang tidak berwujud seperti pujian dan pengakuan publik.

• Hadiah intrinsik memberikan kepuasan internal (pribadi) individu
seperti yang berasal dari pekerjaan yang dilakukan dengan baik.
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Elemen kontrol hasil (cont’d)

4. Memberikan hadiah
• Teori harapan menyatakan bahwa kekuatan motivasi individu adalah

fungsi dari
(1) harapan mereka atau keyakinan mereka bahwa hasil tertentu akan

dihasilkan dari perilaku mereka dan
(2) valensi mereka atau kekuatan preferensi mereka untuk hasil tersebut.

• Efek motivasi dari berbagai bentuk hadiah dapat sangat bervariasi
tergantung pada selera dan keadaan pribadi individu.
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Kondisi yang menentukan efektivitas kontrol hasil

Kontrol hasil bekerja paling baik hanya ketika semua kondisi
berikut ada:
• Organisasi dapat menentukan hasil apa yang diinginkan di area yang dikontrol
• Karyawan yang perilakunya dikendalikan memiliki pengaruh signifikan terhadap

hasil yang membuat mereka dimintai pertanggungjawaban
• Organisasi dapat mengukur hasil secara efektif
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Kondisi yang menentukan efektivitas kontrol hasil
(cont’d)

1. Pengetahuan tentang hasil yang diinginkan
• Organisasi harus mengetahui hasil apa yang diinginkan di bidang yang 

ingin mereka kendalikan, dan mereka harus mengomunikasikan keinginan
itu secara efektif kepada karyawan yang bekerja di bidang itu.

• Keinginan hasil berarti bahwa lebih banyak kualitas yang diwakili oleh
ukuran hasil lebih disukai daripada yang lebih rendah, yang lainnya sama.

• Berbagai kebutuhan dan pengorbanan hadir di berbagai bagian organisasi.
• Adalah penting bahwa kombinasi hasil dan tindakan adalah sesuai dengan

tujuan sebenarnya organisasi.
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Kondisi yang menentukan efektivitas kontrol hasil
(cont’d)

2. Kemampuan untuk mempengaruhi hasil yang diinginkan (prinsip
kontrol)

• Karyawan yang perilakunya dikendalikan harus dapat memengaruhi
hasil secara material dalam periode waktu tertentu.

• Ukuran hasil hanya berguna jika memberikan informasi tentang
keinginan tindakan yang diambil.

• Faktor-faktor yang tidak terkendali menghambat upaya untuk
menggunakan ukuran hasil untuk tujuan kontrol dan mereka tidak
efektif.
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Kondisi yang menentukan efektivitas kontrol hasil
(cont’d)

3. Kemampuan untuk mengukur hasil yang dapat dikendalikan secara
efektif

• Tindakan itu harus membangkitkan perilaku yang benar dalam situasi
tertentu.

• Ukuran hasil harus (di samping kongruen, terkontrol, dan hemat
biaya):
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Kondisi yang menentukan efektivitas kontrol hasil
(cont’d)

3. Kemampuan untuk mengukur hasil yang dapat dikendalikan secara efektif

Ukuran hasil harus (di samping kongruen, terkontrol, dan hemat
biaya):
1. Precise: 

• jumlah keacakan dalam ukuran.
• Tanpa itu ukuran kehilangan banyak nilai informasinya, ia mengukur risiko

kinerja penilaian yang salah.

2. Objektivitas: 
• kebebasan dari bias.
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Kondisi yang menentukan efektivitas kontrol hasil
(cont’d)

3. Kemampuan untuk mengukur hasil yang dapat dikendalikan secara efektif

Ukuran hasil harus (di samping kongruen, terkontrol, dan hemat
biaya):
3. Ketepatan waktu: 

• jeda antara kinerja karyawan dan pengukuran hasil.
• Penting karena karyawan membutuhkan tekanan kinerja jangka pendek yang 

konsisten untuk melakukan yang terbaik (alasan motivasi).
• Kedua, meningkatkan nilai intervensi yang mungkin diperlukan.
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Kondisi yang menentukan efektivitas kontrol hasil
(cont’d)

3. Kemampuan untuk mengukur hasil yang dapat dikendalikan secara efektif

Ukuran hasil harus (di samping kongruen, terkontrol, dan hemat
biaya):
4. Dapat dimengerti: 

• karyawan harus memahami apa yang membuat mereka bertanggung jawab.
• Ini membutuhkan komunikasi.
• Mereka juga harus memahami apa yang harus mereka lakukan untuk

mempengaruhi tindakan tersebut.
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