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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem 
pengendalian manajemen di RSUD Kota Tanjung Pinang dalam 
meningkatkan kinerja instalasi rawat inap dapat ditinjau dari penerapan 
sistem pengendalian manajemen, lingkungan pengendalian dan proses sistem 
pengendalian manajemen, sedangkan indikator yang digunakan untuk 
mengukur kinerja instalasi rawat inap dilihat dari hasil kuesioner  kepuasan 
dari pelayanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 
analisis. Metode analisis data menggunakan skala likert dan menyebarkan 
kuesioner kepada 30 orang. Analisis pengujian kualitas data menggunakan 
uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif statistik, uji asumsi klasik 
menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji 
autokorelasi, uji hipotesis menggunakan uji t, uji f dan koefisien determinasi. 
Hasil penelitan menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian 
manajemen instalasi rawat inap sudah sangat baik dan efektif, selain itu  
Kinerja instalasi rawat inap sudah berjalan dengan baik dimana para 
responden cenderung menjawab sangat setuju. Penerapan sistem 
pengendalian manajemen berpengaruh terhadap kinerja instalasi rawat inap 
di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang berdasarkan koefisien 
determinasinya sebesar 47,5% Hal ini berarti Penerapan sistem pengedalian 
manajemen mempunyai pengaruh yang cukup terhadap kinerja instalasi 
rawat inap, sedangkan sisanya sebesar 52,5% dipengaruhi oleh faktor lain 
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen berpengaruh terhadap 
Kinerja Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung 
Pinang.  

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang digunakan oleh 
manajer untuk mempengaruhi anggota organisasi lain guna melaksanakan strategi 
perusahaan secara  efektif dan efisien.   

Sistem dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dan tujuan dibuat melalui berbagai 
penerapan strategi alokasi sumber ekonomi secara efektif dan efisien. Efektivitas 
mengukur kesesuaian antara keluaran sistem dengan tujuan sedangkan efisiensi 
menjelaskan rasio antara masukan dengan keluaran sistem tersebut. Dengan 
demikian suatu sistem pengendalian yang baik harus mampu mengendalikan 
operasi perusahaan secara efektif dan efisien. Febriyanto, (2012). 

Sistem pengendalian manajemen tidak terlepas dari dua unsur penting yaitu; 
lingkungan pengendalian dan proses pengendalian, faktor dari lingkungan 
pengendalian adanya pusat-pusat pertanggung jawaban. Sedangkan penerapan 
proses sistem pengendalian  manajemen yang memadai, terdiri dari penyusunan 
program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan 
analisis oleh perusahaan dimaksudkan agar pengendalian terhadap pelayanan 
pasien rawat inap dapat berjalan dengan efektif. Halim dkk, (2009). 

Rumah sakit merupakan jasa layanan yang sangat dibutuhkan masyarakat, rumah 
sakit berusaha memenuhi segala kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan hal 
ini di sebabkan karena tinggi kesadaran masyarakat tentang  kesehatan. 
Pengelolaan sebuah Rumah Sakit sangat berbeda dengan bidang usaha lain, 
ditekankan penerapan nilai sosial etika dengan disiplin- disiplin ilmu, antara lain 
disiplin ilmu kedokteran, keperawatan, teknik, ekonomi, hukum maupun humas. 
Febriyanto, (2012). 

Rumah sakit dapat beroperasi secara efektif dan efisien apabila fungsi manajemen 
dilaksanakan dengan baik. Menurut Darf, (2009:7) fungsi manajemen ini terdiri 
dari : 

1. Planning ( perencanaan ) 
2. Organizing ( organisasi ) 
3. Actuating ( pelaksanaan ) 
4. Controlling ( pengawasan / pengendalian )     

 Fungsi – fungsi dari manajemen tersebut saling berhubungan yang merupakan 
bagian dari seluruh proses pengelolaaan suatu unit usaha. Operasi perusahaan 
yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaanya harus selalu 
dikendalikan dan diawali oleh manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin 
tercapainya tujuan perusahaan. 

Dalam pelayanan pasien rawat inap terdapat aktivitas-aktivitas yang sangat 
komplek, di mana pasien akan memperoleh pelayanan yang bermacam-macam 



seperti, rawat perawatan, obat-obat, kunjungan dokter periksa, pemeriksa intensif 
yang membutuhkan sarana penunjang medis lainnya, yang semuanya akan 
dibebankan kepada pasien ( merupakan pendapatan operasional bagi pihak Rumah 
Sakit), diperlukan sistem pengendalian manajemen adalah untuk menuntun dan 
memotivasi usaha guna mencapai tujuan organisasi maupun untuk mengoreksi 
hasil kerja yang tidak efektif dan tidak efisien. 

Dalam penelitian Febriyanto, (2012) dengan judul “ Penerapan sistem 
pengendalian manajemen dalam meningkatkan kinerja instalasi rawat inap di 
rumah sakit kabupaten bintan’’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 
sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan kinerja rawat inap sudah 
baik dan efektif. Kinerja instalasi rawat inap diukur berdasarkan data non 
keuangan, tercapai dengan hasil tidak memuaskan, dimana nilai indikator kinerja 
instalasi rawat inap belum mencapai standar ideal mutu pelayanan rumah sakit.   

Penulis dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan pada penerapan sistem 
pengendalian manajemen dalam meningkatkan kinerja instalasi rawat inap dengan 
objek penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penulis berpendapat 
bahwa pentingnya topik tersebut untuk mengetahui bagaimana agar rumah sakit 
dapat meningkatkan mutu dalam penyusunan program pelayanan. Maka dari itu 
penulis mengambil judul “PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN 
MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN KINERJA INSTALASI RAWAT 
INAP PADA RUMAH SAKIT  UMUM DAERAH KOTA TANJUNG 
PINANG”.  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka yang menjadi 
rumusan masalah dalam penelitian ini : 

Apakah Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen berpengaruh terhadap 
Kinerja Instalasi Rawat Inap RSUD Kota Tanjung Pinang ? 

Tujuan  Penelitian  

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah : 

Untuk Mengetahui Apakah Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen 
berpengaruh terhadap Kinerja Instalasi Rawat Inap RSUD Kota Tanjung Pinang. 

Landasan Teori 

Pengertian Pengendalian manajemen 

Pengendalian manajemen merupakan beberapa bentuk kegiataan perencanaan dan 
pengendalian kegiatan yang terjadi pada suatu organisasi. Halim dkk, (2009:7). 



         Pengendalian manajemen merupakan kegiatan yang tepat berada ditengah 
dua kegiatan adalah perumusan strategi yang dilakukan manajemen puncak dan 
pengendalian tugas yang dilakukan oleh manajemen paling bawah. 

Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen 

Ada banyak pengertian tentang sistem pengendalian manajemen yang diuraikan 
oleh para pakar, Marciariello dan Kirby ( dalam Halim dkk, 2009:12) Sistem 
pengendalian manajemen sebagai perangkat struktur komunikasi yang saling 
berhubungan yang memudahkan pemprosesan informasi dengan maksud 
membantu manajer mengkoordinasikan bagian–bagian yang ada dan pencapai 
tujuan organisasi secara terus-menerus. 

Pengertian sistem pengendalian manajemen didasarkan pada pendapat Anthony 
dan Govindarajaan (dalam Halim dkk, 2009:13 ) adalah sebagai suatu alat dari 
alat–alat lainnya  untuk mengimplementasikan strategi, yang berfungsi untuk 
memotivasi anggota–anggota organisasi guna mencapai tujuan organisasi. 

Untuk memahami suatu sistem dibutuhkkan suatu pengetahuan tentang 
lingkungan dimana sistem itu berada. Dua unsur yang penting dalam sistem 
pengendalian manajemen adalah lingkungan pengendalian dan proses 
pengendalian, salah satu faktor lingkungan pengendalian yang berpengaruh 
terhadap pengendalian manajemen ialah pusat pertanggung jawaban. 

Kinerja 

Menurut Indra Bastian dalam buku Akuntansi sektor Publik, (2005:274) 
Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, 
kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi dan organisasi secara 
umum kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam 
periode tertentu. 

Pengertian Rumah Sakit 

Menurut peraturan menteri kesehatan RI nomor 159b/Menkes/PER/1988, yang 
dimaksud dengan Rumah Sakit adalah sarana upaya untuk menyelenggarakan 
kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat di manfaatkan untuk pendidikan tenaga 
kerja dan pelatih. 

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Rumah sakit berfungsi 
sebagai: 

a. Tempat pengobatan (medial care) bagi penderitarawat jalan (out–patient) 
maupun rawat inap (in-patient). 

b. Tempat pendidikan / latihan tenaga medis maupun para medis. 
c. Tempat penelitian dan pengenmbangan ilmu dan teknologi di bidang 

kesehatan. 
d. Tempat pencegahan dan peningkatan kesehatan. 



Hipotesis Penelitian 
Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian hipotesis yang dinyatakan yaitu: 
Penerapan sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap  kinerja 
instalasi rawat inap. 

Metoda Penelitian 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan sistem pengendalian 
manajemen variabel terikatnya adalah instalasi rawat inap. Objek penelitiannya 
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang. Sampelnya 30 orang 
yang memiliki jabatan tertentu yang terkait langsung dengan objek yang diteliti 
yaitu penerapan sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan kinerja 
instalasi rawat inap. Dalam penelitian ini pengolahan data yang digunakan adalah 
analisis regersi linier berganda dan Metode Analisis data yaitu Uji asumsi Klasik. 

HASIL dan PEMBAHASAN 
Uji Deskriptif 

Descriptive Statistics 
 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 

Kinerja 30 19 25 20.77 1.675 
SPM 30 175 225 190.03 13.697 
Valid N 
(listwise) 

30     

Sumber : Hasil Output SPSS (2013)  
Dari output di atas dapat diketahui bahwa terdapat 30 sampel, dengan variabel Y 
(Kinerja) memiliki nilai minimum 19, nilai maximum 25, nilai mean 20.77 dan 
standar deviasi 1.675, dan variabel X1 (SPM) memiliki nilai minimum 175, nilai 
maximum 225, nilai mean 190.03, dan standar deviasi 13.697. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 

Residual 
N 30 
Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.19256078 
Most Extreme Differences Absolute .145 

Positive .145 
Negative -.090 

Kolmogorov-Smirnov Z .793 
Asymp. Sig. (2-tailed) .555 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber : Hasil Output SPSS (2013) 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,793  
dengan nilai asymp.sig (2-tailed) dalam penelitian ini memiliki nilai 0,555 yaitu 
lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk 
masing-masing model berdistribusi normal. Selain itu uji normalitas juga 
menggunakan uji grafik histogram dan normal plot sebagai berikut : 

 
Gambar 4.1: Hasil uji normalitas grafik histogram 
Dari grafik di atas bahwa residual terdisrtibusi secara normal dan berbentuk 
simetris tidak menceng ke kanan atau ke kiri. 
 



 
Gambar 4.2: Hasil uji normalitas grafik P-P Plot 
Pada grafik normal probility plots titik-titik menyebar berhimpit di sekitar 
diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal.   
 
Uji Multikolinieritas 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1 (Constant)   
SPM 1.000 1.000 

Sumber : Hasil Output (2013) 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk hasil tolerance di atas 0,10 dan angka 
VIF variabel independen dibawah 10. Dengan demikian dapat dinyatakan model 
regresi tidak terjadi multikolinieritas. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uji Heterokedastisitas 
Hasil Uji Koefisien Korelasi Spearman’s rho 

Correlations 
   

SPM 
Unstandardiz
ed Residual 

Spearm
an's rho 

SPM Correlation 
Coefficient 

1.000 -.307 

Sig. (2-
tailed) 

. .099 

N 30 30 
Unstandardized 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

-.307 1.000 

Sig. (2-
tailed) 

.099 . 

N 30 30 

Sumber : Hasil Output (2013) 
Dari tabel perhitungan tersebut, menunjukkan bahwa nilai korelasi variabel 
independen dengan unstandardized residual memiliki nilai signifikan lebih, karena 
signifikan lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 
heterokedastisitas pada model regresi.  
 
Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .702a .493 .475 1.204 1.714 
a. Predictors: (Constant), SPM 
b. Dependent Variable: Kinerja 
Sumber : Hasil Output (2013) 
Dari hasil perhitungan tabel di atas, bahwa nilai DW sebesar 1.714 berada pada -2 
dan +2 atau -2 ≤ DW ≤ +2, yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Dengan 
demikian dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. 
 
Pengujian Hipotesis 
Uji T 
Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh yang 
berarti (signifikan) antara variabel independen (SPM) secara parsial terhadap 
variabel dependen (Kinerja). 



 
 

Hasil Uji t 
Sumber : Hasil Output (2013) 

Hasil uji t  nilai t hitung sebesar 5,219 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. 
Berdasarkan rumus n-k di dapat t tabel sebesar 2,048  . Dengan demikian 5,219 > 
2,048 dan nilai sig 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan SPM memilki pengaruh 
terhadap Kinerja pada Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota 
Tanjung Pinang. 
 
Uji F 
Pengujian variabel independen (SPM) terhadap variabel dependen (Kinerja). Uji F 
digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 
independen terhadap variabel dependen. 

Hasil Uji F 
ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 40.123 1 40.123 27.239 .000a 
Residual 41.244 28 1.473   
Total 81.367 29    

a. Predictors: (Constant), SPM 
b. Dependent Variable: Kinerja 
Sumber : Hasil Output (2013) 
Hasil uji F nilai F hitung sebesar 27,239 dengan  taraf signifikan 0,000. 
Berdasarkan rumus n-k dan k-1, didapat F tabel sebesar 4,196. Dengan demikian 
27,239 > 4,196 dan nilai sig 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa SPM 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja pada Instalasi Rawat Inap 
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang.   
 
Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 
Analisis determinasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabel x 
memberikan kontribusi terhadap variabel y. analisis determinasi digunakan untuk 
mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak 
terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase 
variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.458 3.135  1.419 .167 

SPM .086 .016 .702 5.219 .000 



variasi variabel dependen. R2 = 0 menunjukkan bahwa tidak ada sedikitpun 
sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel 
dependen. Dan bila R2 = 1, maka presentase sumbangan pengaruh yang diberikan 
variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variabel 
yang independen yang digunakan mampu menjelaskan variasi dependen. 
Hasil uji R2 dapat dilihat pada output Regression, hasil sebagai berikut : 

Hasil Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .702a .493 .475 1.204 1.714 
a. Predictors: (Constant), SPM 
b. Dependent Variable: Kinerja 
Sumber : Hasil Output (2013) 
Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) 
sebesar 0,475(47,5%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen (Kinerja) di 
pengaruhi variabel independen (SPM) sebesar 47,5% sedangkan sisanya sebesar 
52,5% di pengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan ke 
variabel dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut misalnya, internal audit, 
fasilitas pelayanan, kepemimpinan, kemampuan dan latar belakang individu dan 
lain sebagainya. 
 
PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Kota Tanjung Pinang mengenai penerapan sistem pengendalian 
manajemen dalam meningkatkan kinerja instalasi rawat inap, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan sistem pengendalian manajemen instalasi rawat inap di RSUD Kota 
Tanjung Pinang, para responden cenderung menjawab sangat setuju  atas 
kuesioner yang diberikan, dengan kata lain setiap kepala pusat-pusat 
pertanggungjawaban telah menjalankan tugasnya. Hal tersebut didasarkan pada 
lingkungan pengendalian dan proses sistem pengendalian manajemen yang 
meliputi perencanaan strategi, penyusunan anggaran, pelaksanaan, serta 
evaluasi kinerja. Pada bagian di tiap-tiap divisi instalasi rawat inap, 
bertanggung jawab terhadap terlaksananya sistem pengendalian manajemen di 
instalasi rawat inap selain dari indikator tersebut di atas, kinerja instalasi rawat 
inap dapat dilihat juga dari hasil kuesioner yang diberikan, kepuasan dari 
pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh seluruh pihak-pihak yang terkait. 

2. Kinerja instalasi rawat inap di ukur dari kuesioner dimana kinerja instalasi 
rawat inap RSUD Kota Tanjung Pinang sudah berjalan dengan baik dimana 
para responden cenderung menjawab sangat setuju atas kuesioner yang 
diberikan. 



3. Penerapan sistem pengendalian manajemen mempunyai pengaruh yang cukup 
terhadap kinerja pada instalasi rawat inap yaitu sebesar 47,5% dan sisanya 
sebesar 52,5%  di pengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
dimasukan ke variabel dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut misalnya, 
internal audit, fasilitas pelayanan, kepemimpinan, kemampuan dan latar 
belakang individu, dan lain sebagainya. 

Saran 

Setelah melihat hasil penelitian dan pengambilan kesimpulan maka penulis 
memberikan saran yang dapat dijadikan bahan masukan atau bahan pertimbangan 
bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut : 

1. Berkaitan dengan hasil penelitian, maka RSUD Tanjung Pinang disarankan 
dapat mempertahankan penerapan sistem pengendalian manajemen instalasi 
rawat inap. Diharapkan agar dengan penerapan sistem pengendalian yang baik 
dapat mendukung peningkatan kinerja instalasi rawat inap. 

2. Tingkat kinerja instalasi rawat inap di RSUD Tanjung Pinang dapat 
meningkatkan kinerja instalasi rawat inapnya dikarenakan sistem pengendalian 
manajemen yang diterapkan di RSUD Tanjung Pinang sudah sangat baik. 
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