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MANAGEMENT CONTROL SYSTEM
• Brief Content
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MANAGEMENT CONTROL SYSTEM
Section 2



INTRODUCTION

• Manfaat dari setiap MCS berasal dari probabilitas
yang meningkat bahwa tujuan perusahaan akan
relatif tercapai tanpa MCS.

• MCS yang lebih ketat harus memberikan tingkat
kepastian yang lebih tinggi bahwa karyawan akan
bertindak sesuai keinginan organisasi.
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INTRODUCTION

• Suatu perusahaan dapat memiliki kontrol ketat atau
longgar.

• Penerapan kontrol ketat yang efektif mengharuskan
manajemen memiliki pengetahuan yang terperinci
dan cukup pasti
• tentang bagaimana satu atau lebih objek kontrol terkait

dengan keseluruhan tujuan organisasi.
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Kontrol hasil yang ketat

Pencapaian kontrol hasil yang tepat tergantung pada:
1. Definisi hasil yang diinginkan
2. Pengukuran kinerja
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Kontrol hasil yang ketat (Cont’d)

1. Definisi hasil yang diinginkan
• Agar kontrol manajemen dianggap ketat dalam sistem kontrol hasil, ada

beberapa persyaratan:
• Kongruensi: Dimensi hasil harus kongruen dengan tujuan organisasi yang 

sebenarnya
• Kekhususan: Target kinerja harus spesifik
• Komunikasi dan internalisasi: Hasil yang diinginkan harus dikomunikasikan

dan diinternalisasi secara efektif oleh mereka yang perilakunya dikendalikan
• Kelengkapan: Langkah-langkah harus lengkap: hanya jika kontrol yang baik

dipengaruhi secara eksklusif, atau setidaknya secara ekstensif, melalui kontrol
hasil.
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Kontrol hasil yang ketat (Cont’d)

2. Pengukuran kinerja
• Kontrol hasil yang ketat juga tergantung pada keefektifan ukuran

kinerja yang dihasilkan.
• Kontrol hasil cenderung lebih ketat jika hadiah (atau hukuman) 

secara langsung dan pasti terkait dengan pencapaian (atau
ketidakberhasilan) dari hasil yang diinginkan.
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Kontrol tindakan yang ketat

• Sistem kontrol tindakan harus dianggap ketat hanya
jika sangat mungkin bahwa
• karyawan akan terlibat secara konsisten dalam semua

tindakan yang penting bagi keberhasilan operasi dan
• tidak akan terlibat dalam tindakan berbahaya.
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Kontrol tindakan yang ketat (Cont’d)

• Kendala perilaku dapat menghasilkan kontrol yang ketat di 
beberapa area organisasi.
• Kendala fisik biasanya lebih mahal jika jumlahnya lebih banyak.
• Kendala administratif memberikan tingkat kontrol yang sangat

beragam.
• Membatasi otoritas keputusan ke level yang lebih tinggi memberikan

kontrol yang lebih ketat jika dapat diasumsikan bahwa personel level 
yang lebih tinggi akan membuat keputusan yang lebih andal
daripada personel level yang lebih rendah.

• Pemisahan tugas yang baik membuat sistem kontrol lebih ketat.

19/04/2020 bandi.feb.uns.ac.id 11



Kontrol tindakan yang ketat (Cont’d)

• Ulasan preaksi kadang-kadang dianggap ketat jika
ulasan
• sering, 
• rinci, dan
• dilakukan oleh pengulas yang rajin dan berpengetahuan.
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Kontrol tindakan yang ketat (Cont’d)

• Kontrol biasanya ketat di bidang-bidang yang melibatkan
alokasi sumber daya yang besar
• karena banyak investasi tidak mudah dikembalikan dan dapat, 

dengan sendirinya, mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
suatu organisasi.
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Kontrol tindakan yang ketat (Cont’d)

Jumlah kontrol yang dihasilkan oleh kontrol akuntabilitas
tindakan tergantung pada:
1. Karakteristik definisi tindakan yang diinginkan:
2. Efektivitas sistem pelacakan tindakan:
3. Penguatan aksi
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Kontrol tindakan yang ketat (Cont’d)

1. Karakteristik definisi tindakan yang diinginkan:
• untuk mencapai kontrol akuntabilitas tindakan ketat, definisi

harus
• kongruen, 
• spesifik, 
• dikomunikasikan dengan baik dan
• lengkap.

• Kontrol tindakan yang ketat tergantung pada pemahaman dan
penerimaan dari pihak yang perilakunya dikendalikan.
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Kontrol tindakan yang ketat (Cont’d)

2. Efektivitas sistem pelacakan tindakan:
• Kontrol juga dapat dibuat lebih ketat dengan

meningkatkan efektivitas sistem pelacakan tindakan.
• Karyawan yang yakin bahwa tindakan mereka akan

diperhatikan
• akan dipengaruhi lebih kuat oleh sistem kontrol akuntabilitas

tindakan
• daripada mereka yang merasa bahwa kesempatan untuk

diamati adalah kecil.
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Kontrol tindakan yang ketat (Cont’d)

3. Penguatan aksi
• Kontrol dapat dibuat lebih ketat dengan menjadikan imbalan dan hukuman

lebih penting bagi karyawan yang terpengaruh.
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Kontrol personel / budaya yang ketat

Dalam beberapa situasi, MCS yang didominasi oleh kontrol
personel/ budaya terkadang dapat dianggap ketat.
• Ini dalam organisasi amal dan sukarela dan di perusahaan kecil yang 

dikelola keluarga.
• Sebagian besar waktu, tingkat kontrol yang diberikan oleh personel/ 

kontrol budaya kurang dari ketat.
• Manajer sering menggunakan berbagai bentuk kontrol.
• Kontrol budaya seringkali lebih stabil dan kuat karena berasal dari

kepercayaan dan nilai yang dipegang teguh dan dianut secara luas.
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