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J 51 RINGKASAN : 

Hnsalah Ponelitinn 

Hasalah penelitian	 ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah industri perhotolan di Surabaya tolah me~erapkan 

Sistem Pengendalian Hanajemen. 
2. Bagaimanakah tingkat penerapan Sistem Pengendalian Hanaje" 
men pada indusLrl perhotelan di Surnbaya. 

Tujuan Penelitian 
1.	 Untuk menemukan bukti empiris tentang penerapan Sistern 

Pengendalian Hanajemen pada industri perhotelan di 
Surabaya. 

2.	 Untuk memberikan bukti empiris t~ntang jangkauan penerapan 
Sistem Pengendalian Hanajemen pada indusLri. perhotelan di 
Surabaya. 

Hetode Penelitian 

DEFINISSI OPERASSIONAL 
Sistenl Pengendalian Manajenlel-j adalah Slj~tu sistem yang 

d i gu n a kan oleh manajer untuk mempe ng a r u hi anggota o r g an i s a s i. 
yang lain gu n a melaksanakan 'strategi perusahaan dalam u p a y a 
meneapai tujuan yang telah ditetapkan seuara efektlf dun 
efisien. Sistem pengendalian ~anajemen rnempunyai struktur dun 
proses. Yang menjadi variabel penelitian ini adalah unsur
unsur dari struktur dan pros~s p~ngendalian manajemen. 

POPULASI 
Yang menjadi obyek pengarnatan dal"m penelitian inl 

adalah Industri Perhotelan di Surabayu. Populasi penelitiannya 
adalah hotel berbintang di Surabuya sebanyak 19 hotel, bebera
pa hotel yang menolak dangan bsrbagai a1asGan 8~hingga hanya 
diperoleh 11 hotel yang bersedia bertindak sabagai responden. 

i 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN PENYULUHAN TENTANG PENGGUNAAN ... WIWIEK DIANAWATI



PENGUHPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yang 
mempunyai data tentang obyek penelitian. Data primer diperoleh 
dalam penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan 
instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan dengan tehnik 
wawancara. Data yang sudah terkumpul akan diDlah dalam bentuk 
tabel-tabel. 

PENGUKURAN VARIABEL 
Pengukuran variabel ~i5tem pengenctalian manajemen 

dilakukan dengan skDring. Setiap unsur slruktur dan proses 
sistem pengendalian manajemen akan ditanyakan dalam tiga pain 
pertanyaan. Setiap pertanyaan mempunyai alternatif jawaban Ya 
yang diberi skor 1, dan Tidak yang diberi skor O. Apabila 
keempat pertanyaan tersebut dijawab Ya semUB, maka jumlah skor 
untuk unsur tersebut adalah 3 (tiga). ApabilB semua pertanyaan 
dijawab Tidak, maka jemlah skor adBlah 0 (~al). Total skar 
tersebut diklasifikasikan sebagai berikut: 
1. Total skor 3 diklasifiknslkan sebagai sangat baik 

keberadaannya. 
2. Total skor 2 dikalsifikasikan baik keberudaanya. 
3. Toral skor 1 dan 0 diklasifikasikan kurang baik 

keberadaannya. 

MODEL ANALISIS 
Model analisis yang digunakan dalam pe n e 1 it i an 'in i 

adalah analisis kualitatif seuara deskriptif dari data y~ng 

sudah disusun dalam bentuk tabel-tabel. 

K.,simpulan 
Secara keseluruhan, penerapan sistem pengendalian manajemen 
pada hotel-hotel yangditeliti dapat dikatakan baik. Hal 
ini msnjawab permasalahan kedua yaitu sampai sebrapa jautl 
penerapan sistem pengendalian manajemen yang ditunjukkan 
dengan sebanyak 39 % dari frekuensi jawaban menerapkan 
elemen dengan sangat baik. 33 % degan baik dan aisBf'yu 
me~erapkan dengan kurang baik. Dengan demikan dapat 
disimpulkan bahwa sebagian basar responden telah menerapkan 
sestem pengendalian manajemen. 

2.	 Saran 
a.	 Berdasarkan hasil penelitiBn~ secara serJdiri-sendiri 

terdapat beberapa alemon sistem penge!ldal.iun mBllRjenlon 
tidak diterapkan dengan baik. Dleh karena ilu, disarankan 
agar menerapkannya dengan baik sahingga sislem pengendalian 
manajemen. yang dimilikinya dapat mencapa] sasaran yaitu 
menuju ke arah pencapaian lujuan perusaha8n seeara efekt:f 
dan efisien. 

b.	 Penyusunan program da anal isis kurang mcndapat perhatian 
para pimpinan. Dalam jangka panjang dapat membahayak"" 
perusahaan. Dleh karen a itu disarankan untuk melakukan 
p.erencanaan jangka panjang dengan I,,, i k dan' haa i I 
pelaksanaan dianalisis agar dikeLahui adanya penyimpanngan 
dan dlcari penyebabnya serlH diBmbil tlndl.kan perbaikan. 
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