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Tinjauan Mata Kuliah

M

ata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen adalah mata kuliah
keahlian berkarya yang menjelaskan tentang konsep, pengetahuan, dan
aplikasi sistem pengendalian manajemen secara komprehensif oleh manajer
organisasi/perusahaan dalam rangka implementasi strategi sebagai sarana
pencapaian tujuan organisasi/perusahaan. Mata kuliah tersebut dirancang
dengan tujuan agar mahasiswa dapat memahami dan memiliki pengetahuan,
pandangan dan kemampuan analitis sebagai seorang manajer senior dalam
mengimplementasikan sistem formal (Sistem Pengendalian Manajemen)
yaitu merencanakan dan mengendalikan kinerja organisasi agar tujuan
organisasi/perusahaan tercapai. Usaha dalam memahami konsep,
pengetahuan tentang Sistem Pengendalian Manajemen akan membantu dalam
mengaplikasikan pengendalian manajemen dalam organisasi/perusahaan.
Modul tersebut dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu Pendahuluan,
Lingkungan/Struktur Pengendalian Manajemen dan Proses Pengendalian
Manajemen. Secara terstruktur akan dibahas lebih lanjut dalam 9 modul.
PENDAHULUAN
Modul 1 – Karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen
Tujuan pokok bahasan modul ini adalah untuk memahami konsep dasar
sistem pengendalian manajemen, yaitu sistem, pengendalian, dan manajemen
kemudian pengertian secara utuh. Pemahaman diperluas dengan melihat dari
lingkup dan hubungan pengendalian manajemen dengan aktivitas
perencanaan dan pengendalian lainnya, formulasi strategi dan pengendalian
tugas, serta gambaran umum lingkungan/ struktur dan proses pengendalian
manajemen.
Modul 2 – Memahami Strategi
Tujuan pokok bahasan modul ini adalah menjelaskan tentang strategi
perusahaan dan hubungannya dengan sistem pengendalian manajemen.
Modul ini melatarbelakangi pengendalian manajemen, yang utamanya adalah
implementasi strategi.
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LINGKUNGAN/STRUKTUR PENGENDALIAN MANAJEMEN
Modul 3 – Perilaku Organisasi
Tujuan pokok bahasan ini adalah membahas aspek perilaku dalam
organisasi, khususnya faktor informal yang mempengaruhi terjadinya
keselarasan tujuan (goal congruence). Karakteristik organisasi dapat
mempengaruhi proses pengendalian manajemen, yaitu dengan mengambil
fokus utama perilaku individu dalam sebuah organisasi.
Modul 4 – Pusat Pertanggungjawaban : Pusat Pendapatan dan Biaya
Tujuan pokok bahasan modul ini adalah menjelaskan konsep dasar pusat
pertanggungjawaban, yaitu unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang
bertanggung jawab atas aktivitas unit tersebut. Klasifikasi pusat
pertanggungjawaban ada 4 tipe, pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba,
dan pusat investasi. Modul ini menjelaskan pusat pendapatan dan pusat biaya.
Modul 5 – Pusat Laba dan Harga Transfer
Tujuan pokok bahasan modul ini adalah membahas pusat laba, serta
persoalan harga transfer. Pusat laba dapat menyediakan output untuk pusat
pertanggungjawaban
lain,
atau
menerima
input
dari
pusat
pertanggungjawaban lain, maka harus ada penetapan harga atas output atau
input tadi. Harga tersebut adalah harga transfer. Berbeda dengan harga pasar,
penentuan harga transfer yang memfasilitasi pengendalian manajemen akan
dibahas di modul ini.
Modul 6 – Pusat Investasi
Tujuan pokok bahasan modul ini adalah membahas pusat investasi.
Metode pengukuran kinerjanya dengan membandingkan laba dengan
investasi yang dilakukan dengan ROI (Return on Investment) dan EVA
(Economic Value Added) akan dibahas dalam rangka pengukuran efisiensi
dan efektivitas manajer.
PROSES PENGENDALIAN MANAJEMEN
Modul 7 – Perencanaan Strategik dan Penyiapan Anggaran
Tujuan pokok bahasan modul ini adalah membahas proses pengendalian
manajemen yaitu perencanaan strategik dan penyiapan anggaran.
Perencanaan strategik mencakup proses memutuskan program-program
utama yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan strategi
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perusahaan sedangkan penyiapan anggaran mencakup proses perencanaan
keuangan perusahaan untuk periode tertentu, mencakup perkiraan sumber
daya yang akan digunakan untuk masing-masing program direncanakan.
Modul 8 – Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Tujuan pokok bahasan modul ini adalah membahas proses pengendalian
manajemen, khususnya pengukuran dan evaluasi kinerja pusat
pertanggungjawaban sebagai bagian dari sistem pengukuran kinerja
(performance measurement system). Pengukuran dan evaluasi kinerja secara
finansial dapat dilakukan dengan Analisis Selisih (Variance Analysis),
sedangkan Balance Scorecard sebagai sebagai contoh Performance
Measurement System yang memperluas tolok ukur evaluasi tidak hanya
finansial tetapi juga aspek nonfinansial,.
Modul 9 – Manajemen Kompensasi
Tujuan pokok bahasan modul ini adalah membahas tentang kompensasi
manajemen, khususnya perancangan management incentive compensation
plans. Tentunya yang mendorong terjadinya keselarasan tujuan (goal
congruence).
Agar lebih mudah dalam memahami mata kuliah ini, berikut adalah
design instruksional yang menggambarkan urutan modul serta tujuan dari
instruksional tiap topik bahasan dan kompetensi-kompetensi pendukung yang
harus Anda kuasai untuk mencapai kompetensi utama mata kuliah ini. Bahan
Pendukung Lainnya dalam memahami materi yang terkandung dalam modulmodul tersebut hendaknya dikuasai oleh mahasiswa adalah pengetahuan
tentang akuntansi manajemen. Dengan mempelajari setiap modul dengan
cermat sesuai petunjuk yang ada serta mengerjakan semua latihan/tugas dan
tes yang diberikan dengan sungguh-sungguh, Anda akan berhasil mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
Selamat belajar, semoga Anda sukses!
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SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
TIU & TIK MODUL 1 S/D 9

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
MODUL
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

1

Memahami konsep dasar sistem pengendalian manajemen,
yaitu sistem, pengendalian dan manajemen kemudian
pengertian secara utuh. Pemahaman diperluas dengan melihat
dari lingkup dan hubungan pengendalian manajemen dengan
aktivitas perencanaan dan pengendalian lainnya, formulasi
strategi dan pengendalian tugas, serta gambaran umum
mengenai lingkungan/struktur dan proses pengendalian
manajemen.
1. menjelaskan konsep dasar: Sistem Pengendalian
Manajemen,
2. menjelaskan batasan pengendalian manajemen dengan
membedakan :
a. Penetapan Sasaran (objective setting) vs Formulasi
Strategi (Strategy Formulation),
b. Formulasi Strategi vs Pengendalian Manajemen
(management control),
c. Pengendalian Tugas (task control) vs Pengendalian
Manajemen.
3. menjelaskan gambaran umum lingkungan/struktur
pengendalian manajemen, mencakup struktur organisasi,
pusat pertanggungjawaban dan perilaku organisasi,
4. menjelaskan gambaran umum proses pengendalian
manajemen secara keseluruhan, yaitu mencakup
perencanaan strategik, penyiapan anggaran, pengukuran
kinerja, dan manajemen kompensasi.

2

3

4

Menjelaskan tentang strategi perusahaan dan hubungannya
dengan sistem pengendalian manajemen. Modul ini
melatarbelakangi pengendalian manajemen, yang utamanya
adalah implementasi strategi.
1. menjelaskan pengertian tujuan organisasi dan kaitannya
dengan pengendalian manajemen,
2. menjelaskan konsep strategi perusahaan,
3. menjelaskan Strenght Weakness Opportunity Threat
Analysis (SWOT Analysis),
4. menjelaskan pembagian strategi pada dua level,
5. menjelaskan Strategi : Level Korporat,
6. menjelaskan Strategi : Level Business Unit.
Memahami aspek perilaku dalam organisasi, khususnya
faktor informal mempengaruhi terjadinya keselarasan tujuan
(goal congruence) dan sistem formal yang mempengaruhi
terjadinya keselarasan tujuan (goal congruence).
1. menjelaskan konsep tujuan (goal) dan keselarasan tujuan
(goal congruence),
2. menjelaskan faktor informal, baik internal maupun
eksternal yang mempengaruhi goal congruence,
3. menjelaskan sistem pengendalian formal,
4. menjelaskan tipe-tipe organisasi,
5. menjelaskan fungsi controller dan pengaruhnya terhadap
sistem pengendalian manajemen,
6. menjelaskan persoalan pengendalian yang muncul di
organisasi.
Memahami konsep dasar pusat pertanggungjawaban, yaitu
unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung
jawab atas aktivitas unit tersebut dan klasifikasi pusat
pertanggungjawaban.
Terdapat
empat
tipe
pusat
pertanggungjawaban : pusat pendapatan, pusat biaya, pusat
laba, dan pusat investasi, namun modul 4 khusus menjelaskan
pusat pendapatan dan pusat biaya.
1. menjelaskan pengertian dan karakteristik pusat
pertanggungjawaban,

2.
3.
4.
5.
6.

menjelaskan pengertian pusat pendapatan,
menjelaskan pengertian pusat biaya : engineered dan
discretionary expense center,
menjelaskan pusat biaya administrasi dan umum,
menjelaskan pusat biaya penelitian dan pengembangan,
menjelaskan pusat biaya pemasaran.

5

Memahami pengertian pusat laba sebagai bisnis unit atau
nonbisnis unit, serta persoalan harga transfer. Karena pusat
laba
dapat
menyediakan
output
untuk
pusat
pertanggungjawaban lain, atau menerima input dari pusat
pertanggungjawaban lain, maka harus ada penetapan harga
atas output atau input tadi. Harga tersebut disebut harga
transfer.
1. menjelaskan pengertian pusat laba,
2. menjelaskan pengertian pusat laba bisnis unit,
3. menjelaskan pengertian pusat laba nonbisnis unit,
4. menjelaskan pengukuran kinerja pusat laba,
5. menjelaskan permasalahan pengendalian dalam pusat
laba,
6. menjelaskan pengertian dan tujuan harga transfer,
7. menerapkan metode harga transfer,
8. menjelaskan administrasi penyelesaian konflik harga
transfer.

6

Memahami pengertian pusat investasi dan metode
pengukuran kinerjanya, yaitu dengan membandingkan laba
dengan investasi yang dilakukan dengan ROI (Return on
Investment) atau EVA (Economic Value Added) akan dibahas
dalam rangka pengukuran efisiensi dan efektivitas manajer.
1. menjelaskan tujuan pembentukan pusat investasi,
2. menjelaskan persoalan pengukuran dan tolok ukur
kinerja pusat investasi,
3. menjelaskan pengukuran pusat investasi dengan ROI,
4. menjelaskan pengukuran pusat investasi dengan EVA,
5. menjelaskan perbedaan evaluasi kinerja manajer dengan
entiti pusat investasi.

7

Memahami proses pengendalian manajemen, khususnya
perencanaan strategik dan penyiapan anggaran. Perencanaan
strategik mencakup proses memutuskan program-program
utama yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan
strategi perusahaan sedangkan penyiapan anggaran mencakup
proses perencanaan keuangan perusahaan untuk periode
tertentu, mencakup perkiraan sumber daya yang akan
digunakan untuk masing-masing program direncanakan.
1. menjelaskan pengertian dan sifat perencanaan strategik,
2. menjelaskan analisis untuk usulan program baru,
3. menjelaskan analisis untuk program sedang berjalan,
4. menjelaskan proses perencanaan strategi.

8

Memahami proses pengendalian manajemen, khususnya
pengukuran dan evaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban
sebagai bagian dari sistem pengukuran kinerja (performance
measurement system). Pengukuran dan evaluasi kinerja
secara finansial dapat dilakukan dengan Analisis Selisih
(Variance Analysis), sedangkan Balance Scorecard sebagai
sebagai contoh Performance Measurement System yang
memperluas tolok ukur evaluasi tidak hanya finansial tetapi
juga aspek non finansial.
1. mengukur kinerja finansial dengan Analisis Selisih
(Variance Analysis),
2. menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode Analisis
Selisih (Variance Analysis),
3. menerapkan Balance Scorecard untuk pengukuran
kinerja manajemen,
4. menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode Balance
Scorecard,
5. menjelaskan penetapan target kinerja.

9

Memahami konsep manajemen kompensasi, khususnya
perancangan management incentive compensation plans yang
mendorong terjadinya keselarasan tujuan (goal congruence).
Termasuk paham perancangan kompensasi untuk level
manajer korporat dan manajer bisnis unit.
1. menjelaskan pengertian manajemen kompensasi,
2. menjelaskan manfaat pemberian penghargaan,
3. menjelaskan bentuk penghargaan dan sangsi,
4. menjelaskan tipe penghargaan berdasar kinerja atau
prestasi bersifat moneter,
5. menjelaskan hasil penelitian yang mengungkapkan
hubungan penghargaan dan hasil,
6. menjelaskan filosofi dasar pemberian insentif,
7. menjelaskan kriteria penghargaan yang berfungsi sebagai
alat motivasi,
8. menjelaskan insentif manajer korporat,
9. menjelaskan insentif manajer bisnis unit,
10. menjelaskan teori agency.
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