
ANALISIS PROSES PENGENDALIAN MANAJEMENPADA PUSAT 
PENDAPATAN UNTUK MENILAI KINERJAPADA RUMAH SAKIT UMUM 
Dr. SAIFUL ANWAR DI MALANG  

 

 

Oleh: Tri Wulansari (02620240)  

Accounting 
Dibuat: 2007-01-19 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: Pengendalian Manajemen, Kinerja 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada sektor publik Rumah Sakit Umum 

Dr. Saiful Anwar Malang dengan judul “Analisis Proses Pengendalian Manajemen 

Pada Pusat Pendapatan Untuk Menilai Kinerja Pada Rumah Sakit Umum Dr. Saiful 

Anwar Di Malang”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pada 

Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang ini jika dianalisis dari proses 

pengendalian manajemen pada pusat pendapatan. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa pusat pendapatan di RSU 

Dr. Saiful Anwar Malang, yaitu: Instalasi Rawat Inap (IRNA) I, Instalasi Rawat Inap 

(IRNA) II, Instalasi Rawat Inap (IRNA) III, dan Instalasi Rawat Inap (IRNA) IV. 

Analisis data yang digunakan penulis adalah menggunakan proses 

pengendalian manajemen dengan metode balanced scorecard. Proses pengendalian 

manajemen memiliki beberapa tahapan antara lain : (1) Perumusan strategi, (2) 

Perencanan Strategik, (3) Penyusunan Program, (4) Tahap Penganggaran, (5) 

Pelaporan Kinerja dan (6) Evaluasi Kinerja. Dari semua tahapan proses pengendalian 

manajemen akan dijabarkan melalui empat perspektif balanced scorecard, yaitu 

keuangan, pelanggan, proses bisnis intern, pembelajaran dan pertumbuhan. Dan 

penelitian ini juga menganalisis laporan surplus (defisit) dan analisis trend tahun 2004 

dan 2005. Adapun standar penilaian hasil pelaksanaan kegiatan strategik adalah: (1) 

Baik, bila > 80%, (2) Cukup, bila antara 60% s.d 80%, (3) Kurang, Jika < 60%. 

Hasil pengukuran kinerja dengan menganalisis proses pengendalian 

manajemen pada pusat pendapatan menunjukkan kinerja IRNA I, IRNA II, IRNA III, 

dan IRNA IV dikatakan sangat baik karena telah memenuhi tahapan proses 

pengendalian manajemen dengan benar. Rata-rata nilai capaian program IRNA I 

(84,90%), IRNA II (83,99%), IRNA III (87,29%), dan IRNA IV (84,37%). Standar 

penilaian yang diperoleh masing-masing IRNA I, IRNA II, IRNA III, dan IRNA IV 

terkategori baik, tetapi jika dilihat dari proses pengendalian manajemen pada pusat 

pendapatan yang paling terbaik adalah IRNA I dan IRNA IV. Karena untuk penilaian 

atas pengendalian manajemen yang baik adalah terfokus bagaimana RSU Dr. Saiful 

Anwar Malang mampu mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan semuanya 

sesuai yang direncanakan, dianggarkan dan ditargetkan. Sedangkan nilai capaian 

program secara keseluruhan adalah sebesar 85,14%. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa secara keseluruhan kinerja pada pusat pendapatan IRNA I, IRNA II, IRNA III, 

& IRNA IV tahun 2005 adalah baik. Dan penulis menyarankan bahwa sebaiknya 

lebih mengefektifkan pengendalian manajemen, mengefesiensikan dana (anggaran), 



mengendalikan biaya untuk program kegiatan IRNA agar mencapai tujuan dan 

peningkatan kinerja yang baik.  

 


