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MANAGEMENT CONTROL SYSTEM
Section 2



INTRODUCTION

• Kontrol tindakan melibatkan tindakan untuk memastikan
bahwa karyawan melakukan tindakan tertentu yang 
diketahui bermanfaat bagi organisasi.

• Kontrol tersebut tidak efektif dalam setiap situasi.
• Kontrol tersebut layak hanya ketika manajer tahu tindakan apa yang 

diinginkan dan memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa tindakan
yang diinginkan terjadi.
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INTRODUCTION

Kontrol personalia
• adalah kontrol untuk membuatnya lebih mungkin bahwa karyawan

akan melakukan tugas yang diinginkan
• dengan memuaskan sendiri karena karyawan berpengalaman, jujur, 

dan bekerja keras.
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INTRODUCTION

Kontrol budaya
• adalah kontrol untuk membentuk norma perilaku organisasi dan
• mendorong karyawan untuk memantau dan memengaruhi perilaku

masing-masing.
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Kontrol tindakan

• adalah bentuk kontrol manajemen yang paling langsung
• karena melibatkan pengambilan langkah-langkah untuk

memastikan bahwa karyawan bertindak demi kepentingan
terbaik organisasi

• dengan menjadikan tindakan mereka sendiri sebagai fokus
kontrol.
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Kontrol tindakan (cont’d)

Ada empat bentuk dasar:
1. Kendala perilaku
2. Ulasan preaksi
3. Akuntabilitas tindakan
4. Redundansi
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Kontrol tindakan (cont’d)

1.Kendala perilaku
• Ini adalah bentuk kontrol aksi yang negatif.
• Kontrol ini membuat tidak mungkin, atau setidaknya lebih sulit, 

bagi karyawan untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh
dilakukan.
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Kontrol tindakan (cont’d)

1. Kendala perilaku
• Kendala psikis misalnya adalah kunci di meja, kata sandi, dan

batasan area.
• Kendala administratif dapat digunakan untuk membatasi

kemampuan karyawan untuk melakukan semua atau
sebagian tindakan tertentu.

• Contohnya adalah pembatasan otoritas pengambilan keputusan atau
pemisahan tugas (sehingga satu orang tidak dapat melakukan seluruh tugas).

• Pemisahan tugas diperlukan untuk kontrol internal yang baik tetapi tidak
dapat mencegah kolusi (antara orang yang berbeda)
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Kontrol tindakan (cont’d)

1. Kendala perilaku
• Poka-kuk adalah langkah yang dibangun dalam proses untuk

mencegah penyimpangan dari urutan langkah yang benar;
• yaitu, di mana tindakan tertentu harus diselesaikan sebelum langkah

selanjutnya dapat dilakukan.
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Kontrol tindakan (cont’d)

2. Ulasan preaksi
• Ini melibatkan pengawasan rencana tindakan karyawan yang 

dikendalikan
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Kontrol tindakan (cont’d)

3. Akuntabilitas tindakan
• Kontrol ini melibatkan tindakan untuk meminta

pertanggungjawaban karyawan atas tindakan yang mereka
lakukan.

• Untuk implementasinya ada empat hal penting:
1. Menentukan tindakan apa yang dapat diterima atau tidak dapat

diterima
2. Mengkomunikasikan definisi tersebut kepada karyawan
3. Mengamati atau melacak apa yang terjadi
4. Menghargai tindakan yang baik atau menghukum tindakan yang 

menyimpang dari yang dapat diterima
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Kontrol tindakan (cont’d)

3. Akuntabilitas tindakan
• Kontrol tindakan paling efektif jika tujuan yang diinginkan

dikomunikasikan dengan baik.
• Tindakan yang membuat akuntabilitas karyawan dapat

dikomunikasikan baik secara administratif (aturan, kebijakan, 
kontrak, kode etik) atau secara sosial.

• Tindakan dapat dilacak secara langsung (pengawasan atau
pemantauan) atau dengan memeriksa bukti.
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Kontrol tindakan (cont’d)

4. Redundansi
• Kontrol ini melibatkan penugasan lebih banyak karyawan (atau

mesin) untuk suatu tugas daripada yang diperlukan.
• Ini meningkatkan probabilitas bahwa suatu tugas akan diselesaikan

dengan memuaskan.
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Kontrol tindakan dan masalah kontrol

• Kontrol tindakan mengatasi satu atau lebih dari tiga masalah kontrol
dasar (lihat tabel)
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Mengontrol masalah

Jenis kontrol tindakan: Kurang arah Masalah motivasi Keterbatasan pribadi

Kendala perilaku X

Ulasan preaksi X X X

Akuntabilitas tindakan X X X

Redundansi X X



Pencegahan versus deteksi

• Kontrol yang mencegah kesalahan dan penyimpangan yang tidak
diinginkan terjadi adalah, ketika mereka efektif, bentuk kontrol yang 
paling kuat karena tidak ada biaya dari perilaku yang tidak diinginkan
akan dikeluarkan.

• Kontrol deteksi diterapkan setelah terjadinya perilaku.
• Sebagian besar kontrol tindakan digunakan untuk pencegahan.
• Namun, kontrol akuntabilitas dirancang untuk memotivasi karyawan

untuk berperilaku dengan tepat, tidak dapat diverifikasi apakah
tindakan yang tepat diambil sampai bukti tindakan dikumpulkan.

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



Kondisi yang menentukan efektivitas kontrol
tindakan

Kontrol hanya efektif ketika kedua kondisi berikut ada sampai batas
tertentu:
1. Organisasi dapat menentukan tindakan apa yang diinginkan (tidak)
2. Organisasi dapat memastikan bahwa tindakan yang (tidak) 

diinginkan (tidak) terjadi
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Kondisi yang menentukan efektivitas kontrol
tindakan

1. Organisasi dapat menentukan tindakan apa yang diinginkan (tidak)
• Ada dua cara: 

• menganalisis pola tindakan / hasil dalam situasi tertentu untuk mempelajari
tindakan apa yang menghasilkan hasil terbaik atau

• diinformasikan oleh orang lain.
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Kondisi yang menentukan efektivitas kontrol
tindakan

2. Organisasi dapat memastikan bahwa tindakan yang (tidak) 
diinginkan (tidak) terjadi
• Kontrol harus memiliki kemampuan untuk memastikan atau mengamati

bahwa tindakan yang diinginkan diambil.
• Efektivitas kendala perilaku dan ulasan preaksi bervariasi secara langsung

dengan keandalan perangkat fisik atau prosedur administrasi.
• 'manajemen Override ' adalah ketika manajemen mengabaikan kontrol yang 

efektif dan merupakan salah satu alasan penipuan yang tidak terdeteksi.
• Lihat bab sebelumnya untuk ketepatan, obyektivitas, ketepatan waktu, dan

pengertian.
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Kontrol personel

• Jenis kontrol ini dibangun di atas kecenderungan alami karyawan
untuk mengendalikan dan / atau memotivasi diri mereka sendiri.

• Tiga tujuan dasar:
1. Mereka membantu memastikan bahwa setiap karyawan memahami apa

yang diinginkan organisasi
2. Beberapa dari mereka membantu agar setiap karyawan dapat melakukan

pekerjaan dengan baik
3. Beberapa kontrol personel meningkatkan kemungkinan bahwa setiap

karyawan akan terlibat dalam pemantauan mandiri.
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Kontrol personel (cont’d)

• Swa-monitor mendorong sebagian besar karyawan untuk ingin
melakukan pekerjaan dengan baik.

• Ini efektif karena kebanyakan orang memiliki hati nurani yang menuntun
mereka untuk melakukan apa yang benar.

• Tiga metode utama penerapan kontrol personel:
1. Seleksi dan penempatan karyawan
2. Latihan
3. Desain pekerjaan dan penyediaan sumber daya yang diperlukan
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Kontrol personel (cont’d)

• Tiga metode utama penerapan kontrol personel:
1. Seleksi dan penempatan karyawan
2. Latihan
3. Desain pekerjaan dan penyediaan sumber daya yang diperlukan
Menemukan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tertentu dan
memberi mereka lingkungan kerja yang baik dan sumber daya yang diperlukan
dapat meningkatkan kemungkinan bahwa pekerjaan akan dilakukan dengan
benar.
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Kontrol personel (cont’d)

• Tiga metode utama penerapan kontrol personel: 1. Seleksi dan
penempatan karyawan

• Menemukan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tertentu dan
memberi mereka lingkungan kerja yang baik dan sumber daya yang 
diperlukan dapat meningkatkan kemungkinan bahwa pekerjaan akan
dilakukan dengan benar.
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Kontrol personel (cont’d)

Tiga metode utama penerapan kontrol personel: 2. Latihan
• Kontrol ini dapat memberikan informasi yang berguna

tentang
• tindakan atau hasil apa yang diharapkan dan
• bagaimana tugas yang ditugaskan paling baik dilakukan.
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Kontrol personel (cont’d)

Tiga metode utama penerapan kontrol personel: 3. Desain
pekerjaan dan penyediaan sumber daya yang diperlukan
• Pastikan bahwa pekerjaan itu dirancang untuk memungkinkan

karyawan yang bermotivasi dan berkualifikasi kemungkinan sukses
yang tinggi.
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Kontrol budaya

• Jenis kontrol ini dirancang untuk mendorong pemantauan
bersama;

• bentuk kuat tekanan kelompok pada individu yang menyimpang dari norma
dan nilai-nilai kelompok.

• Kontrol ini paling efektif di mana anggota kelompok memiliki ikatan
emosional satu sama lain.

• Budaya dibangun di atas tradisi, norma, kepercayaan, nilai-
nilai, ideologi, sikap dan cara berperilaku yang dimiliki
bersama.
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Kontrol budaya (cont’d)

• Kode etik adalah seperangkat aturan yang menguraikan
tanggung jawab atau praktik yang tepat untuk individu atau
organisasi.

• Dokumen-dokumen formal dan tertulis ini memberikan
pernyataan umum yang luas tentang nilai-nilai organisasi, 
komitmen kepada para pemangku kepentingan, dan cara-
cara di mana manajemen ingin organisasi berfungsi.
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Kontrol budaya (cont’d)

• Imbalan kelompok adalah imbalan berdasarkan prestasi
kolektif.

• Ini juga mendorong kontrol budaya.

• Contohnya adalah bonus, bagi hasil, atau rencana bagi hasil
yang memberikan kompensasi berdasarkan kinerja
perusahaan atau entitas dalam hal pengembalian akuntansi, 
laba, atau pengurangan biaya.

• Kontrol ini berbeda dari pencapaian individu (kontrol hasil) 
karena hubungan antara upaya individu dan hasil mulai
dihargai lemah.
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Kontrol budaya (cont’d)

Pendekatan umum lainnya untuk membentuk budaya
organisasi:
1. Transfer antar organisasi: membantu mentransmisikan budaya

dengan meningkatkan sosialisasi karyawan di seluruh organisasi.
2. Pengaturan fisik: rencana kantor, arsitektur, pengaturan sosial
3. Nada di atas: pernyataan mereka harus konsisten dengan jenis

budaya yang mereka coba ciptakan dan perilaku mereka harus
konsisten dengan pernyataan mereka. Manajemen juga dapat
mengatur nada yang salah
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Kontrol personel / budaya dan masalah kontrol

Kontrol personel
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Kurang arah Masalah motivasi
Keterbatasan
pribadi

Cara-cara melakukan kontrol personel:

Seleksi dan penempatan X X X

Latihan X X

Desain pekerjaan dan penyediaan sumber daya yang diperlukan X

Cara melakukan kontrol budaya:

Kode etik X X

Penghargaan berbasis grup X X X

Transfer antar organisasi X X

Pengaturan fisik X

Nada di bagian atas X



Efektivitas kontrol personel / budaya

• Kontrol personel dan budaya, yang kadang-kadang
disebut kontrol lunak, menjadi lebih penting dalam
beberapa tahun terakhir.
• Organisasi menjadi lebih datar dan ramping.

• Kontrol ini memiliki beberapa keunggulan penting
dibandingkan hasil dan kontrol tindakan.

1. Mereka dapat digunakan di hampir setiap pengaturan
2. Biaya mereka seringkali lebih rendah daripada bentuk kontrol yang 

lebih menonjol
3. Mereka biasanya menghasilkan lebih sedikit efek samping berbahaya
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