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ABSTRAKSI 

 
 

 
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. 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. 
 Tujuan penelitian ini adalah: (a) Menguji pengaruh penerapan struktur 
pengendalian manajemen pusat pendapatan dan pusat biaya terhadap kinerja 
manajerial; (b) Menguji pengaruh proses pengendalian manajemen pusat 
pendapatan dan pusat biaya terhadap kinerja manajerial. Jenis penelitian adalah 
deskriptif kualitatif dengan metode penelitian survey. Populasi dalam penelitian 
ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. Sampel dalam penelitian 
ini diambil dengan metode Purposive sampling sejumlah 40 responden. Maka 
kriteria dalam memilih sampel dalam penelitian ini adalah para pejabat yang 
berhubungan dengan pusat pertanggungjawaban biaya dan pendapatan pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan regresi 
linier berganda menggunakan SPSS Versi 15 untuk menguji hipotesis yang 
diajukan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh penerapan struktur 
pengendalian manajemen terhadap kinerja manajerial (Survey Pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr. Moewardi) dengan nilai thitung > ttabel (2,324 > 2,026) dan nilai 
probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%), maka H1 diterima; ada pengaruh 
proses pengendalian manajemen terhadap kinerja manajerial (Survey Pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi) dengan nilai thitung > ttabel (3,706 > 2,026) dan 
nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%), maka H2 diterima. 
 Untuk meningkatkan kinerja manajerial maka pihak yang terkait dalam 
pusat pendapatan dan pusat biaya dalam instansi/organisasi perlu mengetahui 
bahwa struktur dan proses merupakan dua hal yang membangun sistem 
pengendalian manajemen, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagai 
sistem, struktur dan proses sistem pengendalian manajemen keduanya saling 
berinteraksi, dimana ketercapaian tujuan organisasi dapat tercapai. Salah satu 
tujuan organisasi ini adalah dapat meningkatkan kinerja organisasi. 
 
 

Kata kunci: sistem pengendalian manajemen, kinerja manajerial 
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PENDAHULUAN 
 
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. 
 
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 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. 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menguji pengaruh penerapan struktur pengendalian manajemen pusat 
pendapatan dan pusat biaya terhadap kinerja manajerial. 

2. Menguji pengaruh proses pengendalian manajemen pusat pendapatan dan 
pusat biaya terhadap kinerja manajerial. 

 

LANDASAN TEORI 
 
Sistem Pengendalian Manajemen 
Menurut Sunarto mengemukakan pengertian sistem pengendalian manajemen 
sebagai berikut: 
Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk 
merencanakan berbagai kegiatan perwujudan visi organisasi melalui misi yang 
telah dipilih dan untuk mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan 
rencana kegiatan tersebut (Sunarto, dkk, 2007: 3). 

 
Sistem pengendalian manajemen yang terdiri dari struktur dan proses pada 
gilirannya menentukan keterampilan (skillset) yang perlu dimiliki oleh manajer 
untuk menjalankan sistem tersebut. Oleh karena itu, manajer menjadi titik-titik 
pusat pengendalian manajemen.  
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Struktur Sistem Pengendalian Manajemen 
Menurut Sunarto (2007: 228) struktur sistem merupakan komponen yang 
berkaitan satu dengan yang lainnya yang secara bersama-sama membentuk 
suatu sistem. Struktur sistem pengendalian manajemen terdiri dari unit-unit yang 
ada dalam suatu perusahaan yang berupa pusat-pusat pertanggungjawaban dan 
juga ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai prestasi tiap-tiap manajer 
pusat pertanggungjawaban tersebut. Sehingga dengan struktur pengendalian 
manajemen ini, dapat memberi atau meminta tanggung jawab terhadap manajer 
pusat pertanggungjawaban sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. 
 
Proses Pengendalian Manajemen 
Proses Pengendalian Manajemen adalah bagaimana sistem tersebut bekerja 

dalam suatu perusahaan. Dalam proses pengendalian manajemen dikenal 
dengan adanya dua jenis komunikasi yaitu komunikasi formal dan komunikasi 
informal. Proses pengendalian mnajemen yang baik sebenarnya formal, namun 
sifat pengendalian informal masih banyak terjadi. 
Sunarto mengemukakan mengenai proses sistem pengendalian manajemen 
adalah sebagai berikut: 
Proses pengendalian manajemen terdiri dari enam tahap: sistem perumusan 
strategi, sistem perumusan rencana strategik, sistem penyusunan program, 
sistem penyusunan anggaran, sistem implementasi dan sistem pemantauan 
(Sunarto, dkk, 2007: 228). 
 
Kinerja Manajerial 
Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai pekerjaan yang 
dilakukan seseorang dengan cara membandingkan dengan kinerja dengan 
uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan Kinerja 
manajerial dapat diartikan sebagai kinerja manajer dalam kegiatan-kegiatan yang 
meliputi perencanaan, investigasi, pengoordinasian, evaluasi, pengawasan, 
pengaturan staf (staffing), dan perwakilan/representatif di lingkungan 
organisasinya (Sastrohadiwiryo, 2002). 
Stoner mendefinisikan kinerja manajerial adalah seberapa efektif dan efisien 
manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan organisasi (Stoner, 1992). Evaluasi 
atas kinerja yang dilakukan oleh manajer beragam tergantung pada budaya yang 
dikembangkan masing masing peusahaan (Ivancevich, 1999). 
 
Kerangka Penelitian  

 
 

Bagan 1 
Kerangka Penelitian 
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Hipotesis 
 
H1:  Ada pengaruh penerapan struktur pengendalian manajemen pada pusat 

pendapatan dan pusat biaya terhadap kinerja manajerial. 
H2 :  Ada pengaruh proses pengendalian manajemen pada pusat pendapatan 

dan pusat biaya terhadap kinerja manajerial. 

 
METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode 
penelitian survei. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 
ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang (Nazir, 1999: 63). Tujuan 
penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara 
berbagai fenomena yang diselidiki. Penelitian survey adalah penyidikan yang 
diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari 
keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau 
politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Nazir, 1999: 65). Penyelidikan 
dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap individu atau unit, baik secara 
sensus maupun dengan menggunakan sampel. Sedangkan menurut 
(Singarimbun, 1995: 3), penelitian survey adalah penelitian yang mengambil 
sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 
pengumpulan data pokok. 
 
Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau minat yang ingin 
diinvestigasi oleh peneliti (Sekaran, 2006: 121). Populasi dalam penelitian ini 
adalah karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang 
dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah, tapi tidak semuanya, elemen 
dari populasi akan membentuk sampel (Sekaran, 2006: 123). Unit analisis 
penelitian ini adalah pejabat yang berhubungan dengan pusat 
pertanggungjawaban biaya dan pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Dr. Moewardi dan respondennya adalah Wakil Direktur Keuangan, Wakil Direktur 
Pelayanan, Wakil Direktur Umum. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta dengan menggunakan teknik sampling non probability sampling. 
Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling. Purposive sampling 
dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu 
(Jogiyanto, 2004: 120). Maka kriteria dalam memilih sampel dalam penelitian ini 
adalah para pejabat yang berhubungan dengan pusat pertanggungjawaban biaya 
dan pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. 

Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder yang 
merupakan data berupa kuesioner pernyataan untuk mengukur penerpanan 
sistem pengendalaian manajemen dengan kinerja manajerial. Sumber data dari 
penelitian ini diperoleh langsung dari kuesioner yang disebar berdasarkan jumlah 
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para pejabat yang berhubungan dengan pusat pertanggungjawaban biaya dan 
pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. 

Metode Analisis Data  
Pengujian Instrumen Penelitian  
Uji validitas adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk 
mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan 
(Azwar, dalam Jogiyanto, 2004: 120). Uji validitas dilakukan pada tiap item 
pertanyaan dalam kuesioner dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana 
ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsi ukurnya. 
Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar, 
serta sebaliknya alat ukur yang tidak valid adalah yang memberikan hasil ukuran 
menyimpang dari tujuannya (Jogiyanto, 2004: 120). Dalam penelitian ini untuk 
mengetahui tingkat validitas instrumen digunakan rumus product moment. 
 
Uji reliabilitas digunakan untuk menguji tingkat seberapa besar suatu pengukur 
mengukur dengan stabil dan konsisten yang besarnya ditunjukkan oleh nilai 
koefisien, yaitu koefisien reliabilitas (Jogiyanto, 2004: 120). Dalam penelitian ini 
uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach’s Alpha dengan 
menggunakan bantuan program SPSS for Windows versi 15.0. Menurut Sekaran 
(2000) klasifikasi nilai Cronbach’s Alpha, sebagai berikut:  
1. Nilai Cronbach’s Alpha antara 0,80 - 1,0 dikategorikan reliabilitas baik.  
2. Nilai Cronbach’s Alpha antara 0,60 – 0,79 dikategorikan reliabilitas dapat 

diterima.  
3. Nilai Cronbach’s Alpha ≤ 0,60 dikategorikan reliabilitas buruk. 
 
Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas  

Ghozali (2009: 147) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (k-s). Model regresi 
yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji 
k-s ini menetapkan apakah skor-skor dalam sampel dapat dianggap berasal 
dari populasi yang sama dengan distribusi teoritis tertentu. Pengujian satu 
sampel Kolmogorov-Smirnov ini menggunakan pengujian dua sisi, yaitu 
dengan cara membandingkan probabilitas (p) yang diperoleh dengan taraf 

signifikan (α) 0,05. 
2. Uji Multikolinieritas 

Ghozali (2009: 95) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 
independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-
variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen 
yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. 

3. Uji Autokorelasi 
Pengujian autokolerasi biasanya dilakukan dengan menghitung nilai statistik 
Durbin-Watson (DW). Nilai DW kemudian dibandingkan dengan nilai kritis 
Durbin-Watson untuk menentukan signifikansinya. Ghozali (2009: 100) uji 
Durbin-Watson (DW test) hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu 
(first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) 
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dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel 
independen. 

4. Uji Heterokedastisitas 
Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak-samaan varian 
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain untuk melihat penyebaran 
data. Untuk  mendeteksi ada tidaknya heterokedas-tisitas dapat dilakukan 
dengan menggunakan uji Glejser dengan bantuan program SPSS. Apabila 
koefisien parameter beta > 0.05 maka tidak ada masalah heteroskedastisitas 
(Ghozali, 2005). 

 
Uji Regresi Berganda 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier 
berganda. Model ini dipilih karena penelitian dirancang untuk mengetahui 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Variabel independent 
(X) dalam penelitian ini adalah struktur pengendalian manajemen dan proses 
pengendalian manajemen sedangkan variabel dependent (Y) adalah kinerja 
manajerial. Model persamaan regresi berganda yang digunakan untuk menguji 
hipotesis tersebut adalah (Djarwanto, 1996: 75) 
KM = a + b1SPM + b2PPM + e  
Keterangan :  

KM = Kinerja Manajerial 

SPM=Struktur Pengendalian Manajemen  

PPM=Proses Pengendalian Manajemen 

a = Konstanta  

b1, b2, = Koefisien regresi 
 

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen (Ghozali, 2006). Dilakukan untuk menguji secara 
parsial atau individu atau masing-masing variabel dari variabel 
independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. 
Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan mem-bandingkan nilai t 
hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar 
dibandingkan dengan nilai t tabel maka t hitung tersebut signifikan 
artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara 
individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga 
dilakukan dengan melihat p-value dari masing-masing variabel. 
Hipotesis diterima apabila p-value < 5 % (Ghozali, 2006)  

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 
2006). Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan mem-bandingkan nilai 
F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar 
daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua 
variabel independen secara bersama-sama dan signifikan 
mempengaruhi variabel dependen. Aturan yang digunakan adalah jika 
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F hitung < F tabel maka Ho diterima, dan jika F hitung > F tabel maka 
Ha diterima dan Ho di tolak  dengan tingkat kepercayaan 95%. Jika 
nilai signifikansi < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2)  
Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 
variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena 
dapat menjelaskan ke-baikan dari model regresi dalam memprediksi variabel 
dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin 
baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 
dependen (Ghozali, 2006). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Deskritif Data Responden 
1. Usia Responden 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar responden adalah 
berusia > 47 tahun dengan persentasi 45,0% atau sebanyak 18 responden, 
hasil ini diperoleh karena sebagian besar para Manajer di Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr. Moewardi sebagai responden penelitian dengan usia > 47 
tahun. 

2. Jenis Kelamin Responden 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar responden penelitian 
adalah laki-laki dengan persentasi 52,5% atau sebanyak 21, hasil ini 
diperoleh karena karena sebagian besar para Manajer di Rumah Sakit Umum 
Daerah Dr. Moewardi sebagai responden penelitian adalah laki-laki. 

3. Pendidikan Responden 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar responden dengan 
pendidikan S2 dengan persentasi 50,0% atau sebanyak 20, hasil ini diperoleh 
karena pada saat penelitian atau penyebaran kuesioner, responden yang 
didapat atau yang mengisi kuesioner pada para Manajer di Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr. Moewardi dengan pendidikan S2. 

4. Lama Bekerja Responden 
Dari hasil Tabel IV.4 diperoleh hasil bahwa sebagian besar lama bekerja 
responden adalah > 15 tahun dengan persentasi 90,0%, hasil ini diperoleh 
karena pada saat penelitian atau penyebaran kuesioner, responden yang 
didapat atau yang mengisi kuesioner sebagian besar para Manajer di Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dengan lama bekerja > 15 tahun. 

 
Analisis Data 
1. Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Manajemen Pusat 

Pendapatan dan Pusat Biaya terhadap Kinerja Manajerial (Survey pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi) 
Hipotesis pertama dapat diterima dengan hasil pengujian statistik bahwa  nilai 
thitung > ttabel (2,324 > 2,026) dan nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%), 
maka untuk variabel dukungan atasan hipotesis H1 diterima artinya bahwa 
penerapan struktur pengendalian manajemen berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. Struktur yang tepat 
atas struktur sistem pengendalian manajemen sebuah perusahaan yang 
akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian suatu kinerja, maka dalam hal 
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ini struktur pengendalian manajemen mempunyai korelasi positif terhadap 
kinerja manajerial di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. 
Salah satu elemen struktur pengendalian manajemen adalah pusat 
pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan dasar untuk 
menganalisis kinerja manajer dan sekaligus untuk memotivasi para manajer 
dalam melaksanakan rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran 
mereka masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Akram (1994: 
44) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara 
struktur pengendalian manajemen dengan prestasi manajer pusat 
pertanggungjawaban, artinya “semakin baik struktur pengendalian 
manajemen semakin baik prestasi manajer pusat pertanggungjawaban. 
Struktur merupakan hubungan antara komponen yang dinyatakan dalam 
bentuk organisasi dan sifat informasi yang mengalir diantara unit-unit tersebut 
Komponen-komponen ini saling berkaitan dengan lainnya yang secara 
bersama-sama membentuk sistem. Setiap komponen dalam struktur memiliki 
fungsi tertentu untuk mencapai tujuan sistem. Struktur pengendalian 
manajemen dalam suatu organisasi didasarkan pada tanggungjawab atas 
jabatannya disebut dengan responsibility centers (pusat-pusat 
pertanggungjawaban). Pusat tanggung jawab merupakan struktur sistem 
pengendalian dan pemberian tanggung jawab kepada sub unit organisasi 
harus mencerminkan tujuan perusahaan (Anthony & Govindarajan, 2005: 
171). 

2. Pengaruh Proses Pengendalian Manajemen Pusat Pendapatan dan 
Pusat Biaya terhadap Kinerja Manajerial (Survey pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr. Moewardi) 
Hipotesis kedua dapat diterima dengan hasil pengujian statistik bahwa  nilai 
thitung > ttabel (3,706 > 2,026) dan nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%), 
maka untuk variabel kejelasan tujuan hipotesis H2 diterima artinya bahwa 
proses pengendalian manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial di  
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.  
Salah satu unsur pengendalian manajemen adalah penilaian kinerja baik bagi 
setiap individu, karyawan maupun untuk para eksekutif/manajer. Oleh karena 
itu pengendalian manajemen perlu dirancang secara sistematis dan 
dijalankan secara periodik untuk dapat menghasilkan suatu penilaian yang 
obyektif dan adil. Penilaian kinerja berkaitan dengan kelangsungan hidup 
perusahaan secara menyuluruh dalam bentuk perencanaan anggaran. 
Sistem pengendalian manajemen mampu menyediakan informasi dalam 
struktur komunikasi yang memadai sehingga dapat digunakan sebagai dasar 
pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang ditunjang oleh 
informasi-informasi yang akurat menjadikan kinerja manajerial mampu 
mengambil langkah antisipasi dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
operasionalnya sehingga kinerja manajerial akan lebih unggul. Aspek-aspek 
kinerja manajerial yang perlu diperhatikan menurut Mahoney et al. (1965) 
adalah : perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, pemilihan 
staf, negosiasi, dan perwakilan. 
Proses pengendalian manajemen merupakan seperangkat tindakan yang 
dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi bekerja sesuai dengan tujuan 
yang melibatkan interaksi dalam sebuah organisasi. Proses pengendalian 
manajemen yang diukur (Anthony & Govindarajan, 2005: 19) meliputi 
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perencanaan strategis (pemrograman), penyusunan anggaran, pelaksanaan 
dan evaluasi kinerja. 

Menurut Mulyadi (2001: 6) struktur dan proses merupakan dua hal yang 
membangun sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen 
menyediakan struktur yang memungkinkan proses perencanaan dan 
implementasi rencana. Melalui sistem pengendalian manajemen, keseluruhan 
kegiatan utama untuk menjadikan perusahaan sebagai institusi pencipta 
kekayaan dapat dilaksanakan secara terstruktur, terkoordinasi, terjadwal, dan 
terpadu sehingga menjanjikan tercapainya tujuan perusahaan dan bertambahnya 
kekayaan dalam jumlah yang memadai. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa sebagai sistem, struktur dan proses sistem pengendalian manajemen 
keduanya saling berinteraksi, dimana ketercapaian tujuan organisasi dapat 
tercapai. Salah satu tujuan organisasi ini adalah dapat meningkatkan kinerja 
organisasi.  

 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
1. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa nilai thitung > ttabel (2,324 > 

2,026) dan nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%), maka H1 diterima 
artinya ada pengaruh penerapan struktur pengendalian manajemen terhadap 
kinerja manajerial (Survey Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi). 
Hal ini sesuai dengan penelitiannya Akram (1994) dalam penelitiannya 
menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara struktur pengendalian 
manajemen dengan prestasi manajer pusat pertanggungjawaban, artinya 
“semakin baik struktur pengendalian manajemen semakin baik prestasi 
manajer pusat pertanggungjawaban. 

2. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa nilai thitung > ttabel (3,706 > 
2,026) dan nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%), maka H2 diterima 
artinya ada pengaruh proses pengendalian manajemen terhadap kinerja 
manajerial (Survey Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi). Hal ini 
sesuai dengan penelitiannya Imas Purnamasari (2009) dalam penelitiannya 
menyimpulkan bahwa proses sistem pengendalian manajemen memiliki 
hubungan positif dengan kinerja keuangan. 

 
Saran 
 
1. Agar dapat memastikan bahwa kuesioner yang dikirim benar-benar diisi oleh 

objek yang diinginkan peneliti maka penelitian selanjutnya seharusnya 
memperkuat dengan metode wawancara atau observasi secara langsung. 

2. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat menambah sampel tidak 
hanya pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi saja tetapi mungkin 
dengan sampel seluruh Rumah Sakit Umum Daerah di daerah Soloraya akan 
didapatkan hasil penelitian yang lebih baik. 

3. Untuk meningkatkan kinerja manajerial maka pihak yang terkait dalam pusat 
pendapatan dan pusat biaya dalam instansi/organisasi perlu mengetahui 
bahwa struktur dan proses merupakan dua hal yang membangun sistem 
pengendalian manajemen, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagai 
sistem, struktur dan proses sistem pengendalian manajemen keduanya 
saling berinteraksi, dimana ketercapaian tujuan organisasi dapat tercapai. 
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Salah satu tujuan organisasi ini adalah dapat meningkatkan kinerja 
organisasi. 
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