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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembiayaan operasional rumah sakit, selama ini sebagian besar masih 

bergantung pada anggaran pemerintah daerah setempat. Di lain pihak dengan 

keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, diharapkan Rumah 

Sakit Umum Daerah sebagai unit penghasil dari retribusi pelayanan kesehatan 

dapat dikelola secara profesional. 

Anggaran yang terbatas, lambatnya pencairan dana anggaran serta 

ketatnya manajemen pengelolaan keuangan rumah sakit yang disebabkan 

karena masalah sumber daya manusia, Hal ini diantaranya bisa disebabkan 

karena pelaksanaan observasi personel tidak terhadap semua karyawan, hanya 

kepada yang memegang jabatan penting saja yang menyebabkan pelaporan 

dan analisis belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Sehingga dalam 

analisis terhadap laporan belum bisa dilakukan secara teratur. 

Agar terjadi keselarasan antara tujuan pribadi dengan tujuan RSUD 

maka diperlukan penerapan pengendalian manajemen yang baik yang disebut 

Sistem Pengendalian Manajemen. Anthony dan Govindarajan (1995), 

mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah proses 

seorang manajer memastikan bahwa sumberdaya diperoleh dan dipergunakan 

secara efektif dan efisien dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. 

Penelitian tentang sistem pengendalian manajemen sebelumnya, 

konsep pengendalian manajemen dirasakan sebagai proses yang dirancang 
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untuk menanggulangi aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam organisasi. 

Sebagai konsekuensinya pemahaman tentang sistem pengendalian hanya 

didasarkan pada mekanisme penginvestigasian yang diimplementasikan oleh 

manajemen untuk mengendalikan pekerjaan melalui pengamatan dan 

pemantauan perilaku dan output (Merchant, 1989). 

Giglioni dan Bedein (1974) dalam J.G. Fisher (1998) mengemukakan 

bahwa salah satu tipe sistem pengendalian dalam organisasi yang kompleks 

adalah pengendalian Cybernetic. Pengendalian Cybernetic didefinisikan 

sebagai suatu sistem pengukuran standar dan kinerja yang sesungguhnya serta 

menyediakan informasi feedback atas selisih yang terjadi. Sistem 

pengendalian ini dibatasi dalam hal memonitoring aktivitas operasi, mereview 

informasi feedback dan kalau perlu dilakukan tindakan koreksi (Reeves, T. et 

al., 1970 dalam J.G. Fisher, 1998) 

Sebagian besar penelitian atas sistem pengendalian difokuskan pada 

sistem cybernetic dan pengendalian anggaran merupakan sasaran utama dari 

sistem pengendalian manajemen. Didalam beberapa perusahaan, sistem 

kompensasi insentif adalah bagian dari proses cybernetic yang merupakan 

komponen kunci dalam proses feedback. Merchant (1985) mencatat bahwa 

tujuan utama atas anggaran adalah sebagai informasi yang bermanfaat untuk 

monitoring dan motivasi personel. Atribut kompensasi insentif diteliti dalam 

kerangka kerja kontinjensi dan merupakan kriteria kinerja (seperti : gaji, 

bonus), frekuensi pembayaran dan tingkat subjektivitas dalam menentukan 

kompensasi insentif. Tiga komponen penting sistem pengendalian berdasarkan 

kinerja adalah proses penetapan standar (misalnya : anggaran, tujuan, target), 

keketatan standar (misalnya : kesulitan tujuan, penurunan anggaran), insentif 



3 
 

berdasarkan standar (misalnya : bonus untuk masing-masing unit 

perkembangan kinerja yang dinilai sebagai hasil kinerja). Tiga komponen ini 

saling berkaitan (Demski & Feltham, 1978). Proses yang digunakan untuk 

menetapkan standar kinerja mempengaruhi keketatan dan pada gilirannya, 

mempengaruhi penghargaan yang diterima untuk kinerja yang dibandingkan 

dengan standar. 

Robert N. Anthony dan Dearden dalam buku Management Control 

System menyebutkan bahwa sebuah sistem terdiri dari struktur dan proses 

struktur pengendalian manajemen dapat dinyatakan dalam bentuk unit-unit 

dalam organisasi dan sifat informasi yang mengalir diantara unit-unit tersebut 

sedangkan proses adalah berkenaan dengan apa yang dilakukan manajer 

terhadap informasi tersebut.  

Dari pendapat tersebut jelas Anthony mengatakan bahwa informasi 

merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen baik dalam struktur 

maupun prosesnya. Bahkan oleh J.A. Marciariello dipertegas lagi dengan 

pendapatnya yang mengatakan bahwa, informasi adalah merupakan salah satu 

bagian yang permanen dari sistem pengendalian oleh karena itu informasi 

seharusnya dipandang sebagai elemen yang struktural walaupun secara 

integral dihubungkan dengan proses pengendalian. 

Teori kontijensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem 

akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan 

perusahaan untuk berbagai macam tujuan (Otley, 1995) dan untuk 

menghadapi persaingan (Mia dan Clarke, 1999). Menurut Otley (1995) Sistem 

pengendalian dipengaruhi oleh konteks dimana mereka beroperasi dan perlu 

disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan organisasi. Premis dari Teori 
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Kontinjensi adalah tidak terdapat sistem pengendalian yang secara universal 

selalu tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi dalam setiap 

keadaan. Suatu sistem pengendalian akan berbeda-beda di tiap-tiap organisasi 

yang berdasarkan pada faktor organisatoris dan faktor situasional. Di dalam 

menelaah hubungan antara sistem pengendalian dengan hasil kerja (Work 

outcomes), Kenis (1979) menyarankan untuk melibatkan variabel situasional 

(seperti personalitas, sasaran yang sesuai, reward expectancy, organisasional 

dan variabel lingkungan) sebagai variabel mediasi yang mempengaruhi 

hubungan antara sistem pengendalian manajemen dan work outcomes. 

Sedangkan menurut pertimbangan Otley (1995) bahwa variabel yang 

berpengaruh dalam menentukan sistem pengendalian manajemen adalah 

lingkungan, teknologi, ukuran organisasi dan strategi perusahaan. 

Berangkat dari kenyataan ini, maka sebuah teori kontinjensi dalam 

pengendalian manajemen terletak di antara dua ekstrim (Chenhall, 2003). 

Ekstrim yang pertama, berdasarkan teori kontinjensi maka pengendalian 

manajemen akan bersifat situation specific model atau sebuah model 

pengendalian yang tepat akan sangat dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi. 

Ekstrim kedua adalah adanya kenyataan bahwa sebuah sistem pengendalian 

manajemen masih dapat digeneralisir untuk dapat diterapkan pada beberapa 

perusahaan yang berbeda-beda. Para peneliti dibidang akuntansi (Anthony dan 

Vijay, 2005; Fisher, 1998) menggunakan teori kontinjensi saat mereka 

menelaah hubungan antara faktor organisatoris dan pembentukan sistem 

pengendalian manajemen. Berdasarkan pada teori kontinjensi, maka sistem 

pengendalian manajemen (sistem pengukuran kinerja dan proses sosialisasi) 

perlu digeneralisasi dengan mempertimbangkan faktor organisatoris dan 
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situasional seperti perilaku individu (kerjasama) atau disesuaikan dengan 

kondisi (teknologi, ukuran organisasi dan strategi perusahaan) agar dapat 

diterapkan secara efektif pada perusahaan. 

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan ukuran yang cocok dengan 

karakteristik operasi kinerja manajerial rumah sakit. Untuk mengetahui apakah 

hal tersebut telah tercapai atau tidak diperlukan suatu evaluasi/penilaian yang 

tepat yang ditujukan pada pusat pertanggungjawaban biaya dan pusat 

pertanggungjawaban pendapatan agar manajemen dapat berjalan sesuai 

dengan visi dan misi rumah sakit. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil 

judul penelitian “PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN 

MANAJEMEN PADA PUSAT PENDAPATAN DAN PUSAT BIAYA 

TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (Survey Pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. Moewardi)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan Uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh penerapan struktur pengendalian manajemen pada 

pusat pendapatan dan pusat biaya terhadap kinerja manajerial? 

2. Bagaimana pengaruh proses pengendalian manajemen pada pusat 

pendapatan dan pusat biaya terhadap kinerja manajerial? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menguji pengaruh penerapan struktur pengendalian manajemen pada pusat 

pendapatan dan pusat biaya terhadap kinerja manajerial. 

2. Menguji pengaruh proses pengendalian manajemen pada pusat pendapatan 

dan pusat biaya terhadap kinerja manajerial. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi:  

Dapat memberikan kontribusi dalam menambah Literatur 

mengenai pengaruh penerapan sistem pengendalian manajemen pada pusat 

pendapatan dan pusat biaya terhadap kinerja manjerial. 

2. Bagi Praktisi:  

Sebagai Bahan Pertimbangan dan Masukan bagi Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. Moewardi). 

3. Bagi Peneliti selanjutnya:  

Dapat memberikan pertimbangan dalam Implementasi penerapan 

sistem pengendalian manajemen terutama yang berhubungan dengan 

kinerja manajerial. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB      I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB      II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan teori-teori yang relevan dengan 

penelitian ini meliputi: landasan teori yang berisi sistem 

pengendalian manajemen dan kinerja manajerial, kerangka 

teori, hipotesis penelitian dan penelitian terdahulu. 

BAB     III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang cara yang dipilih untuk 

memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan, yaitu 

jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, 

definisi operasional variabel dan pengukurannya, instrumen 

pengumpulan data, metode pengumpulan data, metode 

pengujian kualitas data, metode analisis data serta hipotesis. 

BAB    IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi pelaksanaan penelitian, diskriptif data 

berdasarkan karakteristik Responden yaitu jenis kelamin dan 

universitas, uji instrumen penelitian yaitu uji validitas dan uji 

reliabilitas, hasil uji prasyarat yaitu hasil uji asumsi klasik dan 

uji hipotesis, serta pembahasan atas hasil analisis data.  
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BAB    V :  PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan, kendala penelitian dan saran 

bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


