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A.   UMUM

1. PENDAHULUAN

Selama Anda bekerja di perusahaan, telah banyak pekerjaan yang Anda selesaikan. 
Diantaranya  Anda  kerjakan  sendiri,  dan  sebagian  besar  diselesaikan  dengan 
bantuan “anak buah/ rekan kerja/fihak lain”. 

Bagaimana dengan hasilnya?

Saya yakin,  sebagian besar hasilnya baik.  Sehingga wajar  Anda dipercaya untuk 
mengikuti program pelatihan Manajemen ini.

Tetapi, Anda pasti pernah merasakan bahwa diantara sekian banyak pekerjaan yang 
telah  Anda  selesaikan,  hasilnya  ada  yang  belum  memuaskan.  Bahkan  mungkin 
Anda pernah ditegur oleh atasan anda karena hasil pekerjaan belum seperti yang 
diharapkan.

Setiap  anggota  organisasi,  termasuk  juga  Anda,  ingin  melaksanakan  pekerjaan 
dengan baik sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik.

Jika demikian halnya, permasalahannya adalah:

 - Hasil yang bagaimana yang dikatakan baik?

2.   KEGIATAN DAN HASIL

a. Hasil yang baik

Ingatkah Anda pada waktu di sekolah dahulu, pada saat ulangan matematika? Anda 
memperoleh nilai nomor 5 yang terbaik dari 40 siswa di kelas anda. Ini berarti bahwa 
hasil anda dinilai lebih baik  dibandingkan 35 siswa yang lain. Anda mendapat angka 
delapan  setengah  karena  kesalahan  hanya  15  dari  100  soal.   Anda  membuat 
kesalahan lebih sedikit dibandingkan 35 siswa yang lain, tetapi lebih banyak  jika 
dibandingkan dengan 4 siswa yang lainnya.  

Anda dinyatakan berhasil dengan baik. Untuk kasus di atas, hasil akan dinyatakan 
lebih baik jika kesalahan lebih sedikit.
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Contoh lain. Pernahkan Anda membeli baju atau barang-barang untuk ekspor yang 
diobral?  Barang-barang  tersebut  diobral  karena  adanya  “cacat”,  atau  kesalahan 
kecil.  Barang tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Oleh karena 
adanya cacat kecil, barang tidak laku dijual untuk ekspor.

Dan,  bagaimana  di  perusahaan  anda? Di  PDAM,  penyambungan  pipa  dikatakan 
berhasil baik jika tidak bocor dan hasil pencatatan meter dikatakan baik jika akurat. 
Untuk bidang keuangan,  pembukuan dikatakan baik jika semua transaksi tercatat 
dengan benar, tertib dan rapi. 

b. Kegiatan

Permasalahan selanjutnya adalah:

Apa yang harus dilakukan agar 
pekerjaan/tugas/kegiatan dapat dilaksanakan dengan 

baik dan dapat memberikan hasil yang baik?  

Masih ingatkah Anda pada waktu Anda diminta membantu mempersiapkan pesta 
perkawinan anak sulung Paman?  Pada pertemuan pertama, paman menjelaskan 
niat beliau, acara, hari dan tanggal sampai dengan tempat pelaksanaan. Kemudian 
selanjutnya beliau meminta kesedian keluarga untuk membantu persiapannya. Anda 
mendapat  tugas  untuk  mengurus  gedung  termasuk  perabotannya,  konsumsi 
diserahkan  kepada  Bude,  keamanan  diserahkan  kepada  Mas  Joni.  Semua 
pekerjaan yang harus dilaksanakan agar acara dapat diselenggarakan dengan baik 
akhirnya terbagikan kepada semua anggota keluarga. 

Sebulan  kemudian  diadakan  pertemuan  kedua.  Masing-masing  diminta  untuk 
memberikan informasi sudah sampai sejauh mana pelaksanaannya dan persoalan 
apa yang menjadi kendala. 

Dengan pimpinan Paman, akhirnya pesta pernikahan berhasil dilaksanakan dengan 
baik.

Kegiatan  untuk  menetapkan  apa  yaang  ingin  dicapai  (what),  kapan  (when)  dan 
dimana  (where),  dalam  “manajemen”  dikenal  dengan  perencanaan  (planning). 
Sedangkan pembagian tugas, yang meliputi  siapa (who) mengerjakan apa (what) 
dan  bagaimana  hubungan  antara  masing-masing  merupakan  kegiatan 
pengorganisasian (organizing). Kegiatan yang terakhir yang disebutkan di atas, yang 
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menanyakan sudah sampai dimana dan apa kendala yang dihadapi dikenal dengan 
pengendalian (controlling).

Kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian dikenal dengan fungsi-
fungsi manajemen. Jadi, agar suatu kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan 
mampu memberikan hasil yang baik, perlu dilaksanakan fungsi-fungsi manajemen. 
Atau dengan kata lain, kegiatan harus di “manage”.

 
c. Sumber Daya

Semua  pekerjaan  yang  dilaksanakan  untuk  mencapai  suatu  hasil  memerlukan 
sumber daya, seperti material, alat kerja dan juga tenaga keja. Tenaga kerja lebih 
dikenal dengan SDM (Sumber Daya Manusia).

INPUT PROCESS OUTPUT

MAN

MATE-
RIAL

MA-
CHINE

METHOD

MONEY

TIME
QUALITY

UNIT COST

JASA

BARANG
atauKEGIATAN

Pelaksanaan  pekerjaan 
dikatakan berhasil  antara 
lain jika:

• hasil  atau  output 
yang  diharapkan 
dapat diwujudkan 

• pemakaian  sum- 
berdaya hemat.

Hal  penting  yang  sering 
dilupakan  adalah  waktu. 
Banyak  pekerjaan/tugas 
yang menuntut hasil da -

pat dicapai dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Di dunia bisnis dengan persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini, kecepatan 
peluncuran produk akan memberi peluang lebih besar untuk menangkap peluang 
pasar.

Oleh  karenanya,  pelaksanaan  pekerjaan  dapat  dinyatakan  berhasil  jika  dapat 
mewujudtkan hasil (output):

− dengan kualitas seperti yang diharapkan, 
− dalam waktu yang ditetapkan dan 
− dalam batas biaya yang diperhitungkan. 
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B. PENGERTIAN  & PRINSIP MANAJEMEN

 1. PENGERTIAN MANAJEMEN

Beberapa ahli mendefiniskan manajemen sebagai berikut: 

 “Manajemen  merupakan  suatu proses  yang menggunakan  metode ilmu dan 
seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 
dan pengendalian pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok manusia yang dilengkapi 
dengan  sumber  daya/  faktor  produksi untuk  mencapai  tujuan yang  sudah 
ditetapkan  lebih  dahulu,  secara  efektif  dan  efisien”.  (George  R.  Terry dalam 
bukunya Principle of Management)

Suatu proses yang menggunakan metode ilmu

MANAJEMEN

dan seni melalui 

PENGGERAKANPENGORGANISASIAN

MONEY

PENGENDALIANPERENCANAAN

yang diterapkan pada

kegiatan-kegiatan sekelompok manusia
yang diperlengkapi dengan

MAN

untuk mencapai

TUJUAN
yang telah ditetapkan lebih dahulu

MATERIALS MACHINES METHODS

Gambar xx. Proses untuk mencapai Sasaran

 “ Management is getting thing done through the efforts of other people. (Koontz and 
O’Donnel dalam bukunya Principle of Management)

“Management is the process and agency which direct and guides the operation of an 
organization in the realizing of established aims.” ( Manajemen adalah proses dan 
perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi 
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dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan). (Ordway Tead dalam bukunya The 
Art of Administration)
 Dari definisi manajemen yang diberikan oleh para ahli, manajemen mencakup tiga 
aspek, yakni:

-  pertama : manajemen  sebagai  proses  yang  menerapkan 
metode ilmu dan seni

-  kedua : adanya tujuan yang telah ditetapkan 
-  ketiga : mencapai tujuan secara efektif dan efisien   

Sebagai Ilmu berarti manajemen mengikuti kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, dapat 
dipelajari dan berlaku secara universal. Sedangkan seni berarti bahwa penerapan 
konsep manajemen harus sesuai dengan situasi dan kondisi.

Manajemen seperti  yang telah dibahas diatas, diselenggarakan agar tujuan dapat 
dicapai secara efektif dan efisien. Hal ini berarti tujuan harus ditetapkan lebih dahulu, 
baru kita menyusun rencana untuk pencapaiannya, membagi tugas dan sebagainya. 

Tujuan  yang  telah  ditetapkan  bukan  hanya  dapat  diwujudkan,  tetapi  diharapkan 
dapat dicapai secara efektif dan efisien. Peter Drucker mengartikan: 

• efektivitas adalah mengerjakan pekerjaan yang benar
(pekerjaan-pekerjaan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran harus benar)

• efisiensi adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar.
 

2. PRINSIP MANAJEMEN

Prinsip dasar manajemen menyangkut dua aspek sebagai berikut :

a.Usaha sekelompok 
   manusia

Pengertian  manajemen  selalu  ditetapkan  dalam 
hubungan dengan usaha sekelompok manusia dan 
bukanlah  dari  satu  orang,  walaupun  pekerjaan 
seseorang  dapat  menghasilkan  benda  bernilai 
ekonomi.

b. Ada tujuan Dalam  pengertian  manajemen  selalu  terkandung 
adanya  sesuatu  tujuan  tertentu  yang  akan  dicapai 
oleh kelompok yang bersangkutan
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C. FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN

 
Tugas Manajer dapat diringkas menjadi:

− Membuat  secara terus menerus setiap bawahan tahu apa yang harus 
dicapai atau dikerjakan (setting objectives)

− Membuat  segala  sesuatunya  yang  sudah  ia  tentukan  itu  benar-banar 
dicapai  atau dikerjakan (getting  the objectives  he has determined and 
assigned to the subordinates really done)

Untuk melaksanakan tugas tersebut,  manajer  harus melaksanakan “Fungsi-fungsi 
manajemen”. Menurut  George Terry,  fungsi-fungsi manajemen mencakup Planing 
(perencanaan),  Organizing  (Pengorganisasian),  Actuating  (penggerakan)  dan 
Controlling (pengendalian).

 

FUNGSIFUNGSI--FUNGSI MANAJEMENFUNGSI MANAJEMEN
HENRY KOONTZ & GEORGE ERNEST W ILLIAM
FAYOL O'DONNEL TERRY DALE NEW MAN

PL ANNING

ORG ANIZING

A SS EMB L IN G
O F

R ESO U R C E S
STA FF IN GA C TU A TIN GSTA FF IN GC O MMA N D IN G

C O O R D IN A TIN G D IR EC TIN G

IN N O VA T IN G

D IR EC TIN G D IR EC TIN G

R EPR E S EN TIN G

CONTROLLING

Seperti diperlihatkan di atas, meskipun fungsi-fungsi manajemen yang disampaikan 
oleh  para  ahli  berbeda,  tetapi  terdapat  tiga  fungsi  yang  sama  yaitu:  Planning, 
Organizing, dan  Controlling. Jika Anda baca, fungsi yang ketigapun sesungguhnya 
sama. Dalam sub-modul ini, diikuti fungsi-fungsi manajemen george terry ---POAC. 
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1. PERENCANAAN

Agar   individu-individu  yang  bekerjasama  dalam  kelompok/organisasi  dapat 
berprestasi secara efektif, pertama-tama  mereka harus tahu apa yang diharapkan 
dari mereka untuk dicapai dan mereka harus memahami dengan jelas bagaimana 
cara mencapainya. 

Apa yang harus dicapai, kapan, dimana serta bagaimana mencapainya adalah hal-
hal yang ditetapkan dalam proses perencanaan. Sebagai fungsi pertama dari empat 
fungsi manajemen, dalam perencanaan ditetapkan tujuan dan keputusan bagaimana 
mencapainya. 

Hasil  dari  proses perencanaan adalah  rencana (plan).  Suatu  rencana mencakup 
rangkaian tindakan yang telah ditetapkan sebagai  hasil  dari  proses perencanaan 
(planning).  Tanpa  rencana  manajer  tidak  dapat  mengetahui  bagaimana  harus 
mengorganisasi SDM dan sumber daya yang lainnya. Tanpa rencana mereka tidak 
dapat memimpin kearah mana anggota harus diarahkan”.

a. Pengertian
 

DR.S.P.Siagian,MPA mendefinisikan 
perencanaan  sebagai  keseluruhan  proses 
pemikiran dan penentuan secara matang hal-
hal yang akan dikerjakan di masa yang akan 
datang dalam rangka pencapaian tujuan yang 
telah ditetapkan.

Menetapkan:
------ hal-hal yang akan dikerjakan 
         di masa yang akan datang
untuk:
------ mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana  menjadi  pedoman  dalam  pelaksanaan,  dan  menjadi  tolok  ukur  dalam 
pengendalian.

Rencana
              - pedoman pelaksanaan
              - tolok ukur pengendalian

b. Rencana yang Baik
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Agar  perencanaan berhasil  baik,  untuk merangsang  pemikiran  dan mencapai 
keterangan yang diperlukan, G.R Terry memberikan 6 panduan pertanyaan yang 
terkenal dengan pertanyaan “5W dan 1H”;

  W 1 What apa Tindakan apakah yang harus 
dilaksanakan?

  W2 Why mengapa Mengapa hal tersebut harus 
dilaksanakan?

  W3 Where dimana Dimanakah hal tersebut akan 
dilakukan?

  W4 When kapan Kapan akan dilaksanakan?

  W5 Who siapa Siapakah yang akan 
melaksanakannya?

    H How bagaimana Bagaimana hal tersebut akan 
dilaksanakan?

c. Tuntutan terhadap Rencana

Rencana harus : faktual, rasional, fleksibel dan integrasi

Faktual maksudnya adalah bahwa perencanaan itu bersumber dari fakta. Oleh 
karena  perencanaan  menyangkut  masa  depan,  fakta-fakta  tersebut  dianalisis 
untuk digunakan dalam peramalan.

Ketetapan-ketetapan  yang  diambil  harus  rasional  dengan  memperhitungkan 
kemampuan  dan  kelemahan  organisasi,  serta  memperhatikan  realisasi  yang 
telah dapat diwujudkan sebelumnya.

Meskipun  proses  perencanaan  telah  faktual  dan  rasional,  tetapi  oleh  karena 
adanya  ketidakpastian  di  masa  depan  dan  kemungkinan  kesalahan  dalam 
prakiraan,  maka  rencana  harus  fleksibel.  Fleksibel  diartikan  mampu  untuk 
perubahan  kalau  terpaksa karena kejadian-kejadian  yang  tidak  diduga,  tanpa 
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biaya yang tak semestinya. Biaya fleksibilitas harus seimbang jika dibandingkan 
dengan risiko-risiko yang terkandung dalam komitmen yang dibuat untuk masa 
depan. Dalam hal ini sering muncul dilema, karena dilain fihak sering dituntut 
tingkat rigidity (kekakuan).

Hal lain yang penting dalam perencanaan adalah prinsip integrasi. Ini diartikan 
bahwa rencana jangka pendek harus mengacu pada rencana jangka menengah, 
dan rencana jangka menengah mengacu pada rencana jangka panjang. Tanpa 
integrasi  dapat  mengakibatkan   yang  terjadi  karena  keputusan-keputusan 
mengenai situasi-situasi dekat tidak memikirkan pengaruhnya pada tujuan yang 
lebih jauh.  

2. PENGORGANISASIAN

Dalam  Ensiklopedi  Administrasi,  pengorganisasian  diartikan  sebagai  :  “rangkaian 
aktivtas  menyusun  suatu  kerangka  yang  menjadi  wadah  bagi  segenap  kegiatan 
usaha kerjasama dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan 
yang  harus  dilaksanakan  serta  menetapkan  dan  menyusun  jalinan  hubungan 
kerjasama di antara para pejabatnya”.

Komponen utama dalam pengorganisasian mencakup:

- pekerjaan 
(Work)

Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan 
untuk mencapai tujuan

- karyawan 
(Employes)

Anggota  organisasi  yang  akan  melaksanakan 
pekerjaan

- hubungan 
(Relationship)

Hubungan  antara  anggota  atau  kelompok  anggota 
dengan  yang  lain  dalam  kaitannya  dengan 
pelaksanaan pekerjaan

Dalam  pengorganisasian,  setelah  tujuan  ditetapkan  (dalam  manajemen  strategi 
digunakan “misi’), selanjutnya adalah menginventarisasi pekerjaan atau tugas-tugas 
yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Selanjutnya dilakukan pengelompokan pekerjaan/tugas. Seperti  akan dijelaskan di 
bawah,  pengelompokan  pekerjaan/tugas  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara. 
Pengelompokan  yang  diwujudkan  dengan  pembentukan  wadah  dan  hubungan 
dikenal dengan pembentukan struktur organisasi. 
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Organisasi  (sebagai  hasil  proses  pengorganisasian)  yang  baik  tentunya  adalah 
organisasi yang sehat, efektif dan efisien.

a. Pembentukan Struktur

Pengelompokan  pekerjaan  atau  departementalisasi  dapat  dilakukan 
berdasarkan:

 fungsi,
 proses,
 langganan, 
 produk atau area.

Oleh karena tujuan organisasi tercapai sebagai hasil kerjasama antar kelompok, 
maka dalam pengorganisasian harus mencakup penetapan hubungan kelompok. 
 
Pembentukan  kelompok  dan  penetapan  hubungan  antar  kelompok  akan 
membentuk  struktur  organisasi.  Beberapa  contoh  struktur  organisasi  adalah 
sebagai berikut:
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b. Efektivitas Organisasi

Dalam  proses  pengorganisasian  diharapkan  dapat  dibentuk  organisasi  yang 
efektif dan efisien. Organisasi yang baik adalah organisasi yang sehat, efisien 
dan efektif.

− efektif efektifitas organisasi  dikaitkan dengan kemampuannya untuk 
pencapaian tujuan organisasi

− efisien dalam  melaksanakan  perannya,  masing-masing  satuan 
organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha 
dengan hasil kerja

Faktor  yang  dinilai  dapat  mempengaruhi  efektivitas  dan  efisiensi  organisasi 
adalah rentang kendali dan hirarkhi.

1). Rentang kendali  dan Hirarkhi
 

Rentang  kendali  dalam suatu  struktur  organisasi  diartikan  sebagai  jumlah 
bawahan  yang  secara  langsung  memberikan  laporan  kepada  seorang 
atasan. 

Hirarkhi  diartikan  tingkatan  manajemen  dari  yang  paling  bawah  sampai 
tingkat yang paling tinggi dalam suatu organisasi.

Rentang   kendali  berhu-
bungan  dengan  masalah 
koordinasi  ;  semakin  besar 
rentang  kendali  (semakin 
besar jumlah bawahan) akan 
semakin  sukar  pelaksanaan 
koordinasi.

Jika  hirarkhi  besar,  berarti 
organisasi  menjadi  tinggi. 
Bentuk  yang demikian  dapat 
mengakibatkan  penyelesaian 
persoalan lamban.
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Rentang  yang  terlalu  luas  berarti  manajer  terlalu  memaksakan  diri  yang 
dapat mengakibatkan bawahan dapat kurang pengarahan dan pengawasan. 
Hasilnya  tentu  tidak  efektif.  Sebaliknya,  rentang yang  terlalu  sempit  akan 
mengakibatkan  manajer  kurang  dimanfaatkan  dan  bawahan  terlalu  ketat 
diawasi.

Rentang dan hirarkhi yang tepat dalam suatu organisasi dapat menghasilkan 
pemanfaatan yang efisien fungsi manajemen dan pelaksanaan yang efektif 
dari  pekerjaan  bawahan.  Kecenderungan  organisasi  masa  depan  dengan 
digunakannya sistem informasi dengan komputer adalah pipih.

 
c. Koordinasi dan Delegasi Kewenangan

Dalam  suatu  organisasi,  pekerjaan  diatur  dan  dibagikan  kepada  anggauta 
organisasi.  Masing-masing  memiliki  kewenangan  dan  tanggung  jawab.  Agar 
sasaran yang  telah  ditetapkan dapat  dicapai  secara  efektif  dan efisien,  perlu 
adanya kesatuan tindak serta saling membantu/mengisi sebagai satu kesatuan 
yang serasi .

3. PENGGERAKAN
 
G.R.Terry menyatakan bahwa actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar 
semua  anggauta  kelompok  mau  berusaha  untuk  mencapai  sasaran-sasaran 
organisasi yang telah ditetapkan. 

Pembahasan  tentang  penggerakan  disajikan  dalam  Sub  Modul  “Dasar-dasar 
Kepemimpinan”.
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4. PENGENDALIAN 

Pengendalian  merupakan  fungsi  keempat  dari  fungsi-fungsi  manajemen.  Tujuan 
pengendalian  adalah  agar  segala  sesuatu berjalan  sesuai  dengan  rencana yang 
telah ditetapkan. Oleh karenanya, pengendalian mencakup dua aspek, yaitu:

− pengawasan dan 
− tindakan untuk melakukan koreksi yang diperlukan. 

Jika  perencanaan  ditujukan  untuk  menetapkan  program-program  yang  sesuai, 
terpadu dan jelas sasarannya, pengendalian dimaksudkan untuk mengatur supaya 
semua  kegiatan  dilangsungkan  sesuai  dengan  rencana.  (Billy  E.  Goetz, 
Management Planning and Control).

Henry Fayol menyatakan, bahwa dalam suatu usaha/kegiatan, pengendalian yang 
dilaksanakan adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan,  instruksi  yang diberikan dan prinsip yang 
telah ditentukan.

Tujuan Pengendalian
untuk  memastikan  bahwa  segala  sesuatunya  berjalan 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi 
yang diberikan dan prinsip yang telah ditentukan.

a. Pengertian
 

R.J.Mockler  memberikan  pengertian  yang  jelas  segai  berikut:  “Pengendalian 
adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan 
sasaran  perencanaan,  merancang  suatu  sistem  informasi,  membandingkan 
pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan 
antara pelaksanaan dan satandar,  kemudian mengambil  tindakan pembetulan 
yang diperlukan agar semua sumber daya digunakan secara efektif dan efisien 
dalam rangka mencapai sasaran”.

Direktorat Jenderal Pengawasan Negara mendefinisikan :
− Pengawasan adalah suatu usaha untuk membandingkan apakah yang telah 

dilakukan  sesuai dengan rencana (seharusnya)
− Pengendalian  adalah  tindakan  pengawasan  yang  diikuti  dengan 

langkah  perbaikan.
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b. Proses Dasar Pengendalian

Dikenal ada 4 (empat) langkah pokok dalam proses pengendalian, yaitu :
− menetapkan standar dan metode pengukuran
− mengukur hasil kegiatan yang telah dilaksanakan
− membandingkan hasil pengukuran yang diperoleh terhadap standar yang 

telah  ditetapkan (termasuk menginterpretasikan  perbedaan yang terjadi)
− melakukan tindakan koreksi.

PENGENDALIAN  PENGENDALIAN  
Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara 

• Pengawasan :   Suatu usaha untuk membandingkan apakah yang dilakukan
sesuai dengan rencana (seharusnya)

• Pengendalian :  Tindakan pengawasan yang diikuti dengan langkah perbaikan

Menetapkan standar
dan

metode pengukuran

Mengukur
hasil kegiatan

Apakah
hasil kegiatan
sesuai dengan

standar ?

Melakukan
tindak koreksi

PROSES DASAR PENGENDALIAN

tidak

ya

Gambar    . Proses dasar pengendalian

c. Pengendalian yang efektif

 Suatu pengendalian yang efektif ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

- tepat waktu dan peka terhadap penyimpangan
- macam tindakan yang diadakan tepat dan benar ( perlu analisis dan 
   indikator)
- terpusatkan pada control area yang tepat
- mampu mengkomunikasikan masalah dan penemuan
- kegiatan pengendalian tidak melebihi keperluan (biaya dan faedah)
- dapat memberikan petunjuk perkiraan hasil pekerjaan.
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