
BAB II 

LITERATUR  REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1  Telaah Teori 

2.1.1 Teori Kontigensi (Contigensi Theory) 

Teori kontingensi adalah teori kesesuaian pemimpin yang berarti menyesuaikan 

pemimpin dengan kondisi yang tepat. Teori yang dikemukakan oleh Fiedler’s 

(1964)  ini menyatakan bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya 

terhadap situasi dimana mereka memimpin. Secara sederhana teori kontigensi 

menekankan terhadap gaya kepemimpinan dan pemahaman situasi yang tepat oleh 

pemimpin. Gaya kepemimpinan digambarkan sebagai motivasi kerja atau 

motivasi hubungan. Motivasi kerja lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan 

sedangkan ditekankan pada pengembangan, hubungan dekat secara personal.  

Kemudian gaya kepemimpinan itu disesuaikan dengan situasi. Teori kontigensi 

mengemukakan bahwa situasi dapat dikategorikan dengan tiga faktor;  hubungan 

pemimpin bawahan, stuktur kinerja, dan kekuatan posisi. Hubungan pimpinan 

bawahan merujuk kepada atmosfer kelompok dan kepercayaan diri, kesetiaan, dan 

interaksi mereka. Struktur kinerja lebih ditekankan kepada optimalisasi kinerja.  

 
Beberapa pertimbangan kerja dapat dikatakan terstruktur bila : 

1. Persyaratan kinerja/tugas itu harus jelas dan diketahui 

2. Pola penyelesaian kerja mempunyai banyak alternative 
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3.  Penyelesaian kerja dapat diimplementasikan dengan mudah 

4. Hanya beberapa solusi yang berlaku 

 
Kekuatan posisi adalah karakteristik ketiga yang merujuk kepada otoritas 

pemimpin untuk memberikan hadiah atau hukuman kepada bawahan. Kekuatan 

ini mencakup kekuatan legitimasi perorangan yang berujung kepada posisi 

mereka di organisasi. Secara umum, ketiga faktor situasional diatas menentukan 

berbagai situasi dalam organisasi. Situasi yang paling tepat untuk kesesuaian gaya 

kepemimpinan adalah hubungan pimpinan bawahan yang baik, kerja terstruktur, 

dan posisi pemimpin yang kuat. 

Keunggulan 

Teori kontinjensi mempunyai sejumlah keunggulan sebagai berikut : 

1.   Teori  ini didukung oleh penelitian empirik yang bagus. 

2.   Teori ini telah memperluas pemahaman kita mengenai kepemimpinan dengan 

mempertimbangkan dampak situasi terhadap pemimpin. 

3.   Teori ini prediktif dan menyediakan informasi yang berguna bagi 

kepemimpinan secara efektif. 

4.   Teori ini menguntungkan karena tidak mengharuskan orang mampu dalam 

semua situasi. 

5.   Teori ini menyediakan data mengenai gaya kepemimpinan yang dapat 

berguna untuk pengembangan identitas kepempinan dalam organisasi. 

Kritik 

Banyak kritik yang diterima oleh teori kontingensi yang menjadi penilaian umum 

bahwa teori ini bisa dikatakan tepat atau tidak sebagai teori kepemimpinan. 
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Kritik tersebut adalah : 

1.   Teori ini gagal menjelaskan secara lengkap kenapa seorang pemimpin lebih 

efektif dalam beberapa situasi disbanding situasi yang lain. 

2.    Kritik terhadap skala LPC (skala penilaian kinerja pemimpin dari perspektif 

rekan kerja yang pernah bekerja dengannya) yang banyak dipertanyakan 

kevalidannya karena dianggap tidak korelasi dengan standard ukuran 

kepemimpinan lainnya. 

3.    Teori ini susah diterapkan pada setting dunia nyata, karena membutuhkan 

penilaian gaya kepemimpinan yang kompleks dengan tiga pendukungnya 

yaitu hubungan pimpinan bawahan, struktur kerja, dan kekuatan posisi yang 

masing-masing berbeda. 

4.    Teori ini gagal menjelaskan apa yang harus dilakukan organisasi untuk 

menyesuaikan pemimpin dan situasi di tempat kerja. 

 
2.1.1.1 Aplikasi Teori Kontinjensi 

Teori ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai 

kepemimpinan seseorang dengan berbagai tipe organisasi. Teori ini dapat 

digunakan untuk memprediksi seseorang yang telah bekerja dengan baik pada satu 

posisi dalam suatu organisasi akan sama efektif apabila dipindah pada  posisi yang 

berbeda. Teori ini dapat memberikan perubahan-perubahan hubungan baik 

manajemen atas dengan manajeman bawah. 

 
2.1.1.2  Pendekatan Kontinjensi  

Pendekatan kontinjensi merupakan sebuah cara berfikir yang komparatif 

(berdasarkan perbandingan) baru diantara teori-teori manajemen yang telah 

dikenal. Salah seorang penulis manajemen kontinjensi yang bernama Fred 



12 
 

 
 

Luthans menyatakan “pendekatan-pendekatan tradisional dalam bidang 

manajemen, tidak salah atau keliru, tetapi dewasa ini mereka tidak terlampau 

cocok. Terobosan baru terhadap teori dan praktik manajemen dapat kita temukan 

pada pendekatan kontingensi.” Apabila dirumuskan secara formal, pendekatan 

kontingensi merupakan suatu upaya untuk menentukan melalui kegiatan riset, 

praktik dan teknik manajerial mana yang paling cocok dan tepat dalam situasi-

situasi tertentu. Maka menurut pendekatan kontinjensi situasi-situasi yang berbeda 

mengharuskan adanya reaksi manajerial yang berbeda pula.  

 
2.1.1. 3  Parameter pendekatan kontinjensi  

Pada bagian ujung dari spectrum (parameter pendekata kontinjensi) teori X dan 

teori Y hanya memanfaatkan dua macam faktor yakni :  

a. Pekerjaan  

b. Sifat manusia sebagai parameter organisasi.  

Katzell (1962) dalam sebuah makalahnya yang berjudul Contrasting Sistem Work 

Organization, mengemukakan adanya lima macam parameter situasional, yakni :  

a. besar kecilnya organisasi yang bersangkutan  

b. tingkat interaksi dan interpendensi para anggota organisasi  

c. kepribadian para anggota organiasasi  

d. tingkat kongruensi atau disparitas antara tujuan organisasi dan tujuan para 

karyawan organisasi yang bersangkutan  

e. siapa saja dalam organisasi yang bersangkutan memiliki kemampuan dan 

motivasi yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan-tindakan guna mencapai 

sasaran organisasi tersebut.  
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2.1.1.4 Ciri-ciri Kontinjensi  

Beberapa ilmuan manajemen tertarik pada pemikiran kontinjensi hal itu karena 

merupakan sebuah kompromis yang dapat dimanfaatkan antara pendekatan 

sistematik dan apa yang dapat dinamakan perspektif situasional murni.  

Pendekatan sistematik kerapkali dikritik orang karena pendekatan tersebut bersifat 

terlampau umum atau abstrak walaupun pandangan situasional murni yang 

mengasumsi bahwa setiap situasi kehidupan nyata memerlukan suatu pendekatan 

yang sangat berbeda telah dinyatakan orang sebagai hal yang terlampau spesifik.  

 
2.1.2 Teori Motivasi (Motivation Theory) 

Pengertian motivasi secara sederhana berupa alasan untuk melakukan sesuatu, 

Pengertian motivasi menurut Victor H. Vroom dalam teori harapan bahwa 

motivasi adalah akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dan 

perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil 

yang diinginkan. Pengertian motivasi menurut ahli organisasi seperti Robbins dan 

Judge dalam buku perilaku organisasi bahwa pengertian motivasi adalah proses 

yang menjelaskan arah, intensitas dan ketekunan individu untuk mencapai 

tujuannya. Tiga elemen utama dalam pengertian motivasi Robbins dan Judge 

adalah arah, intensitas dan ketekunan 

 

Motivasi sangat penting karena tanpa motivasi yang  kuat seseorang tidak dapat 

melakukan tindakannya dengan semangat dan benar. Menurut Siagian (2004),  

motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota 

organisasi mau dan rela menggerakkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau 

ketrampilan, tenaga, dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan 

yang menjadi tanggungjawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka 
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pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan 

sebelumnya. Ardana dkk (2009)  mengatakan tetang proses timbulnya motivasi 

pada seseorang dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi sebagai berikut: 

 
Proses timbulnya motivasi seseorang : 

1. Kebutuhan yang belum terpenuhi 

2. Mencari dan memilih cara-cara untuk memuaskan kebutuhan (di sini akan 

terlihat kemempuan, ketrampilan dan pengalaman). 

3. Prilaku yang diarahkan pada tujuan. 

4. Evaluasi prestasi 

5. Imbalan atau hukuman. 

6. Kepuasan. 

7. Menilai kembali kebutuhan yang belum terpenuhi. 

 
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi adalah sebagai berikut:  

1. Karakteristik Individu 

a. Minat 

b. Sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan dan situasi pekerjaan 

c. Kebutuhan individual 

d. Kemampuan atau kompetensi 

e. Pengetahuan tentang pekerjaan 

f. Emosi, suasana hati, perasaan keyakinan dan nilai-nilai 

 
2. Faktor-faktor pekerjaan 

a. Faktor lingkungan pekerjaan 

1)  Gaji dan benefit yang diterima’kebijakan-kebijakan perusahaan 
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2) Supervisi 

3) Hubungan antar manusia 

4) Kondisi pekerjaan seperti jam kerja, lingkungan fisik dan sebagainya 

5) Budaya organisasi 

 
Griffin &. Ebert (2003) mengemukakan tentang Teori Klasik dari motivasi: 

Menurut apa yang disebut sebagai teori motivasi klasik (classical theory of 

motivation), para pekerja termotivasi semata-mata oleh uang.  

 
Motivasi mengarahkan perilaku, menurut Davis &. Newstrom (2008), 

pendekatan motivasi yang diterima secara luas adalah model harapan (expectancy 

model), juga dikenal sebagai teori harapan, yang dikembangkan oleh 

Vroom(1995), dan telah diperluas dan disempurnakan oleh Poster dan Lewller 

serta yang lain. Vroom menjelaskan bahwa motivasi adalah hasil dari tiga faktor: 

seberapa besar seseorang menginginkan imbalan (valensi), perkiraan orang itu 

tentang kemungkinan bahwa upaya yang dilakukan akan menimbulkan prestasi 

yang berhasil (harapan), dan perkiraan bahwa prestasi itu akan menghasilkan 

perolehan imbalan (instrumentalitas). Hubungan ini dinyatakan dalam rumus 

berikut: 

Valensi x harapan x instrumentalitas = motivasi 

Valensi mengacu pada kekuatan preferensi seseorang untuk memperoleh imbalan. 

Ini merupakan ungkapan kadar keinginan seseorang untuk mencapai suatu tujuan. 

Sebagai contoh, apabila seorang pegawai sangat menginginkan promosi, maka 

promosi ini memiliki valensi yang tinggi bagi pegawai tersebut. Valensi imbalan 

setiap pegawai tidak sama, dikondisikan oleh pengalaman masing-masing, dan 
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boleh jadi sangat berbeda setelah beberapa waktu demikian ketika kebutuhan lama 

terpenuhi dan muncul kebutuhan baru menggantikannya. 

Karena orang-orang mungkin memiliki preferensi positif atau negatif atas suatu 

hasil, valensi juga mungkin positif atau negatif. Apabila seseorang lebih suka 

tidak mendapatkan suatu hasil ketimbang memperolehnya, valensi hasil itu 

negatif. Apabila seseorang tidak menaruh perhatian pada suatu hasil, valensinya 0. 

Jenjang valensi itu secara keseluruhan beranjak dari -1 sampai dengan +1, seperti 

dalam gambar berikut: 

 
Sebagian pegawai akan menemukan valensi intrinsik dalam pekerjaan itu sendiri, 

terutama apabila mereka memegang teguh etika kerja dan bermotivasi 

kompetensi. Mereka mamperoleh kepuasan langsung dari pekerjaan yang 

dilakukan melalui perasaan melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan dengan 

benar, atau menciptakan sesuatu. Dalam contoh ini, hasilnya sebagaian besar 

dapat dikendalikan pegawai dan tidak banyak tercakup dalam sasaran sistem 

imbalan pimpinan. 

 
Harapan adalah kadar kekuatan keyakinan bahwa upaya kerja akan menghasilkan 

penyelesaian suatu tugas. Harapan dinyatakan sebagai kemungkinan (probability) 

- perkiraan pegawai tentang kadar sejauh mana prestasi yang dicapai ditentukan 

oleh upaya yang dilakukan. Karena harapan merupakan hubungan antara upaya 

dan prestasi, nilai dapat beranjak dari 0 sampai 1. Apabila seorang pegawai tidak 

melihat adanya kemungkinan bahwa upayanya akan menghasilkan prestasi yang 

diinginkan, harapannya dalah 0. Pada ekstrem yang lain, apabila pegawai sangat 

yakin bahwa tugas dapat diselesaikan, nilai harapannya adalah 1. Biasanya, 

memperkirakan letak harapan di suatu tempat di antara kedua ekstrem itu. 
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Instrumentalitas menunjukkan keyakinan pegawai bahwa ia akan memperoleh 

suatu imbalan apabila tugas dapat diselesaikan. Di sini pegawai melakukan kata 

putus (judgement) subyektif lainnya tetang kemungkina bahwa organisasi 

menghargai prestasi itu dan akan memberikan imbalan atas dasar kemungkinan. 

Nilai instrumentalitas juga beranjak dari 0 sampai dengan 1. Apabila seorang 

pegawai memandang bahwa promosi didasarkan atas data prestasi, instrumentslits 

akan dinilai tinggi. Akan tetapi, apabila dasar bagi keputusan itu tidak jelas, maka 

ia akan mempertkirakan kecil kemungkinannnya. Hasil valennsi, harapan dan 

instrumentalitas adalah motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai kekuatan 

dorongan untuk melakukan suatu tindakan. 

Gambar 1 

Hasil valennsi, harapan dan instrumentalitas  

 

                                  -1                              0                                        +1 

 

                                                                                  0                                           +1                              

                                                                     

                                                                            0                                      +1  

Sumber : Dasar-Dasar Motivasi (Moekijat, 2002) 

 
 
Selain itu, Nasution, dalam Dasar-Dasar Motivasi (Moekijat, 2002) 

mengemukakan bahwa dengan ‘motif’ dimaksud segala daya yang mendorong 

Sangat menghindar Sangat menginginkan Masa bodoh 

valensi 

Harapan 

Instrumentalitas 

Kecil/ rendah 
kemungkinannya 

Besar/ tinggi 
kemungkinannya 

Kecil/ rendah 
kemungkinannya 
 

Besar/ tinggi 
kemungkinannya 
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seseorang untuk melakukan sesuatu. Akhirnya, dari definisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa motif adalah suatu daya pendorong atau perangsang untuk 

melakukan sesuatu. Setelah definisi dari motif telah diuraikan di atas, beberapa 

ahli memberikan pengertian yang  jelas mengenai motivasi, sebagai berikut : 

Terry, dalam Dasar-Dasar Motivasi  (Moekijat, 2002) menyatakan bahwa : 

“Motivation is the desire within an individual that stimulates him or her to 

action”. (Motivasi adalah keinginan di dalam seorang individu yang 

mendorong ia untuk bertindak).  

Sedangkan Koontz et al. dalam Dasar-Dasar Motivasi (Moekijat, 2002), 

menyatakan bahwa  

Motivation refers to the drive and effort to satisfy a want or  goal”. (Motivasi 

menunjukkan dorongan dan usaha untuk memenuhi/memuaskan suatu 

kebutuhan atau untuk mencapai suatu tujuan).   

  
 2.1.3 Sistem Pengendalian Manajemen  

 
Sistem adalah suatu  rangkaian  subsistem yang saling terkait satu dengan  yang 

lain yang tidak  bisa berdiri sendiri. Sedangkan sistem pengendalian memiliki 

beberapa elemen antara lain. 

1. Detector (sensor); mengukur fakta yang terjadi dalam proses yang 

dikendalikan. 

2. Asesor – alat yang menemukan signifikan 

3. Efektor 

4. Jaringan komunikasi 

 



19 
 

 
 

(Hery, 2011) menulis konsep pengendalian adalah suatu tindakan yang dilakukan 

oleh seorang pimpinan untuk meningkatkan tercapainya maksud dan tujuan yang 

telah ditetapkan (Indra, 2014). Konsep pengendalian manajemen seorang manajer 

organisasi sektor publik  mempunyai aktivitas yakni memimpin, mengajar, 

mengorganisir, memunculkan pengaruh, merencanakan, dan mengendalikan.  

Studi-studi  yang  telah  ada  (Anthony,  1966;  Miller  & Friesen,  1982;  

Govindarajan,  1988;  Simon,  1990; Fisher,  1998;  Syafruddin,  2001;  Tugiman,  

2002; Wasito  dan  Ghozali, 2002)  menemukan  bahwa efektivitas pengendalian 

manajemen yang digunakan dalam  organisasi  berpengaruh  secara  signifikan 

terhadap peningkatan kinerja perusahaan.  Organisasi  merupakan  suatu  unit  

sosial  yang dibentuk  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Sistem pengendalian  

diperlukan  oleh  manajemen  untuk membantu memperlancar pencapaian tujuan 

organisasi  tersebut.  Seperti  diungkapkan  Anthony  & Govindarajan (1995), 

sistem pengendalian organisasi yang juga biasa disebut sebagai sistem 

pengendalian administrative atau  birokratis,  didesain  untuk  meng-arahkan  atau  

mengatur  aktivitas  anggota  organisasi agar  sesuai  dengan  yang  dikehendaki  

oleh pimpinan organisasi.  Akan  tetapi  keefektifan  suatu  sistem pengendalian  

ditentukan  antara  lain  oleh  seberapa jauh  sistem  tersebut  sesuai  dengan  

karakteristik organisasi.  Pendekatan  kontinjensi  ini  mengatakan bahwa  sistem  

pengendalian  akan  lebih  bisa  menunjang  pencapaian  tujuan  organisasi  

apabila  desainnya sesuai  dengan  kondisi  lingkungan  organisasi (Hopwood  

1976;  Pondeville,  2000).  Sebaliknya, sistem  pengendalian  yang  tidak  sesuai  

dengan karakteristik  organisasi  bisa  menimbulkan dysfunc-tional behavior bagi 

anggota organisasi. Sebagaimana  Hofstede,  Neuijen  &  Sanders (1990) 
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menemukan bahwa sistem pengendalian akan berbeda untuk organisasi yang 

berbeda terutama bila ditinjau  dari  kultur  organisasional  (budaya  per-usahaan) 

atau lebih tepatnya ia  menunjukkan bahwa perbedaan  kultur  organisasional  

dipengaruhi  oleh faktor-faktor  organisasional,  antara  lain:  size,  tipe 

kepemilikan (swasta-pemerintah),  struktur organisasi-onal,  sistem  

pengendalian,  dan  profil  karyawan. Budaya  perusahaan  yang  dominan  

mempunyai pengaruh  kuat  terhadap  anggota  organisasi. Dengan demikian,  

berarti  budaya  akan  mendukung  keberhasilan manajemen dalam 

mengimplementasi strategi perusahaan  karena  budaya  perusahaan  mengarahkan 

perilaku  anggota  organisasi  dalam  mencapai  sasaran perusahaan dengan cara 

meningkatkan koordinasi dan pengendalian  dalam  perusahaan  (Hofstede et  al., 

1990; Indriantoro, 2000).  

 
Harrison dan Mc Kinnon (1999) menelaah kembali riset-riset lintas budaya akan 

sistem pengendalian manajemen  sejak  1980  melewati  15  tahun  terakhir, 

mereka  menemukan  bahwa  riset-riset  lintas  budaya ini tidak menggunakan 

dimensi budaya menurut hasil kerja Hofstede (1980) dalam Harrison & Mc 

Kinnon (1999)  secara  lengkap  namun  masih  memandang hanya pada satu atau 

dua dimensi saja, demikian pula melihat sistem pengendalian manajemen hanya 

pada satu  atau  dua  subsistem  atau  bagian  dari  sistem pengendalian  

manajemen.  Mereka  menganggap bahwa  riset  budaya  dalam  sistem  

pengendalian manajemen masih belumlah matang sehingga banyak peluang  yang  

bisa  dilakukan  untuk  riset  mendatang dengan  sebaiknya  lebih  mencoba  

menggunakan metode  dari  ilmu-ilmu  sosial  lainnya  seperti antropologi, 

sosiologi dan literatur-literatur sejarah. 
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Sistem pengedalian manajemen (management control system) adalah suatu  

sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan perwujudan visi  

organisasi melalui misi yang telah dipilih dan untuk mengimplementasikan dan  

mengendalikan pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. Sistem pengendalian  

manajemen didesain untuk mewujudkan tujuan organisasi. 

 
Pengendalian manajemen terletak di antara proses pemutusan tujuan dan strategi 

organisasi (strategy formulation) dan proses memastikan berjalannya operasional 

organisasi secara efektif dan efisien ( task control). Pengendalian manajemen 

menerima tujuan dan strategi yang diputuskan proses sebelumnya, dan akan fokus 

pada pelaksanaan strategi dan pencapaian tujuan tersebut (Antony & Young, 

2003). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen publik adalah  

a. Struktur organisasi 

b. Struktur program 

c. Struktur informasi 

d. Faktor adminstratif 

e. Faktor perilaku (behavioral). 

f. Faktor budaya. 

 
Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen terdiri dari proses sistem  

dan struktur sistem yang terdiri atas : quality goal, quality feedback, dan quality  

incentive. Quality goal merupakan tujuan atau tingkat kinerja yang harus dicapai 

oleh suatu individu atau organisasi. Feedback adalah informasi yang digunakan 

untuk mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan suatu 
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rencana. Insentif yang didasarkan pada kualitas (quality incentive) merupakan 

sistem pengakuan dan sistem penghargaan untuk mengakui adanya perbaikan 

kualitas dari kelompok dan individu. 

 
Sistem manajemen adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk 

mempengaruhi anggota organisasinya agar melaksanakan strategi dan kebijakan 

organisasi secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

(Supriyono, 2000) dan Triyane (2005). Secara kontekstual sistem pengendalian 

manajemen dalam penelitian ini dipandang dari perspektif akuntansi dengan 

melihat mekanisme sistem akuntansi manajemen. Porporato (2006) dan 

Kurniawan (2009), yaitu : 

1. Penganggaran dan perencanaan  

2. Alokasi biaya 

3. Transfer prices 

4. Pengukuran kinerja 

Sistem pengendalian manajemen  fokus pada pelaksanaan strategi. Sistem 

pengendalian manajemen merupakan salah satu alat untuk mengimplementasikan 

strategi yang diinginkan 

Mekanisme  implementasi (Hery, 2011) 

Gambar 2  

 

 

 

Sumber : Hery (2011) 

Strategi Struktur 
Organisasi 

Manajemen 
SDM 

Budaya 

Pengendalian 
Manajemen 

Kinerja 
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Sistem pengendalian manajemen merangkum ukuran kinerja keuangan dan non 

keuangan. Dimensi keuangan terfokus pada laba bersih, tingkat pengembalian  

aktiva/investasi dan pengembalian ekuitas. 

 
Organisasi perawatan kesehatan (rumah sakit, klinik, rumah sakit bersalin,dan 

penunjang medis lainnya) ciri dasar organisasi tersebut merupakan organisasi 

nirlaba walaupun kadang juga berorientasi pada laba. Industri kesehatan berkaitan 

dengan kehidupan manusia sehingga kualitas jasa sangat diperhatikan. Ciri-ciri 

organisasi nirlaba antara lain : 

Tidak bisa mengalihkan aktiva, pendapatan, atau keuntungannya kepada anggota, 

pegawai, atau direktur organisasi tersebut. Yang diperoleh pegawai adalah 

kompensasi atau gaji.  Laba yang diperoleh untuk kelangsungan usaha pelayanan 

kesehatan di masa yang akan datang. 

Ciri-ciri khusus : 

1. Tidak ada ukuran dana 

2. Kotribusi modal 

3. Akuntansi dana 

4. Aturan 

Sistem pengendalian manajemen dalam penentuan tarif  pelayanan/jasa, 

penyusunan anggaran dan perencanaan strategi, biaya operasional dan evaluasi.  

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern 

 
Menurut (Bodnar dan Hopwood,  2004),  Proses pengendalian internal yaitu 

mengindikasikan tindakan yang diambil dalam suatu organisasi untuk mengatur 
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dan mengarahkan aktivitas dalam organisasi tersebut. Pengendalian memastikan 

bahwa kebijakan dan arahan manajemen dijalankan secara semestinya. 

Proses pengendalian internal organisasi terdiri dari lima elemen yaitu,  

(1) Lingkungan pengendalian, 

 (2) Pengukuran resiko,  

(3) Aktivitas pengendalian,  

(4) Informasi dan Komunikasi, dan  

(5) Pengawasan (Bodnar dan Hopwood, 2004:11). 

 
Menurut Rama and Jones (2009), pengendalian internal merupakan suatu proses, 

yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, 

yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan 

pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi, 

kendala pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku. 

 
Menurut Gondodiyoto (2007), pengendalian internal merupakan keseluruhan 

mekanisme yang merupakan bagian integral dari sistem dan prosedur kerja suatu 

organisasi, dan disusun sedemikian rupa untuk menjamin bahwa pelaksanaan 

kegiatan organisasi sudah sesuai dengan yang seharusnya. 

Jadi, pengendalian internal adalah sebuah proses yang dilakukan perusahaan 

untuk memastikan apakah prosedur kerja dan semua mekanisme kerja yang 

sedang berlangsung telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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Menurut Gondodiyoto (2007) jenis-jenis pengendalian internal dibagi menjadi: 

1. Preventive Controls, pengendalian internal yang dirancang dengan maksud 

untuk mengurangi kemungkinan (atau mencegah/menjaga) jangan sampai 

terjadi kesalahan (kekeliruan, kelalaian, error) maupun penyalahgunaan 

(kecurangan). 

2. Detective Controls, adalah pengendalian yang didesain dengan tujuan agar 

apabila data direkam dari media sumber untuk ditransfer kesistem komputer 

dapat dideteksi bila terjadi kesalahan. 

3. Corrective Controls, adalah pengendalian yang sifatnya jika terdapat data 

yang sebenarnya error tetapi tidak terdeteksi oleh detection control, atau data 

yang error terdeteksi oleh program validasi, harus ada prosedur yang jelas 

tentang bagaimana melakukan pembetulan terhadap data yang salah dengan 

maksud untuk mengurangi kemungkinan kerugian kalau 

kesalahan/penyalahgunaan tersebut sudah benar-benar terjadi. 

 
Semua pekerjaan yang sedang berproses memerlukan pemeriksaan yang terus 

menerus dan berkesinambungan dan dianalisa, laporan dan catatan-catatan dari 

laporan yang didapat. Pemeriksaan terus menerus dan analisa laporan dan catatan-

catatan sering disebut pengendalian intern. Fungsi dari pengendalian intern 

adalah: 

- Mengamankan asset 

- Data akuntansi yang realibel 

- Mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan 

- Meningkatkan efisiensi 
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Dalam akuntansi sistem pengendalian intern merupakan factor penentu keandalan 

laporan keuangan yang dihasilkan. Auditor akan dapat melakukan pemeriksaan 

dengan baik dan dapat menilai kewajaran dari efektivitas sistem pengendalian 

intern yang dapat mencegah terjadinya kesalahan yang material dalam proses 

akuntansi. 

 
Pengendalian intern ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, 

manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat 

keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: keandalan 

pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang 

berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi (Jusup 2001). 

 
Menurut Mulyadi (2001), “sistem pengendalian intern meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajamen. 

 
Pengertian sistem pengendalian intern menurut AICPA (American Institute of 

Certified Public Accountants) yang dikutip oleh Bambang Hartadi menyebutkan, 

sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan 

ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk 

melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data 

akuntansi dapat dipercaya meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong 

ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan.  
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2.1.6.1.  Tujuan Pengendalian Intern 

 
Alasan perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian intern adalah untuk 

membantu pimpinan agar perusahaan dapat mencapai tujuan dengan efisien.  

Menurut Gondodiyoto (2007) tujuan pengendalian internal yang berhubungan 

dengan teknologi informasi, yaitu untuk: 

1. Meningkatkan pengamanan (improve safeguard) asset sistem informasi 

(data/catatan akuntansi yang bersifat logical asset, phisycal asset seperti 

hardware, infrastructure, dan sebagainya). 

2. Meningkatkan integritas data, sehingga dengan data yang benar dan konsisten 

dapat dibuat laporan yang benar. 

3. Meningkatkan efektifitas sistem (improve system effectiveness) 

4. Meningkatkan efisiensi sistem (improve system efficiency) 

Membantu manajemen dalam mencapai pengendalian intern menyeluruh, 

termasuk kegiatan manual di dalamnya, kegiatan dengan alat mekanis, maupun 

yang berkaitan dengan pemrosesan data berbasis komputer. 

Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam 

pencapaian tiga golongan tujuan: keandalan informasi keuangan, kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi.  

 
Menurut Mulyadi (2001), tujuan pengendalian intern akuntansi adalah sebagai 

berikut: 

a.    Menjaga kekayaan perusahaan: 

1)      Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah 

diterapkan. 
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2)      Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan 

kekayaan yang sesungguhnya ada 

b.      Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi: 

1)      Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. 

2)      Pencatatan transaksi yang telah terjadi dalam catatan akuntansi 

c. Tujuan tersebut dirinci lebih lanjut sebagai berikut: 

Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah 

ditetapkan: 

1)      Pembatasan akses langsung terhadap karyawan 

2)      Pembatasan akses tidak langsung terhadap karyawan 

d.      Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan 

kekayaan yang sesungguhnya ada: 

1)      Pembandingan secara periodik antara catatan akuntansi dengan kekayaan 

yang sesungguhnya ada. 

2)      Rekonsiliasi antara catatan akuntansi yang diselenggarakan. 

e. .       Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan: 

1)      Pemberian otorisasi oleh pejabat yang berwenang. 

2)      Pelaksanaan transaksi sesuai dengan otorisasi yang diberikan oleh 

pejabat yang berwenang. 

f.      Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi: 

1)      Pencatatan semua transaksi yang terjadi. 

2)      Transaksi yang dicatat adalah benar-benar terjadi. 

3)      Transaksi dicatat dalam jumlah yang benar. 

4)      Transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang seharusnya. 

5)      Transaksi dicatat dengan penggolongan yang seharusnya. 
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6)      Transaksi dicatat dan diringkas dengan teliti. 

 
2.1.6.2  Unsur-unsur Pengendalian Intern 

Menurut Sukrisno (2004), pengendalian intern terdiri dari beberapa indikator  

yang saling terkait berikut ini:  

a.       Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, memengaruhi 

kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian 

merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan 

disiplin dan struktur. 

b.      Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 

c.       Pemantauan adalah proses yang menetukan kualitas kinerja pengendalian 

intern sepanjang waktu.  

 
2.1.4  Pengertian Kinerja 

 

Kinerja perusahaan menurut Tika (2006) adalah fungsi hasil-hasil 

pekerjaan/kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dipengaruhi faktor intern dan 

ekstern organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan selama periode waktu 

tertentu. Adapun faktor intern yang mempengaruhi kinerja kelompok  terdiri dari 

kecerdasan, ketrampilan, kestabilan emosi, motivasi, persepsi peran, dan 

karakteristik kelompok kerja, sedangkan yang mempengaruhi faktor  eksternal 

antara lain berupa peraturan ketenagakerjaan, keinginan pelanggan, pesaing, nilai-

nilai sosial, serikat buruh, kondisi ekonomi, perubahan lokasi kerja, dan kondisi 

pasar. 
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Tujuan kinerja perusahaan adalah  memotivasi personel mencapai sasaran  

organisasi dan mematuti standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar 

membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi (Chairani dan 

Lestari, 2011).  

 
Menurut Wirawan (2009), Konsep kinerja merupakan  seingatan dari kinetika 

energi kerja yang padanannya dalam bahasa Inggris adalah performance.  

Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-

indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu.  

Sedangkan Simanjuntak (2005) menjelaskan arti kinerja sebagai berikut: 

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja 

perusahaana adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan 

perusahaan. Rivai dkk (2008)  menerangkan: Kinerja adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan denganb erbagai kemungkinan, seperti standar 

hasil kerja, target atau sasaraa atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu 

dan telah disepakati bersama.  

 
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 
Menurut Mahmudi (2010), Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional 

yang mencakup banyak faktor yang memperngaruhinya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah:  

1. Faktor personal/ individual, meliputi: pengetahuan, ketrampilan (skill), 

kemampuan, kepercayaann diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh 

setiap individu 
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2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader. 

3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 

rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan 

dan keeratan anggota tim. 

4. Faktor sistem, meliputi : sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang 

diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam 

organisasi; 

5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan 

eksternal dan internal.  

 
c. Penilaian Kinerja 

 
Penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja (apprasial of 

performance) adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai atau mengetahui 

apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing 

secara keseluruhan, yang meliputi berbagai hal, seperti kemampuan kerja, 

disiplin, hubungan kerja, prakarsa, kepemimpinan dan hal-hal khusus sesuai 

denga bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya. (Soeprihanto  2009). 

Secara  lebih terperinci, tujuan penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui keadaan ketrampilan dan kemampuan setiap karyawan secara 

rutin. 

2. Untuk digunakan sebagai dasar perencanaan bidang personalia, khususnya 

penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja. 
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3. Dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan karyawan 

seoptimal mungkin; sehingga antara  lain dapat diarahkan jenjang kariernya 

atau perencanaan karier, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. 

4. Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan 

bawahan. 

5. Mengetahhui kondisi perusahaan secara keseluruhan dari bidang personalia, 

khususnya prestasi karyawan dalam bekerja. 

6. Secara pribadi, bagi karyawan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan 

msing-masing sehingga dapat memacu perkembangannya. Sebaliknya bagi 

atasan yang menilai akan lebih memperhatikan dan mengenal bawahan/ 

karyawannya, sehingga dapat mebantu dalam memotivsi karyawan dalam 

bekerja. 

7. Hasil penilaiana pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan 

pengembangan di bidang personalia secara keseluruhan. 

 
 d. Indikator Kinerja 

Aspek-aspek penilaian umumnya berbeda sebagian sesuai dengan level karyawan 

yang dinilai. Misalnya level para karyawan dapat dikelompokkan menjadi 4 

kelompok, yaitu: level operator, level foreman, level supervisor, dan level lepala 

bagian ke atas (bisa terdiri kepala bagian, kepala seksi ataupun manajer). Level 

dan aspek-aspek yang umumnya perlu dinilai adalah sebagai berikut: 

a. Level Operator : 

1. Prestasi Kerja 

2. Tanggung jawab 

3. Ketaatan 
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4. Kejujuran 

5. Kerjasama 

b. Level Foreman : 

1. Prestasi Kerja 

2. Tanggung jawab 

3. Ketaatan 

4. Kejujuran 

 
Level Supervisor 

1.  Prestasi Kerja 

2. Tanggung jawab 

3. Ketaatan 

4. Kejujuran 

5. Kerjasama 

6. Prakarsa (inisiatif) 

7. Kepemimpinan 

 
Level kepala bagian ke atas : 

1.  Prestasi Kerja 

2. Tanggung jawab 

3. Ketaatan 

4. Kejujuran 

5. Kerjasama 

6. Prakarsa  

7. Kepemimpinan 
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Menurut Simamora (2001), penilaian kinerja adalah suatu proses denganya suatu 

organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Kegiatan ini dapat 

memperbaiki keputusan- keputusan personalia dan memberikan umpan balik 

kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka serta memungkinkan 

perusahaan mengetahui seberapa baik seorang karyawan bekerja jika 

dibandingkan dengan standar-standar organisasi.  

 
Terdapat beberapa indikator kinerja karyawan yaitu : 

 
1. Loyalitas 

Setiap karyawan yang memiliki tingkat loyal yang tinggi pada perusahaan, 

mereka akan diberikan posisi yang baik, hal ini dapat dilihat melalui tingkat 

absensi ataupun kinerja yang mereka miliki. 

 
2. Semangat kerja 

Perusahaan harus menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif  hal 

ini akan meningkatkan semangat kerja karyawan dalam menjalankan tugas di 

suatu organisasi. 

 
3. Kepemimpinan 

Pimpinan merupakan leader bagi setiap bawahannya, bertanggungjawab dan 

memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan. Pimpinan harus 

mengikutsertakan karyawan dalam mengambil keputusan sehingga karyawan 

memiliki peluang untuk mengeluarkan pendapat, ide dan gagasan demi 

keberhasilan perusahaan. 
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4. Kerjasama  

Pihak perusahaan perlu membina dan menanamkan hubungan kekeluargaan antar 

karyawan sehingga memungkinkan karyawan untuk bekerjasama dalam 

lingkungan perusahaan. 

 
5. Prakarsa 

Prakarsa ini perlu dibina dan dimiliki baik itu dalam diri karyawan ataupun dalam 

lingkungan perusahaan. 

 
6. Tanggung jawab 

Tanggung jawab ini harus dimiliki oleh setiap karyawan baik ia berada pada level 

jabatan yang tinggi atau pada level yang rendah. 

 
7. Pencapaian target 

Dalam pencapaian target biasanya perusahaan mempunyai strategi-strategi 

 
2.2.1 Penelitian Terdahulu 

NO JUDUL PENELITIAN/ 
PENELITI 

VARIABEL HASIL PENELITIAN 

1. 
 

Penerapan Sistem Pengenda- 
lian pasien Rawat Inap da- 
lam Meningkatkan kinerja 
Instalasi Rawat Inap (Studi  
Kasus pada RS Dr. Slamet) 
Garut, Jawa Barat. 
 Lestari, Utami (2011) 
 

(Y) Kinerja Rawat 
sebagai variabel 
dependen, sebagai 
variable independen 
(X) adalah : 
X1 : Medis 
X2 : Pelayanan mutu 
X3 : Struktur SPM 

Terdapat hubungan yang kuat 
antara penerapan sistem 
pengendalian manajemen 
dengan kinerja istalasi rawat 
inap sebesar 0,7588. Koefisien 
determinasinya sebesar 57,7% 
berarti bahwa peningkatan 
kinerja instalasi dipengaruhi 
oleh penerapan sistem 
pengendalian manajemen 
pelayanan pasien rawat inap 
sebesar 42,3 % merupakan 
kontribusi dari factor-faktor 
lain yang dalam penelitian 
tidak diteliti.  
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2. 
 

Model Mediasi dan Moderasi 
Dalam Hubungan Antara 
Sistem Pengendalian 
Manajemen, Inovasi dan 
kinerja (Prosiding SNA XV), 
Ratmono dan Ertambang 
Nahartya 2012 
 

Kinerja, Inovasi dan 
variable 
moderatingnya 
adalah SPM 

Temuan penelitian 
menunjukkan dukungan 
terhadap hubungan mediasi 
antara SPM, inovasi dan 
kinerja 

3. Pengaruh Sistem Pengendalian 
terhadap Kinerja Manajerial, 
Sumarno,2006. 

Kinerja, partisipasi 
penetapan anggaran, 
keketatanstandar, 
insentif berdasarkan 
standar, system 
pengendalian,tekanan 
kerja 

Semua variable menunjukkan 
keseuaian yang baik untuk 
menghasilkan konfirmasi atas 
hubungan kausalitas antar 
variable. Sertifikasi hipotesis 
menunjukkan bahwa 
komponen sistem 
pengendalian (partisipasi 
penetapan standar, insentif 
berdasarkan standard an 
keketatan standar) 
mempengaruhi mempunyai 
pengaruh langsung maupun 
tidak langsung secara positif 
terhadap insentif berdasarkan 
standard dan kinerja, serta 
mempunyai pengaruh tidak 
langsung secara negative 
terhadap keketatan standard 
dan tekanan kerja disamping 
mempunyai pengaruh 
langsung, partisipasi 
penetapan standar juga 
mempunyai pengaruh tidak  
langsung  secara negative  
terhadap tekanan kerja dan 
pengaruh positive terhadap 
kinerja. 
 

 
4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interaksi Budaya Organisasi 
dengan Sistem Pengendalian 
Manajemen Terhadap Kinerja 
Unit Bisnis Industri dan Jasa / 
Sawitri 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y : Kinerja unit 
bisnis 
interaksi  ekanisme 
system pengendalian,  
 
Sistem pengukuran 
Kinerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unit bisnis cenderung 
mempunyai budaya 
perusahaan yang berorientasi 
pada hasil, pekerjaan, 
professional, sistem terbuka, 
kontrol ketat dan pragmatis 
maka penggunaan atribut (alat 
pengendalian) dan mekanisme 
sistem umpan balik bukan 
tergantung pada budaya 
perusahaan tersebut melainkan 
ditentukan oleh faktor lainya,  
karena budaya perusahaan 
sudah dianggap sebagai 
mekanisme pengendalian 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pengaruh sistem pengukuruan 
kinerja,sistem Reward, dan 
Profit Center Terhadap 
hubungan antara Total Quality 
Management dengan Kinerja 
Manajerial Mardiyah & 
Listianingsih 2005 
 
 
 
 
 
 
 
Interaksi Budaya Organisasi 
dengan Sistem Pengendalian 
Manajemen Terhadap Kinerja 
Unit Bisnis Industri Manufaktur 
dan Jasa. Sawitri, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengaruh Sistsem Pengendalian 
Manajemendan Pengendalian 
Internal Terhadap Kinerja 
Perusahaan (Studi Kasus Pada 
PT.Karwikarya Wisman Graha 
Tanjungpinang. Nurgahani. 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peran Sistem Pengendalian 
manajemen dalam 
meningkatkan kinerja 
perusahaan. Analisa Kontijensi 
dan Resouce Based View. 
JantjeEduard Lekatompessy  
2012 
 

 
Total Quality 
Manajemen 
Sistem Reward dan 
Profit center 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budaya organisasi 
Sistem Pengendalian 
Manajemen  
dan 
kinerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem Pengendalian 
Manajemen 
Pengendalian Internal 
Kinerja Perusahaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ada pengaruh interaksi TQM 
dan sistem pengukuran kinerja 
terhadap kinerja manajerial, 
namun arahnya negative. 
2. ada pengaruh interaksi 
TQM dan sistem sistem 
reward terhadap kinerja 
manajerial, namun arahnya 
negative 
3. tidak ada pengaruh  
interaksi TQM dan profit 
center terhadap kinerja 
manajerial. 
 
 
Hasil temuan di lapangan jika 
unit bisnis cenderung 
mempunyai budaya 
perusahaan yg berorientasi 
pada hasil, pekerjaan, 
professional, sistem terbuka, 
control ketat dan pragmatis, 
maka atribut (alat 
pengendalian) dan mekanisme 
sistem umpan balik bukanlah 
tergantung pada budaya 
perusahaan tersebut melainkan 
ditentukanoleh faktor lainnya, 
karena budaya perusahaan 
sudah dianggap sebagai 
mekanisme pengendalian. 
 
 
 
 
Sistem Pengendalian 
Manajemen berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
kinerja perusahaan. 
Pengendalian Internal tidak 
berpengaruh terhadap kinerja 
perusahaan. 
Sistem Pengendalian 
Manajemen dan pengendalian 
internal secara simultan 
terdapat pengaruh  signifikan 
terhadap kinerja perusahaan. 
 
 
 
Sistem pengendalian 
manajemen berupa beliefs, 
sistem boundary, sistem 
pengendalian diagnostic dan 
sistem pengedalian interaktif 
berpengaruh positif dengan 
empat kapabilitas perusahaan 
yaitu orientasi pasar, inovasi, 
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9. 

 
 
 
 
Pengaruh Motivasi dan 
KepuasanKerja terhadap 
Kinerja Karyawan Koperasi di 
Denpasar.I Wayan Juniantara 
(2015) 

 
 
 
 
SPM 
Kinerja 
Motivasi 
Kepuasan kerja 
Kinerja  

pembelajaran organisasi dan 
kewirausahaan. 
 
 
Motivasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
kinerja, motivasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja, kepuasan 
kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
kinerja 
 

Sumber : data diolah 2015 

 
2.3. Kerangka Pemikiran 

 
Kerangka pemikiran dalam penelitian digambarkan dalam diagram  

Dari keterkaitan antara variabel yang satu dengan lainnya peneliti menemukan 

suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengendalian 
Intern 

motivasi 

Kinerja  
karyawan 

H1 

H2 

H3 

SPM 

Model penelitian 
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2.4. Pengembangan Hipotesis 

 
2.4.1  Pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja karyawan 

rumah sakit.  

 
 
Pengendalian manajemen sangat penting bagi organisasi. Dalam teori kontingensi 

upaya untuk menentukan melalui kegiatan riset, praktik dan teknik manajerial 

mana yang paling cocok dan tepat dalam situasi-situasi tertentu. Maka menurut 

pendekatan kontinjensi situasi-situasi yang berbeda mengharuskan adanya reaksi 

manajerial yang berbeda pula. Pengendalian manajemen telah menjadi salah satu 

area penting dalam penelitian perilaku organisasi, sejalan dengan tekanan 

ekonomi, iklim industri yang  terus berubah (Sawitri, 2011). Studi yang telah ada  

(Antony, 1966; Miller & Friesen, 1982; Govindarajan, 1988; Simon, 1990;  

Fisher, 1998; Syaruddin, 2001; Tugiman, 2002; Wasito dan Ghozali, 2002) 

menemukan efektifitas pengendalian manajemen yang digunakan dalam 

organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja 

perusahaan, maka penulis mencoba mengkaitkan antara sistem pengendalian 

manajemen yang mempengaruhi kinerja karyawan, maka hipotesa penelitian ini 

sebagai berikut: 

H1 : Sistem Pengendalian Manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan rumah sakit swasta Katolik di Sumatera bagian selatan. 

 
 
2.4.2   Pengaruh variabel sistem pengendalian intern terhadap kinerja karyawan 

Proses Pengendalian Intern mengindikasikan tindakan yang diambil dalam 

organisasi untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas mencapai tujuan. (Boodnar 
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dan Hopwood, 2004). Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua 

komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Jika 

pengendalian intern efektif dalam suatu organisasi maka kinerja karyawan akan 

meningkat sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik maka penulis 

membuat hipotesa : 

H2 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan rumah sakit swasta Katolik di Sumatera bagian selatan. 

 
 
 2.4.3 Pengaruh variable motivasi terhadap kinerja karyawan 

 
Dalam teori Motivasi, menurut Davis &. Newstrom (2008), motivasi 

mengarahkan perilaku, mereka  menjelaskan pendekatan motivasi yang diterima 

secara luas adalah model harapan (expectancy model), juga dikenal sebagai teori 

harapan, yang dikembangkan oleh Vroom dan telah diperluas dan disempurnakan 

oleh Poster dan Lewller serta yang lain. Vroom menjelaskan bahwa motivasi 

adalah hasil dari tiga faktor: seberapa besar seseorang menginginkan imbalan 

(valensi), perkiraan orang itu tentang kemungkinan bahwa upaya yang dilakukan 

akan menimbulkan prestasi yang berhasil (harapan), dan perkiraan bahwa prestasi 

itu akan menghasilkan perolehan imbalan (instrumentalitas). Menurut teori 

perilaku, manusia digerakkan oleh suatu kebutuhan. Dengan adanya motivasi 

yang baik maka karyawan akan  melakukan pekerjaannya dengan lebih baik hal 

ini akan meningkatkan kinerja dalam seluruh organisasi, maka sangat mungkin 

bahwa motivasi sangat  berkaitan dengan kinerja karyawan. Penelitian Chandra 

(2006) menemukan bahwa motivasi secara tidak langsung memacu prestasi kerja 
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atau kinerja auditor internal dalam melaksakan tugas dan fungsinya sehari-hari 

maka  kinerja karyawan akan terpengaruh secara positif pula, maka hipotesa 

sebagai berikut : 

H3: Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan rumah sakit 

swasta Katolik di Sumatera bagian selatan. 
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