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Konsep Dasar Pengendalian



Konsep Dasar Pengendalian

 Tekan pedal gas, mobil akan berjalan lebih cepat.

 Putar setir, dan mobil akan berganti arah.

 Tekan pedal rem, dan mobil akan berhenti atau 
melaju secara perlahan.

 Dengan perangkat tersebut, akan menngendalikan 
arah dan kecepatan. Jika beberapa diantaranya tidak 
berfungsi, mobil tidak akan melakukan apa yang anda 
inginkan. Artinya, mobil tersebut diluar kendali.

 Sebuah organisasi juga harus dikendalikan, yaitu, 
perangkat harus ada pada tempatnya untuk 
memastikan bahwa tujuan strategisnya dapat tercapai. 
Tetapi pengendalian suatu organisasi lebih rumit 
daripada mengemudikan sebuah mobil. 



Konsep Dasar Pengendalian



Elemen Sistem Pengendalian

Detector: Perangkat yg mengukur apa yg 
sesungguhnya terjadi dalam proses yg sedang 
dikendalikan

 Assesor: Perangkat yg menentukan signifikansi dari 
peristiwa aktual dan membandingkannya dengan 
beberapa standar atau ekspektasi dari apa yg 
seharusnya terjadi

 Effector: Perangkat yg mengubah perilaku jika 
assesor mengindikasikan kebutuhan yg perlu dipenuhi

 Jaringan Komunikasi: Perangkat yg meneruskan 
informasi antara detector dan assesor dan antara 
assesor dan effector



ELEMEN PROSES KENDALI
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PERANGKAT 

KENDALI

PERUSAHAAN 

YANG SEDANG 

DIKENDALIKAN

1. Detector, Informasi 

mengenai apa yang 

sedang terjadi

3. Effector,  Perubahan 

sikap jika diperlukan

2. Assessor, 

Perbandingan dengan 

ukuran standar



Sistem

 Sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya 
berulang utk melaksanakan serangkaian aktivitas

 Karakteristik: membentuk ritme tertentu, 
terkoordinasi, dan mengulangi serangkaian tahapan 
tertentu guna mencapai tujuan

 Jika seluruh sistem menjamin tindakan tepat bagi 
seluruh situasi, mungkin tidak diperlukan lagi 
manajer manusia



Pengendalian Manajemen

Merupakan proses dimana para manajer 
mempengaruhi anggota organisasi 
lainnya utk mengimplementasikan 
strategi organisasi

Kegiatannya: merencanakan, 
mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, 
mengevaluasi, memutuskan, dan 
mempengaruhi.



Poin Penting :

 Dalam proses pengendalian, standar tidak 
ditentukan terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan 
proses perencanaan yg sadar.

 Pengendalian manajemen tidaklah bersifat otomatis

 Pengendalin manajemen memerlukan koordinasi 
antar-individu

 Hubungan dari diterimanya kebutuhan bagi tindakan 
utk menetapkan tindakan yg diperlukan dalam 
memperoleh hasil yg diinginkan mungkin tdk jelas.

 Pengendalian manajemen bersifat self-control



Batas Batas Pengendalian Manajemen
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Formulasi 

Strategi

Pengendalian 

Tugas

Pengendalian 

Manajemen
Penerapan 

Strategi

Tujuan, 

Strategi dan 

Kebijakan

Kinerja yang efisien 

dan efektif dari tugas 

individual

AKTIVITAS SIFAT AKHIR PRODUK



Sistem Pengendalian Manajemen

Pengendalian Manajemen Pengendalian Tugas

Faktor manusia merupakan 

faktor penting

Antar manajer saling 

berinteraksi

Fokus pada 1 unit 

organisasi

Berhubungan dengan 

seluruh kegiatan 

perusahaan

Faktor manusia merupakan 

faktor yang sifatnya khusus

Interaksi karyawan relatif 

kecil

Fokus pada 1 bagian tugas

Berhubungan dengan 1 

tugas tertentu
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