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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Akuntansi Manajemen 

2.1.1. Pengertian Akuntansi Manajemen 

 Akuntansi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukkan 

berupa data operasi dan data keuangan untuk menghasilkan keluaran berupa 

informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pemakai.  

Dari definisi diatas akuntansi manajemen tersebut diatas maka dapat 

dikatakan bahwa informasi akuntansi manajemen diperlukan oleh manajemen 

untuk melaksanakan tiga fungsi pokok manajemen, yaitu perencanaan, koordinasi, 

dan pengendalian perusahaan, informasi ini disajikan kepada manajemen, 

perusahaan dalam beberbagai bentuk laporan keuangan seperti anggaran, laporan 

penjualan , laporan biaya produksi, analisa break – even dan lain – lain. 

Menurut Mulyadi (2001 : 4), akuntansi manajemen dapat dipandang dari 

dua sudut : akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe akuntansi dan akuntansi 

manajemen sebagai salah satu informasi. Sebagai salah satu tipe akuntansi, 

akuntansi manajemen merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan 

yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan 

pemakai intern organisasi. Akuntansi manajemen merupakan salah satu tipe 

akuntansi diantara dua tipe akuntansi : akuntansi keuangan dan akuntansi 

manajemen. Sebagai salah satu tipe informasi, akuntansi menejemen merupakan 

tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran, yang 

digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan 

perusahaan. Akuntansi manajemen adalah informasi keuangan adalah merupakan 

keluaran yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen, yang dimanfaatkan 

terutama oleh pemakai intern organisasi. 
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2.1.2. Akuntansi Manajemen Sebagai Suatu Tipe Akuntansi 

Akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan 

informasi keuangan yang digunakan memungkinkan pengambilan keputusan 

melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan. 

Sebagai suatu sistem pengolahan informasi keuangan, karakteristik akuntansi 

manajemen dapat dibandingkan dengan karakteristik akuntansi keuangan. Kedua 

tipe akuntansi ini mempunyai karakteristik yang berlainan disebabkan oleh 

perbedaan pemakai informasi yang dihasilkan oleh kedua tipe akuntansi tersebut. 

Akuntansi keuangan merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi 

keuangan yang terutama untuk memenuhi keperluan manajemen puncak dan 

pihak luar organisasi, sedangkan akuntansi manajemen merupakan tipe akuntansi 

yang mengolah informasi keuangan yang terutama untuk memenuhi keperluan 

manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. 

Kedua pihak pemakai informasi yang dihasilkan oleh kedua tipe akuntansi 

tersebut mempunyai kebiasaan pengambilan keputusan yang berbeda. Karena 

akuntansi merupakan proses untuk menghasilkan informasi bagi kepentingan 

pemakai, maka perbedaan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemakai  

akan sangat menentukan karakteristik setiap tipe akuntansi tersebut.  

 

                                                                    

 

  

 

    

Gambar - 3 Sudut Pandang Terhadap Akuntansi Manajemen 

Bagi perusahaan yang besar, laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

akuntansi dimanfaatkan oleh pemakai luar yang terdiri dari pemegang saham, 

kreditur, analis keuangan, organisasi karyawan, dan berbagai instansi pemerintah. 

Para pemakai luar ini memerlukan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar 

pembuatan keputusan tentang hubungan mereka dengan perusahaan yang 

bersangkutan. Para investor membutuhkan informasi keuangan suatu perusahaan 
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untuk mengambil keputusan apakah mereka akan melakukan investasi dalam 

perusahaan tersebut ayau perusahaan lain. Para kreditur memerlukan informasi 

keuangan dari pihak yang mengajukan permintaan kredit untuk memutuskan 

pemberian kredit dan bentuk kredit yang akan diberikan. Kantor Pelayanan Pajak 

membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk menentukan pajak yang 

terutang oleh perusahaan kepada negara. Dalam setiap contoh di atas, pemakaian 

informasi keuangan oleh pihak luar perusahaan dimaksudkan untuk menentukan 

hubungan pihak luar dengan perusahaan. Pihak luar perusahaan tidak mengambil 

keputusan mengenai perusahaan itu sendiri atau bagiannya, namun hanya 

menentukan hubungan pihak luar dengan perusahaan. Informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh pihak luar diolah dan disajikan oleh tipe akuntansi keuangan. 

 

Manajemen berbagai jenjang organisasi suatu perusahaan memerlukan 

informasi keuangan untuk mengambil keputusan mengenai perusahaan itu sendiri 

atau bagiannya. Informasi keuangan ini merupakan masukkan yang penting bagi 

para manajer dalam mengelola perusahaan atau bagiannya. Berbeda dengan pihak 

luar yang memerlukan informasi keuangan guna mengambil keputusan untuk 

menentukan hubungan mereka dengan suatu perusahaan, para manajer 

memerlukan informasi keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan 

mengenai perusahaan atau bagian yang dipimpinnya. Informasi yang dibutuhkan 

para manajer tersebut diolah dan disajikan oleh tipe akuntansi manajemen. 

Oleh karena karakteristik keputusan yang dibuat oleh pihak luar berbeda 

dengan karakteristik keputusan yang dibuat oleh manajer, maka hal ini 

mempunyai dampak terhadap karakteristik sistem pengolahan informasi akuntansi 

yang menghasilkan informasi keuangan. Perbedaan akuntansi keuangan dengan 

akuntansi manajemen sebagai suatu sistem pengolahan informasi keuangan 

terletak pada : 

1. Dasar pendatatan 

2. Fokus informasi 

3. Lingkup informasi 

4. Sifat laporan yang dihasilkan  
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5. Keterlibatan dalam perilaku manusia 

6. Disiplin sumber yang melandasi  

2.1.3. Akuntansi Manajemen Sebagai Suatu Tipe Informasi 

Dalam uraian di atas, akuntansi manajemen dipandang sebagai suatu tipe 

akuntansi yang merupakan suatu proses untuk mengolah informasi keuangan 

untuk memenuhi keperluan padara manajer dalam perencanaan dan pengenadalian 

aktivitas organisasi. Istilah akuntansi manajemen dapat digunakan pula untuk 

menggambarkan informasi yang dihasilkan oleh sistem pengolahan informasi 

keuangan seperti yangtelah di uraikan di atas. 

Informasi merupakan suatu fakta, data, pengamatan, persepsi atau sesuatu 

yang lain, yang menambah pengetahuan. Informasi diperlukan oleh manusia untuk 

mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Pengambilan 

keputusan selalu menyangkut masa yang akan datang, yang mengandung 

ketidakpastian dan selalu menyangkut pemilihan suatu alternatif tindakan diantara 

sekian banyak alternatif yang tersedia. Oleh karena itu, pengambil keputusan 

selalu berusaha mengumpulkan informasi untuk mengurangi ketidakpastian yang 

dihadapinya dalam memilih alternatif tindakan tersebut. 

Manajemen memerlukan informasi. baik yang berupa informasi kuantitatif 

maupun informasi non-kuantitatif sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Informasi berperan untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga manajemen 

mampu menjatuhkan pilihan. Umumnya informasi kuantitatif lebih berperan 

dalam mengurangi ketidakpastian bila dibandingkan dengan informasi non-

kuantitatif, sehingga umumnya dalam pengambilan keputusan bisnis, manajemen 

lebih bertumpu pada informasi kuantitatif dibandingkan dengan informasi non-

kuantitatif. Sebagai contoh dalam pengambilan keputusan investasi, manajemen 

tidak hanya memerlukan informasi apakah investasi yang akan dilaksanakan 

mendatangkan laba, namun lebih dari itu, ia memerlukan besarnya rate of return 

dan pay-back period investasi yang akan dilaksanakan. 

Manajer yang tidak menguasai akuntasi sebagai bahasa bisnis tidak akan 

dapat berpikir secara bisnis karena tidak memiliki alat berpikir untuk itu. Seorang 

manajer puncak yang tidak tahu mengenai peran akuntansi dalam mempengaruhi 
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perilaku para manajer yang ada dibawahanya, tidak akan merancang tolak ukur 

kinerja yang menggunakan informasi akuntansi untuk memperoleh peran serta 

para manajer tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Manajer yang hanya mengetahui peran akuntansi sebagai pencatat 

informasi keuangan yang terjadi di masa lalu, tidak akan berpikir secara bisnis 

dalam menyusun rencana dan mengendalikan aktivitas perusahaannya. Karena 

perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan yang menyangkut masa yang 

akan datang, maka informasi akuntansi yang relevan adalah informasi akuntansi 

masa yang akan datang pula. 

2.1.4. Manfaat Informasi Akuntansi Manajemen 

Informasi akuntansi manajemen dibagi menjadi tiga manfaat dan 

kegunaannya, yaitu : informasi akuntansi penuh (full accounting information), 

informasi akuntansi diferensial (differential accounting information), dan 

informasi akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting information). 

2.1.4.1. Informasi Akuntansi Penuh (full accounting information) 

 Informasi akuntansi penuh dapat mencakup informasi masa lalu maupun 

informasi masa yang akan datang. Informasi akuntansi penuh mencakup informasi 

aktiva, pendapatan dan biaya. Informasi akuntansi penuh selalu dihubungkan 

dengan objek informasi yang dapat berupa satuan usaha, produk departemen, atau 

aktivitas.  

2.1.4.2. Informasi Akuntansi Diferensial (differential accounting information) 

 Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, 

pendapatan dan biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan 

alternatif tindakan yang lain. Informasi akuntansi diferensial mempunyai dua 

unsur pokok : merupakan informasi yang akan datang dan berbeda diantara 

alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Informasi ini diperlukan oleh 

manajemen untuk pengambilan keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan 

yang terbaik diantara alternatif yang tersedia. Karena pengambilan keputusan 

selalu menyangkut masa depan, maka informasi akuntansi yang relevan adalah 

informasi masa yang akan datang pula. 
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2.1.4.3. Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban (responsibility accounting 

information). 

 Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi aktiva, 

pendapatan, dan biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggungjawab 

atas pusat prtanggungjawaban tertentu. Dalam penyusunan anggaran, setiap 

manajer dalam organisasi merencanakan aktiva, pendapatan, dan biaya yang 

menjadi tanggung jawabnya di bawah koordinasi manajemen puncak. Pelaksanaan 

anggaran tersebut memerlukan informasi akuntansi guna memantau sampai 

seberapa jauh setiap manajer tersebut melaksanakan rencananya. Informasi 

akuntansi pertanggungjawaban dengan demikian merupakan dasar untuk 

menganalisis kinerja manajer dan sekaligus untuk memotivasi para manajer dalam 

melaksanakan rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-

masing. 

2.2. Sistem Pengendalian Manajemen 

2.2.1. Pengendalian 

Dalam organisasi yang terdiri atas manajer dan karyawan perlu dimotivasi 

dan dituntut agar melakukan apa yang diinginkan pimpinan dan harus dikoreksi 

bila menyimpang dari arah pencapaian tujuan. Usaha yang dilakukan oleh seorang 

manajer supaya pekerjaan tidak menyimpang dan mencapai sasaran yaitu dengan 

adanya pengendalian. Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan dalam 

bukunya Management Control System, mengatakan bahwa ada 4 elemen penting 

dalam sistem pengendalian, yaitu : 

1. Pelacak (detector) atau sensor yaitu suatu perangkat yang mengukur apa 

yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang dikendalikan. 

2. Penilai (assesor) yaitu suatu perangkat yang menentukan signifikansi dari 

peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar 

atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. 

3. Effector, yaitu suatu perangkat yang mengubah perilaku jika assesor 

mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. 
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4. Jaringan komunikasi yaitu perangkat yang meneruskan informasi antara 

detector dan assesor dan antara assesor dan effector. (F.X. Kurniawan 

Tjakwawala, 2000 : 1). 

   Pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pengendalian merupakan 

kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan teratur untuk mencapai sasaran 

dengan membandingkan rencana kerja dan mengambil tindakan koreksi yang 

tepat atas perbedaan tersebut.  

Di samping itu, pengendalian merupakan suatu proses pengukuran dan 

pengevaluasian kinerja sesungguhnya melalui setiap komponen organisasi 

perusahaan dan mengajukan tindakan perbaikan ketikan diperlukan untuk 

memastikan efesiensi prestasi perusahaan berupa sasaran, tujuan, kebijakan, dan 

standar perusahaan. 

Pengendalian dilakukan untuk mengarahkan aktivitas perusahaan agar 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan  dan dapat tercapai dengan efektif dan 

efisiensi. Proses pengendalian meliputi tiga langkah yaitu, menentukan standar, 

mengevaluasi pelaksanaan kerja dan melakukan tindakan koreksi. Jadi dengan 

demikian dapat dinyatakan   bahwa pengendalian merupakan fungsi manajemen 

yang melakukan pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas perusahaan untuk 

menjamin bahwa operasi perusahaan telah berjalan dengan sesuai rencana dan 

beroperasi secara efektif dan efisien. 

2.2.2. Pengendalian Manajemen 

Pengendalian manajemen merupakan proses untuk memotivasi dan 

memberi semangat anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. Pengedalian manajemen juga merupakan 

suatu proses untuk mendektisi dan mengoreksi kesalahan untuk kerja yang tidak 

disengaja maupun yang disengaja, karena fokusnya adalah pada manusia dan 

implementasi, rencana, pengendalian manajemen membutuhkan pertimbangan 

psikologis yang kuat. Kegiatan seperti komunikasi, menasihati, memberi 

semangat dan kritik merupakan bagian penting dari proses ini. Pengedalian 

manajemen memanfaatkan penggendalian efisien. Keefektifan diartikan sebagai 

kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang diinginkan , sedangkan efisien 
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menggambarkan berapa banyak masukan yang diperlukan untuk menghasilkan 

satu unit keluaran . Unit organisasi yang paling efisien adalah unit yang dapat 

menghasilkan sejumlah dan keluaran dengan penggunaan masukan minimal atau 

menghasilkan keluaran terbanyak dengan masukan yang tersedia.  

Definisi pengedalian manajemen menurut Robert N. Anthony dan Vijay 

Govindarajan dalam buku management control system adalah sebagai berikut : “ 

Pengendalian manajemen merupakan proses dimana para manajer 

mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan 

strategi organisasi” (F.X. Kurniawan Tjakwawala, 2000 : 6). 

Dari definisi diatas, diketahui  bahwa pengendalian manajemen merupakan 

suatu proses yang digunakan manajemen untuk menjamin bahwa perusahaan yang 

dikelola telah melaksanakan strategi secara efektif dan efisien. Dalam 

melaksanakan pengendaliannya,manajemen menggunakan metode dan prosedur 

termasuk di dalamnya sistem pengendalian manajemen . Pengendalian manajemen 

mencakup sistem pengendalian manajemen yang terdiri dari struktur organisasi, 

wewenang tanggung jawab , dan informasi untuk pelaksanaan pengendalian yang 

memastikan bahwa organisasi telah berfungsi untuk mencapai tujuan. 

2.2.3. Kegiatan Pengendalian Manajemen 

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan dalam buku 

management control system, pengendalian manajemen terdiri dari beberapa 

kegiatan, meliputi : 

a. Merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi 

b. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi 

c. Mengkomunikasikan informasi  

d. Mengevaluasi informasi 

e. Memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada 

f. Mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. 

Pengendalian manajemen tidak berarti mengharuskan agar semua tindakan 

sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya, seperti anggaran. Rencana 

seperti itu didasarkan pada situasi yang dipercaya ada pada saat rencana tersebut 
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diformulasikan. Jika situasi ini telah berubah pada waktu penerapannya, maka 

tindakan yang ditentukan oleh rencana mungkin tidak lagi sesuai.  

Meskipun sistematis, namun proses pengendalian manajemen tdak bersifat 

mekanis, melainkan proses ini meliputi interaksi antar individu, yang tidak dapat 

digambarkan dengan cara mekanis. Para manajer memiliki tujuan pribadi dan juga 

tujuan organisasi. Masalah pengenadlian utama adalah bagaimana mempengaruhi 

mereka untuk bertindak demi pencapaian tujuan pribadi mereka dengan cara 

sedemikian rupa sehingga sekaligus juga membantu pencapaian tujuan organisasi. 

Sistem pengendalian manajemen membantu para manajer untuk 

menjalankan organisasi ke arah tujuan startegisnya. Dengan demikian, 

pengendalian manajemen terutama memfokuskan pada pelaksanaan strategi. 

Pengendalian manajemen merupakan satu-satunya perangkat manajer yang 

digunakan dalam mengimplementasikan strategi yang diinginkan. 

2.2.4. Sistem Pengendalian Manajemen 

2.2.4.1.Pengertian Pengendalian 

Dalam organisasi yang terdiri dari atas manager dan karyawan perlu 

dimotivasi dan dituntut agar melakukan apa yang diinginkan pimpinan dan harus 

dikoreksi bila menyimpang dari arah pencapaian tujuan.    

Fungsi manajemen di mulai dari perencanaan yaitu penetapan tujuan 

perusahaan secara umum. Langkah selanjutnya adalah menentukan langkah apa 

dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan, kebijakan yang harus diambil oleh 

manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan , biasa disebut dengan strategi. 

Setelah strategi ditetapkan, manajemen membutuhkan keyakinan bahwa operasi 

perusahaan telah diarahkan sesuai dengan tujuan perusahaan dan dilaksanakan 

dengan menggunakan strategi yang tepat. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai 

dengan efektif dan efisien manajemen harus melakukan sustu proses yang disebut 

dengan pengendalian. 

   Pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pengendalian merupakan 

kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan teratur untuk mencapai sasaran 

dengan membandingkan rencana kerja dan mengambil tindakan koreksi yang 

tepat atas perbedaan tersebut.  
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2.2.4.2.Definisi Sistem Pengendalian Manajemen  

Suatu sistem diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu. Perecanaan 

strategik adalah proses untuk merumuskan kegiatan jangka panjang yang 

mencakup baik penetapan tujuan maupun kebijakan pengarah dan strategik 

mencakup rencana akuisisi dan disposisi fasilitas, divisi, kegiatan riset, struktur 

organisasi  dan sebagainya. Sekali keputusan dan rumusan perencanaan strategik 

ditetapkan , pengendalian manajemen bertugas memastikan agar kebijakan dan 

strategik ini dilaksanakan , maka dari itu manajemen memerlukan suatu sistem 

untuk mengalokasikan penggunaan berbagai sumber ekonomi perusahaan secara 

efektif dan efisien .Suatu sistem pengendalian  manajemen meliputi struktur dan 

proses, struktur, adalah pengaturan organisasi dan konsepsi informasi yang 

memungkinkan proses berjalan , sedangkan proses adalah seperangkat tindakan 

yang dilaksanakan oleh manajer atas dasar informasi yang mereka terima.  

Secara singkat dapat ditetapkan bahwa sistem pengendalian manajemen 

merupakan suatu sistem yang digunakan oleh para manager untuk mengarahkan 

anggota organisasi agar melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai 

strategik pokok yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran . 

Aktivitas sistem pengendalian manajemen meliputi aktivitas untuk merencanakan 

tujuan yang yang hendak dicapai dan strategik yang harus dilaksanakan serta 

mengendalikan dan mengarahkan operasi organisasi sesuai rencana dan tujuan 

perusahaan . Jadi sistem pengendalian manajemen adalah merupakan suatu sistem 

yang dirancang untuk menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan 

strategiknya secara efektif dan efisien melalui para manajernya. 

2.2.4.3.Struktur Sistem Pengendalian Manajemen 

Struktur pengendalian manajemen di pusatkan pada berbagai macam pusat 

pertanggungjawaban . Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi 

yang dikepalai oleh seorang manajer yang bertanggungjawab. Setiap pusat 

pertanggungjawaban mempunyai masukan dan keluaran. Pusat – pusat ini 

dikelompokan berdasarkan sejauhmana masukan dan keluaran yang menjadi 

tanggungjawab manajer pusat diukur dalam satuan moneter.  
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Anthony, Dearden, dan Bedford dalam buku Management control system 

, yang diterjahkan oleh Ir. Agus Maulana MSM, membedakan pusat –pusat 

pertanggungjawaban berdasrkan karakteristik masukan dan kelauaran dan 

hubungan diantara keduanya menjadi 4 ( empat ) macam, yaitu : 

1. Pusat biaya ( Expenses Centre ) 

Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya 

diukur prestasinya atas dasar biayanya ( nilai masukannya ). Setiap pusat 

pertanggungjawaban mengkonsumsi masukan dan menghasilkan keluaran. Dalam 

pusat biaya, keluarannya tidak dapat atau tidak perlu diukur bentuk pendapatan . 

Berdasarkan hubungan antara keluaran dan masukannya, pusat biaya dapat dibagi 

lagi menjadi : 

• Pusat biaya teknik atau  pusat biaya terukur 

Pusat biaya teknik atau pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar 

masukannya mempunyai hubungan yang nyata dan dan erat dengan 

keluaran . Manajer pusat biaya teknik diukur prestasinya atas dasar 

seberapa jauh dia dapat mempertahankan efisiensinya. 

• Pusat biaya kebijakan atau pusat biaya tak terukur 

Pusat biaya kebijakan atau pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar 

masukannya tidak mempunyai hubungan dengan keluarannya. Pusat biaya 

kebijakan tidak dapat diukur prestasinya dari sudut efisiensinya. 

Pengendalian pusat biaya kebijakan dilakukan dengan menggunakan 

anggaran sebagai  pedoman pedoman bagi manajer. 

2. Pusat Pendapatan 

 Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya 

diukur prestasinya berdasarkan pendapatannya. Manajer pusat pendapatan tidak 

diminta pertanggungjawaban mengenai masukannya, karena dia tidak 

mempengaruhi pemakaian masukan tersebut. Pusat pendapatan bertanggungjawan 

terhadap pencapaian pendapatan yang ditargetkan tanpa harus dibebani 

tanggungjawab mengeknai biaya yang terjadi di departemennya karena biaya 

sering kali tidak mempunyai hubungan dengan pendapatan yang diperoleh oleh 

departemen tersebut.  
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3. Pusat Laba 

 Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang manejernya diukur 

dari selisih antara pendapatan dengan biaya untuk memperoleh pendapatan 

tersebut. Dalam pusat laba, masukan dan keleuarannya diukur dalam satuan uang 

untuk menghitung laba merupakan dasar pengukuran prestasi manajer. Dalam 

akuntansi keuangan, pendapatan diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi 

penjualan. Suatu pertanggungjawaban merupakan pusat laba jika manajemen 

menghendaki untuk mengukur keluaran pusat pertanggungjawaban tersebut dalam 

satuan uang dan manajer pusat pertanggungjawaban tersebut diukur prestasinya 

atas dasar selisih antara pendapatan dengan biayanya.  

4. Pusat Investasi 

 Pusat investasi adalah pusat laba yang prestasi manajernya diukur dengan 

menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggunjawaban tesrsebut dengan 

investasi yang bersangkutan. Ukuran prestasi manajer pusat investasi dapat berupa 

Rasio antara laba dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba. 

 Secara umum dapat dikatakan bahwa manajer pusat pertanggungjawaban 

diukur prestasinya berdasarkan karakteristik masukan dan keluarannya. Biaya 

merupakan tolak ukur prestasi bagi manajer pusat biaya, sedangkan pendapatan 

merupakan tolakukur prestasi bagi manajer pusat pendapatan. Dalam pusat 

investasi rasio laba dengan investasi atau residual income dipakai sebagai alat 

prestasi bagi manajer pusat investasi. 

2.2.4.4.Proses Sistem Pengendalian Manajemen 

Seperti diungkapkan diatas, sitem pengendalian manajemen teridiri dari 

struktur dan proses. Struktur merupakan hubungan antara komponen  yang 

dinyatakan dalam bentuk unit organisasi dan sifat informasi yang mengalir 

diantara bentuk unit organisasi dan sifat informasi yang mengalir diantara unit – 

unit tersebut.  

 Sedangkan proses merupakan seperangkat  tindakan yang dilakukan untuk 

memastikan bahwa organisasi bekerja untuk mencapai tujuannya melibatkan 

banyak komunikasi. Komunikasi ini dapat bersifat formal dan informal. 
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Komunikasi formal meliputi tahap – tahap yang terstruktur yang saling terkait. 

Komunikasi informal dapat berupa percakapan , memo, pertemuan dan lain – lain. 

Proses sistem pengendalian manajemen, melalui tahap – tahap: 

a. Pemograman 

Pemograman adalah proses memilih program spesifik untuk kegiatan – 

kegiatan organisasi. 

b. Penganggaran 

Anggaran merupakan suatu rencana yang dinyatakan dalam angka, biasanya 

dalam satuan uang dengan jangka waktu tertentu. Dalam penyusunan 

anggaran, program – program diterjemahkan sesuai dengan tanggungjawab 

tiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian dari program 

tersebut. 

c. Operasi dan Pengukuran 

Setelah menyusun anggaran, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan – 

pelaksanaan pengukuran. dalam tahap ini anggaran dilaksanakan oleh 

manajer pusat pertanggungjawaban dan akuntansi bertanggungjawab 

mencatat masukan yang sesungguhnya dikonsumsi dan pendapatan yang 

sesungguhnya diperoleh oleh pusat pertanggungjawaban. Data yang 

dikelompokan menurut program digunakan sebagai dasar pemprograman 

yang akan datang, sedangkan data yang dikelompokan menurut pusat 

pertanggungjawaban digunakan untuk mengukur prestasi kerja manajer 

pusat tanggungjawab. 

 

d. Pelaporan dan Analisis 

Tahap terakhir dari proses  pengendalian manajemen adalah  pelaporan 

dan analisis. dalam tahap ini data akuntansi yang sudah terkumpul menurut 

prgram dan menurut pusat pertanggungjawaban disajikan dalam bentuk laporan 

keuangan. Dalam laporan keuangan tidak hanya disajikan informasi akuntansi 

saja, namun meliputi pula informasi non akuntansi, laporan tersebut dimasukan 

untuk memberitahukan kepada para manajer mengenai apa yang sedang 

berlangsung dalam pusat pertanggungjawaban yang mereka pimpin dan juga 
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untuk menjamin koordinasi kegiatan antar pusat peratanggungjawaban, laporan 

atas kinerja pusat pertanggungjawaban juga digunakan sebagai dasar untuk 

pengendalian. Pengedalian ini berupa analisis  terhadap penyimpangan dari 

pelaksanaan anggaran dan penjelasan mengenai penjelasan tersebut. Atas dasar 

hasil analisis, manajer pusat pertanggungjawaban dapat segera merumuskan 

tindakan perbaikan program atau perumusan kembali strategi untuk pencapaian 

tujuan perusahaan. 

2.2.5. Karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen 

Pengendalian manajemen meliputi tindakan untuk menuntun dan 

memotivasi usaha guna mencapai tujuan organisasi , maupun tindakan untuk 

mengoreksi untuk kerja tidak efektif dan efisien. Sistem pengendalian manajemen 

yang berbeda  diperlukan untuk situasi yang berbeda. Menurut Anthony, 

Dearden, Bedford ( Agus Maulana, 1992 : 15 ) dalam buku Sistem Pengendalian 

Manajemen, menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen mempunyai 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Sistem Pengendalian Manajemen difokuskan pada program dan pusat – 

pusat tanggungjawab. 

2. Informasi yang diperoleh pada sistem pengendalian manajemen terdiri dari 

2 (dua ) macam  

• Data terencana dalam bentuk program, anggaran, dan standar 

• Data aktual mengenai apa yang telah atau yang sedang terjadi, baik di 

dalam maupun diluar organisasi  

3 Sistem Pengendalian Manajemen merupakan sitem organisasi total dalam 

arti bahwa sisiten ini mencakup semua aspek dari operasi organisasi. 

Fungsinya adalah membantu  manajemen menjaga kesimbangan semua 

kesatuan yang terkoodinasi 

4. Sistem Pengendalian Manajemen biasanya berkaitan erat dengan struktur 

keuangan , dimana sumber daya dan kegiatan – kegiatan organisasi dinyatakan 

dalam satuan uang atau moneter. 

5. Aspek – aspek perencanaan dari sistem pengendalian manajemen cenderung 

mengikuti pola dan jadwal tertentu 
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6. Sistem Pengendalian Manajemen adalah sistem yang terpadu dan terkoordinir, 

dimana data yang terkumpul untuk berbagai kegunaan dipadukan  untuk saling 

dibandingkan setiap saat pada unit organisasi. 

2.2.6. Elemen-elemen Sistem Pengendalian Manajemen 

Elemen – elemen sistem pengendalian manajemen meliputi, proses, 

manajer, tujuan, efisiensi dan keefektifan serta kepastian.  

Untuk uraian masing –masing elemen sebagai berikut :  

a. Proses 

Pengendalian manajemen  mencakup sistem pengendalian 

manajemen yang terdiri atas tataan organisasi, wewenang 

tanggungjawab dan informasi untuk memungkinkan pelaksanaan 

pengendalian dan untuk memproses sekumpulan tindakan yang 

memastikan bahwa organisasi bekerja untuk mencapai tujuaanya  

b. Manajer 

Pengendalian manajemen merupakan alat bagi manajer pengedalian 

manajemen adalah proses yang berorientasi pada manusia maka 

manajer-manajer ini menjadi titik pusat dalam pengendalian ini. 

c. Tujuan 

Tujuan dari proses pengendalian ditentukan dalam perencanaan 

strategi 

d. Efisiensi dan Keefektifan 

Efisiensi berarti kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan  atau hubungan antara keluaran dan dengan sasaran yang 

harus dicapainya. Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran 

yang di hasilkan dengan besarnya tingkat masukan yang digunakan 

e. Kepastian 

Manajemen membutuhkan kepastian yang konstan melalui 

pengendalian manajemen untuk menjamin bahwa pekerjaan memang 

sedang dilaksanakan secara efisien dan efektif. 
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2.3. Anggaran 

2.3.1. Pengertian Anggaran 

 Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa semakin kompleksnya 

masalah menyebabkan banyak kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan 

perencanaan yang cermat. Anggaran atau lengkapnya business budget merupakan 

salah satu bentuk dari berbagai rencana yang mungkin disusun, meskipun tidak 

setiap rencana disebut anggaran.  

Menurut Horngen, dkk. (2000 ; 178) mengemukakan pengertian 

anggaran sebagai berikut : 

 “A budget is the quantitative expresion of a proposed plan of action by 

management for future time period and is an aid to the coordination and 

implementation of the plan.” 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan 

suatu rencana tindakan yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh suatu perusahaan dalam jangka pendek tertentu di masa 

yang akan datang. 

 Menurut Munandar (2001:1), anggaran adalah suatu rencana yang 

disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang 

dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu 

tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut di atas nampaklah bahwa 

suatu budget (anggaran) mempunyai empat unsur yaitu : 

1. Rencana, ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau 

kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Budget juga 

merupakan suatu rencana, karena budget merupakan penentuan terlebih 

dahulu tentang kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. 

Hanya saja budget merupakan suatu rencana yang mempunyai spesifikasi-

spesifikasi khusus, seperti misalnya disusun secara sistematis, mencakup 

seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit moneter. Dengan 

demikian jelas bahwa budget hanyalah merupakan salah satu bagian saja 

dari rencana-rencana perusahaan, sebab masih ada rencana perusahaan 
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yang tidak termasuk budget, karena tidak mempunyai spesifikasi-

spesifikasi khusus seperti budget. 

2. Meliputi seluruh kegiatan, yaitu mencakup semua kegiatan yang akan 

dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Secara 

garis besar kegiatan-kegiatan (fungsi) perusahaan dapat dikelompokkan 

menjadi lima kelompok, yaitu kegiatan pemasaran (marketing), kegiatan 

produksi (producing), kegiatan pembelanjaan (financing), kegiatan 

administrasi (administrating) serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan masalah-masalah personalia (personnel). Mengingat bahwa budget 

adalah suatu rencana yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja, 

sebagai alat pengkoordinasian kerja dan alat pengawasan kerja, maka 

sudah semestinya budget harus mencakup seluruh kegiatan perusahaan. 

3. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat 

diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. 

Adapun unit moneter yang berlaku di indonesia ialah unit “rupiah”. Unit 

moneter ini sangat diperlukan, mengingat bahwa masing-masing kegiatan 

perusahaan yang beraneka ragam tersebut sering mempunyai kesatuan unit 

yang berbeda-beda, seperti halnya bahan mentah menggunakan kesatuan 

berat (kilogram dan sebaginya), kesatuan panjang (meter dan sebagainya), 

tenaga kerja menggunakan satuan jam kerja atau satuan waktu (harian, 

bulanan, mingguan). Dengan unit moneter dapatlah diseragamkan semua 

kesatuan yang berbeda tersebut, sehingga memungkinkan dijumlahkan, 

diperbandingkan serta dianalisa lebih lanjut. 

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa 

anggaran berlakunya untuk masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apa 

yang dimuat didalam budget adalah taksiran-taksiran (forecast) tentang 

apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan di waktu yang akan 

datang. Dalam kaitannya dengan masalah jangka waktu anggaran, dikenal 

dua macam anggaran (budget), yaitu : 
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���    Anggaran Strategis (startegic budget), ialah budget yang berlaku untuk 

jangka panjang, yaitu jangka waktu yang melebihi satu periode 

akuntansi (melebihi satu tahun) 

���    Anggaran Taktis (tactical budget), ialah budget yang berlaku untuk 

jangka pendek, yaitu satu periode akuntansi atau kurang. Budget yang 

disusun untuk satu peiode akuntansi (setahun penuh) dinamakan 

anggaran periodik (periodical budget), sedangkan budget yang disusun 

untuk jangka waktu yang kurang dari satu periode akuntansi ( misalnya 

hanya untuk jangka waktu tiga bulan dan sebagainya) dinamakan 

anggaran bertahap (continous budget). 

Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri ( 2003 : 6 ), mengemukakan 

definisi anggaran yang banyak dipakai sebagai berikut : “ Business Budget 

adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan 

tanggungjawab manajemen di dalam perencanaan koordinasi dan 

pengawasan“ 

Dari  definisi tersebut dapat diambil intinya sebagai berikut : 

1. Bahwa business budget harus bersifat formal, artinya anggaran disusun 

dengan sengaja dan sungguh – sungguh dalam bentuk tertulis 

2. Bahwa anggaran harus bersifat sitematis, artinya bahwa anggaran disusun 

dengan berurutan dan berdasarkan suatu logika. 

3. Bahwa setiap manajer dihadapkan pada suatu tanggungjawab untuk 

mengambil keputusan, sehingga anggaran merupakan suatu hasil pengembilan 

keputusan yang berdasarkan asumsi tertentu. 

4. Bahwa keputusan yang diambil oleh manajer tersebut merupakan pelaksanaan 

fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi dan pengawasan. 

Untuk memenuhi segala aspek yang dikandung oleh definisi tersebut 

diatas, maka anggaran harus disusun dalam bentuk tabel – tabel dan bersifat 

kuantitatif  ( dinyatakan dengan angka – angka). Dari definisi tersebut diatas dapat 

penulis simpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang terkoordinasi, 

menyeluruh dan dinyatakan dalam satuan uang, mengenai kegiatan operasi dan 
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sumber – sumber daya perusahaan, untuk suatu periode tertentu diwaktu yang 

akan datang. 

2.3.2. Jenis-jenis Anggaran 

Gunawan Adisaputro ( 2003 : 7-55 ) membagi anggaran berdasarkan : 

1.  Ruang lingkupnya, terdiri dari : 

(2) Anggaran dengan ruang lingkup menyeluruh ( Budget Koprehensif ) 

Anggaran jenis ini disebut budget komprehensif, karena jenis kegiatan 

yang dicakupnya meliputi seluruh aktivitas perusahaan, bidang  

marketing, produksi, keuangan, personalia, dan administrasi. Anggaran 

yang baik seharusnya mencakup semua aktivitas ini. 

Dalam kenyataanya, sering kali perusahaan hanya menyusun 

perencanaan produksi saja, karena tidak ada masalah baik didalam 

memasarkan hasil produksi maupun didalam pembiayaanya, ataupun 

membatasi perencanaan segi keuangan saja, karena perusahaan sedang 

mengalami kesulitan dibidang ini. Alasan lain yang sering tidak diakui, 

yaitu kerena memang tidak memeliki kemampuan ( teknis dan 

pembiayaan ) untuk menyusun anggaran koprehensif. 

Selanjutnya Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2003 : 56), 

memberikan uraian bahwa , “Anggaran komprehensif dapat 

memberikan manfaat berupa adanya pendekatan secara sistematis 

terhadap kebijaksanaan manajemen, serta mempermudah 

diadakannya evaluasi terhadap tujuan akhir perusahaan secara 

kuantitatif. Dengan meyusun anggaran komprehensif juga membantu 

fungsi pengawasan yang lebih dinamis terhadap pelaksanaan 

kebijaksanaan – kebijaksanaan manajemen “ 

(3) Anggaran dengan ruang lingkup terbatas ( Budget Partial ) 

Adanya beberapa alasan yang menyebabkan beberapa perusahaan 

menyusun anggaran secara partial, antara lain sebagai berikut : 

1. Perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membuat anggaran 

secara keseluruhan karena tidak adanya skiil, sehingga anggaran 

dibuat sebagian yang diperlukan saja. 
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2. Tidak tersediaanya data yang lengkap tentang keseluruhan bagian 

dalam perusahaan. Penyusunan anggaran mempunyai hubungan yang 

erat dengan tersediaanya atau tidak tersediaanya data, serta tepat atau 

tidak tepatnya data. 

3. Kekurangan biaya untuk membuat anggaran yang lengkap, sehingga 

hanya menyusun anggaran yang diperlukan saja. 

2. Fleksibilitasnya, terdiri dari : 

(1) Anggaran tetap ( fixed budget), yaitu anggaran yang disusun untuk 

periode waktu tertentu, diamana volumenya sudah tertentu dan 

berdasarkan volume tersebut, direncanakan pendapatan, beban, dan 

biaya. Dalam anggaran tetap, tidak dilakukan revisi secara periodik 

(2) Anggaran kontinyu ( continous budget ), yaitu anggaran yang disusun 

untuk periode dan volume tertentu, berdasarkan volume tersebut 

diperkirakan besarnya pendapatan , beban, dan biaya.  

Dalam anggaran kontinyu, diadakan revisi secara periodik. 

2.3.3. Periode Anggaran  

Penyusunan Anggaran tidak terlepas dari masalah jangka waktu 

anggaran, yaitu berapa lama masa berlaku anggaran tersebut, jangka waktu yang 

biasa digunakan oleh perusahaan dalam menentukan periode anggaran pada 

umumnya adalah jangka waktu pendek, biasanya tidak lebih dari satu tahun. Hal 

ini disebabkan karena perusahaan pada umumnya dihadapkan pada 

ketidakpastian. Tetapi juga ada perusahaan yang demikian stabilnya, sehingga 

dapat membuat ramalan – ramalan untuk beberapa tahun mendatang yang 

dituangkan dalam anggaran. 

Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2003 : 14), membagi periode 

angaran sebagai berikut : 

1. Anggran jangka panjang 

Anggaran ini biasanya dibuat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. 

Anggaran jangka panjang ini dibuat untuk mencari kemungkinan – 

kemungkinanyang dapat dilakukan oleh perusahaan dimasa yang akan datang. 

Biasanya anggaran tersebut hanya meliputi beberapa bidang khusus, seperti 
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penjualan yang kan datang , pengeluaran – pengeluaran modal jangka panjang  

kegiatan reseach and devalopmen, kebutuhan – kebuthan akan modal dan 

sebagainya. 

Anggaran jangka panjang biasa disebut planing budget, karena mencari 

kemungkinan yang diharapkan dapat dicapai dimasa yang akan datang. 

Anggran jangka panjang tidak terlepas dari risiko – resiko karena bila kita 

melihat kedepan, maka banyak pengaruh – pengaruh  dari luar yang tidak 

diketahui sebelumnya, sehingga dapat merupakan penyebab tidakk 

tercapainya apa yang diharapkan. 

Yang menjadi dasar untuk membuat perencanaan jangka panjang antara lain : 

Faktor Ekonomis, keadaan pasar, pertambahan penduduk, pengeluaran 

perorangan untuk konsumsi, dan angka indeks dari produksi di bidang 

industri. 

2. Anggaran jangka pendek 

Anggaran jangka pendek biasanya dibbuat untuk jangka waktu tiga bulan, atau 

satu tahun, jangka waktu ini tergantung pada jenis perusahaanya. Anggaran ini 

sering disebut juga central budget  karena dengan anggaran jangka pendek ini 

apa yang telah dilaksanakan dapat dipertimbangakan pada tahun yang 

bersangkutan. Dengan demikian penyimpangan – penyimpangan yang terjadi 

dapat segera diketahui, diteliti sebab akibatnya, dan dapat segera diperbaiki. 

2.3.4. Manfaat Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan 

Anggaran merupakan alat bantu manajemen, manfaat anggaran sangat 

erat hubunganya dengan tugas – tugas manajemen. Jika fungsi manajemen adalah 

perencanaan dan penegendalian, maka anggaran sepenuhnya dapat membantu 

fungsi – fungsi tersebut. Menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2003 : 

20), ada tiga manfaat anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan, yaitu : 

1. Anggaran sebagai alat penaksir, dari segi manfaat yang dapat diperoleh 

merupakan perkembangan yang paling awal dari anggaran sebagai alat 

perencanaan. Aspek anggaran sebagai alat pengendali sedikit sekali dapat 

diperoleh dari tahap ini. Sekali anggaran disusun dan disyahkan pada awal 

tahun umumnya tidak lagi dilakukan perubahan-perubahan. Bilamana terjadi 
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perubahan dalam kondisi, maka realisasi seakan-akan berjalan terpisah dari 

anggarannya. Dengan demikian anggaran disusun hanya sebagai formalitas. 

Anggaran dengan manfaat yang minimal itu ternyata cukup banyak dijumpai 

dalam praktek karena alasan-alasan berikut ini : 

a) Keadaan data yang minimal dan kurang akurat menyebabkan sulitnya 

dilakukan proyeksi secara tepat. 

b) Tingginya kadar ketidakpastian yang dihadapi perusahaan. 

2. Anggaran sebagai plafon dan sekaligus alat pengukur otoritas. Tahapan ini 

sudah setingkat lebih maju. Bilamana sistem akuntansi biaya yang dipakai 

bersifat ekstra komtabel, maka anggarannya bersifat statis. Akuntansi 

keuangan mencatat apa yang sebenarnya terjadi dan melaporkannya. 

Frekuensi pelaporan realisasi tidak perlu terlalu sering dilakukan. Bahkan 

pelaporan yang lengkap sekali dalam setahun pun dapat dianggap cukup. 

Meskipun monitoring terhadap pengeluaran anggaran harus dilakukan terus 

menerus yang gunanya untuk mengetahui samapi seberapa jauh dana, yang 

disediakan telah digunakan. Dengan demikian fungsi anggaran sebagai alat 

pengendali dirasakan lebih mnonjol dibandingkan dengan aspek 

perencanaannya. Anggaran sebagai plafon biaya lebih dikaitkan dengan 

jumlah biaya keseluruhannya dan bukan pada masing-masing jenis biaya, oleh 

karena itu dimungkinkan adanya pengalihan pos-pos biaya selama plafon 

biaya keseluruhannya belum terlampaui. tahapan ini terutama dipakai 

mengingat : 

a) Data cukup tersedia sehingga memungkinkan dilakukannya estimasi 

dengan cukup akurat. 

b) Manajemen tidak menghendaki diubahnya anggaran yang telah disyahkan. 

3. Anggaran sebagai alat penilai efisiensi. Tahapan ini merupakan tingkat 

perkembangan yang paling akhir. Baik fungsi perencanaan maupun fungsi 

pengendalian keduanya sama menonjolnya. Dari segi perencanaan angka 

standar berfungsi sebagai multiplier yang akurat. Karena itu anggaran dengan 

mudah dapat disesuaikan dengan tingkat kegiatan yang sebenarnya tanpa perlu 

khawatir bahwa pengubahannya akan bersifat berlebihan ataupun terlalu 



 34 

minim. Dari segi pengendalian jumlah anggaran yang didasarkan atas angka 

standar yang benar juga berfungsi sebagai alat penilai efisiensi, karena angka 

standar yang dipakai memang efektif dan fleksibel. Sehingga realisasi biaya 

yang melebihi atau kurang jumlah uang dianggarkan dianggap merupakan 

pemborosan atau penghematan yang sebenarnya. Dengan demikian selisih 

biaya (analisa variance) benar-benar dapat dinilai sebagai penyimpangan dari 

yang seharusnya.  

Anggaran pada tahap perkembangan yang terakhir ini membutuhkan 

persyaratan yang paling lengkap, antara lain : 

a) Sudah tersedianya perhitungan standar untuk semua jenis biaya yang 

bersifat variabel. 

b) Perlunya frekuensi pelaporan rugi/laba yang lebih sering, sehingga 

penyimpangan yang terjadi dapat segera diketahui akibatnya terhadap 

keuntungan, dan dicegah terulangnya kembali bila tidak diinginkan. 

Selain itu, ada tiga manfaat dan kegunaan anggaran menurut Munandar 

(2001 : 10), yaitu : 

a. Sebagai pedoman kerja, yaitu memberikan arah serta sekaligus memberikan 

target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu 

yang akan datang. 

b. Sebagai alat pengkoordinasian kerja, yaitu untuk mengkoordinasikan kerja 

agar semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling 

menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju kepada sasaran 

yang telah ditetapkan. Dengan demikan kelancaran jalannya perusahaan akan 

lebih terjamin. 

c. Sebagai alat pengawasan kerja, yaitu sebagai tolok ukur, sebagai alat 

pembanding untuk menilai realsasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan 

membandingkan antara apa yang tertuang di dalam anggaran dengan apa yang 

dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapatlah dinilai apakah perusahaan 

telah sukses bekerja ataukah kurang sukses bekerja. Dari perbandingan 

tersebut dapat pula diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran 

dengan realisasinya, sehingga dapat pula diketahui kelemahan-kelemahan dan 
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kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan. Hal ini akan dapat dipergunakan 

sebagai bahan pertimbangan yang sangat berguna untuk menyusun rencana-

rencana (anggaran) selanjutnya secara lebih matang dan lebih akurat. 

2.4. Anggaran Produksi 

 Anggaran Produksi ditetapkan untuk menjamin terselenggaranya produksi 

produk jadi yang telah ditetapkan dalam anggaran penjualan tanpa adanya 

penumpukan persediaan yang berlebihan, dan harus diusahakan agar biaya – biaya 

produksi serendah mungkin. Oleh karena itu, dalam menetapkan anggaran 

produksi harus pula diperhitungkan  jumlah persediaan dari tahun sebelumnya dan 

jumlah persediaan yang diinginkan untuk akhir tahun yang bersangkutan. 

 Anggaran produksi merupakan perkiraan produksi untuk periode tertentu, 

yang dinyatakan dalam jumlah unit output dan belum dinyatakan dalam satuan 

uang. 

 Setelah anggaran penjualan dan produksi ditetapkan maka untuk 

merealisasikan anggaran produksi tersebut diperlukan adanya dana dana untuk 

mengetahui beberapa kebutuhan dana tersebut, maka dibuat anggaran biaya  

produksi yang tediri dari anggaran biaya langsung ( bahan baku dan tenaga kerja 

langsung  dan anggaran biaya tidak langsung ). 

 Untuk mencapai tujuan produksi yaitu biaya produksi yang murah dan 

penyelesaian produksi tepat pada waktunya dengan kualitas produk yang di 

inginkan, dibutuhkan adanya keseimbangan yang optimal antara tingkat penjualan 

tingkat persediaan , dan tingkat produksi. Keseimbangan tersebut hanya bisa 

dicapai apabila terdapat koordinasi yangbaik dari para manajer yang mengelola 

masalah tersebut. 

2.4.1. Menyusun Anggaran Produksi 

Menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2003 : 187), dalam 

menyusun anggaran produksi ada tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu : 

1. Mengutamakan stabilitas produksi 

Dalam penyusunan anggaran produksi, yang mengutamakan stabilitas 

produksi ditetapkan terlebih dahulu kebutuhan selama 1 tahun, kemudian 
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diperkirakan kebutuhan setiap bulannya. Akhirnya tingkat persediaan 

disesuaikan dengan kebutuhan, agar produksi tetap stabil. 

2. Mengutamakan pengendalian tingkat persediaan 

Pengendalian tingkat persediaan terlebih dahulu ditentukan perkiraan besarnya 

persediaan awal dan akhir tahun untuk mendapatkan tingkat persediaan yang 

perlu dari bulan ke bulan dapat dilakukan dengan 2 cara yakni : 

a. Selisih antara persediaan awal dan akhir tahun dibagi dengan 12. 

b. Selisih antara persedian awal dan akhir tahun dibagi dengan suatu bilangan 

tertentu sehingga dihasilkan suatu bilangan bulat dan mudah dilaksanakan 

dengan tepat. 

3. Cara kombinasi dimana baik tingkat persediaan maupun tingkat produksi 

sama-sama berfluktuasi pada batas-batas tertentu. 

Pada cara ini, tingkat produksi maupun tingkat persediaan “dibiarkan” 

berubah-ubah. Meskipun tetap diusahakan agar terjadi keseimbangan yang 

optimum antara tingkat penjualan, persediaan dan produksi.. 

2.4.2. Tujuan Penyusunan Anggaran Produksi 

Anggaran produksi adalah merupakan alat untuk merencanakan, 

mengkoordinir kegiatan-kegiatan produksi dan mengontrol kegiatan-kegiatan 

tersebut. Tujuan disusunnya anggaran ini antara lain : 

1. Menunjang kegiatan penjualan, sehingga barang dapat disediakan sesuai 

dengan yang telah direncanakan. 

2. Menjaga tingkat persediaan yang memadai. Artinya tingkat persediaan yang 

tidak terlalu besar, tidak pula terlalu kecil. Prinsip manajemen produksi 

menyatakan bahwa tingkat persediaan yang terlalu besar mengakibatkan 

meningkatnya biaya-biaya dan resiko-resiko yang menjadi beban perusahaan. 

Sebaliknya tingkat persediaan yang terlalu kecil mengakibatkan banyaknya 

gangguan, kekurangan persediaan bahan mentah mendatangkan gangguan 

pada proses produksi, sedangkan kekurangan persediaan barang jadi 

mengakibatkan banyaknya langganan yang kecewa dan hilangnya peluang 

memperoleh keuntungan. 
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3. Mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang 

yang dihasilkan akan seminimal mungkin. 

Didalam melakukan penyusunan anggaran, diperlukan langkah-langkah 

utama yang perlu dilakukan, yaitu : 

a. Tahap Perencanaan 

���    Menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam 

penyusunan bagian produksi. 

���    Menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. 

b. Tahap Pelaksanaan 

���    Menentukan kapan barang diproduksi 

���    Menentukan dimana barang akan diproduksi 

���    Menentukan urutan-urutan proses produksi 

���    Menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi untuk 

mencapai efisiensi. 

���    Menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh service dan 

peralatan. 

���    Menyusun standar biaya produksi. 

���    Membuat perbaikan-perbaikan bilamana diperlukan. 

2.4.3. Anggaran Produksi Sebagai Alat Perencanaan, Pengkoordinasian dan 

Pengawasan. 

Anggaran produksi berfungsi sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian, 

dan pengawasan. Anggaran produksi disusun dengan berdasarkan pada Anggaran 

Penjualan yang telah disusun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semua hal 

yang berhubungan dengan produksi, seperti kebutuhan bahan mentah, kebutuhan 

tenaga kerja, kapasitas mesin-mesin, penambahan modal dan kebijaksanaan 

persediaan, diselaraskan dengan kemmapuan menjual. Jelaslah bahwa anggaran 

produksi mempunyai fungsi sebagai alat perencanaan. Apabila anggaran produksi 

memang betul-betul disusun dengan baik, maka anggaran inipun dapat berfungsi 

sebagai alat pengkoordinasian. Anggaran produksi mengkoordinasikan berapa 

jumlah yang akan diproduksi dengan keadaan finansial, keadaan permodalan, 

perkembangan produksi dan tingkat penjualan. 
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Sebetulnya antara bagian penjualan dan bagian produksi harus selalu ada 

hubungan timbal balik. Kepala bagian penjualan harus mengetahui banyak 

keadaan/kemampuan bagian produksi sebelum membuat anggaran penjualan. 

Selanjutnya anggaran produksi dapat pula dipakai sebagai alat pengawasan. 

pengawasan produksi meliputi pengawasan kualitas, kuantitas dan tentu saja 

pengawasan biaya. Dalam hubungannya dengan fungsi pengawasan, hal-hal 

utama yang perlu diperhatikan adalah pengawasan bahan mentah, penganalisaan 

proses produksi, penentuan routing dan scheduling, pemberian perintah kerja dan 

akhirnya sampai kepada follow-up. Untuk keperluan pengawasan terhadap tingkat 

produksi dan tingkat persediaan barang jadi, baik harian maupun mingguan 

disusunlah laporan pelaksanaan (performance report). 

2.5. Pengertian dan Penggolongan Biaya 

2.5.1. Pengertian Biaya 

Biaya ( cost ) merupakan pengertian sumber daya untuk memperoleh 

barang atau jasa , atau nilai perolehan barang atau jasa. Sedangkan beban ( 

expense ) merupakan biaya yang sudah habis manfaatnya, sehingga tidak dapat 

memberikan manfaat lagi dimasa yang akan datang, karena rusak, usang atau 

kadaluarsa. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa cost berbeda dengan 

expense. 

Biaya merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan fungsinya. 

Dalam akuntansi keuangan, istilah biaya didefinisikan sebagai pengorbanan 

ekonomis untuk memperoleh barang dan jasa. Besarnya biaya tersebut diukur 

dalam satuan moneter yang jumlahnya dipengaruhi oleh transaksi dalam rangka 

pemilihan barang dan jasa tersebut. 

2.5.2. Pengolongan Biaya 

Agar dapat memberikan informasi yang lebih berarti maka elemen biaya 

yang demikian banyak harus dikelompokan secara sistematis ke dalam golongan 

tertentu yang lebih ringkas . 

Menurut Mulyadi ( 2005 : 13 ) Biaya dapat digolongkan menurut : 

1. Objek Pengeluaran 
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Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah biaya bahan 

bakar, maka semua biaya yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya 

bahan bakar. 

2. Fungsi pokok dalam perusahaan 

Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan terdiri dari tiga 

kelompok yaitu biaya produksi merupakan biaya pemasaran dan biaya 

administrasi dan umum . Biaya produksi merupakan biaya – biaya yang terjadi 

untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual, yang 

terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tidak 

langsung. Biaya pemasaran merupakan biaya – biaya yang terjadi untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran, produk, biaya administrasi dan umum 

merupakan biaya – biaya untuk mengkoordinir kegiatan produksi dan 

pemasaran produk. Jumlah biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum 

sering pula disebut dengan istilah biaya komersial. 

3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai 

Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai 

dapat dikelompokan menjadi dua golongan , yaitu : 

1) Biaya langsung yaitu biaya yang terjadi yang penyebab satu – satunya 

adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai 

tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi yang 

termasuk dalam kelopok ini adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga 

kerja. 

2) Biaya tidak langsung yaitu biaya yang terjadi tidak hanya disebut oleh 

sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan 

produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung. 

4. Perilaku biaya dalam hubunganya dengan perubahan volume kegiatan 

digolongkan menjadi : 

1) Biaya variable 

Yaitu biaya yang jumlah totalnya sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan 
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2) Biaya semi variable 

Yaitu biaya yang berubah tidak langsung dengan perubahan volume 

kegiatan 

3) Biaya tetap 

Yaitu biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume tertentu 

 

 

4) Biaya semi tetap 

Yaitu biaya yang tetapp untuk volume kegiatan tertentu dan berubah 

dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 

5. Jangka waktu manfaatnya 

Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu : 

1) Pengeluaran modal 

Yaitu biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

Pengeluaran modal ini pada saat terjadi dibebankan sebagai harga pokok 

aktiva dan dibebankan dalam tahun yang dinikmati manafaatnya dengan 

cara di depresiasi, diamortisasi dan di deplesi 

2) Pengeluaran pendapatan 

Yaitu biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi 

terjadinya pengeluaran tersebut. 

Pengelompokan elemen biaya kedalam kelompok yang tepat sangat 

penting artinya bagi manajemen dalam melaksanakan perencanaan dan 

pengendalian atas masing –masing elemen tersebut, sehingga hasil guna dari biaya 

yang telah dikeluarkan dapat dijaga atau bahkan di tingkatkan. 

2.6. Pengertian Biaya Produksi 

Mulyadi ( 2005 : 17 ) memberikan pengertian biaya produksi sebagai 

berikut : 

“ Biaya produksi merupakan biaya – biaya yang terjadi untuk mengolah bahan 

baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Menurut abjek pengeluarannya 
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secara garis besar biaya produksi ini dibagi menjadi ; biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik “  

 

2.6.1. Biaya Bahan Baku 

Didalam menentukan  biaya bahan baku setelah diperhitungkan jumlah 

uang yang dikeluarkan  seharga bahan baku tersebut, juga ikut diperhitungkan 

biaya – biaya lainya seperti biaya pembelian, biaya pergudangan, dan biaya 

perolehan lainnya, sehingga nilai bahan baku untuk proses produksi merupakan 

jumlah kumulatif dari seluruh biaya perolehan bahan baku tersebut. 

2.6.2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Mulyadi ( 2005 : 319 ) menggolongkan biaya tenaga kerja di dalam 

perusahaan sebagai berikut : 

1. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan yaitu 

pabrik, pemasaran, dan administrasi. Oleh karena itu perlu adanya 

penggolongan dan perbedaan antara tenaga kerja pabrik dan tenaga kerja 

bukan pabrik. Hal ini harus dilakukan karena gaji dan upah tenaga kerja pabrik 

merpakan unsur harga pokok produksi, sedangkan gaji dan upah tenaga kerja 

bukan pabrik merupakan biaya yang dibebankan dalam periode yang 

bersangkutan. 

2. Penggolongan menurut kegiatan departemen yang ada dalam perusahaan, agar 

lebih mudah dalam mengendalikannya. Kepala departemen bertanggungjawab 

atas pelaksanaan kerja karyawan yang ada dalam departemennya serta upah 

yang dibayarkan kepada mereka 

 

3. Penggolongan menurut jenis , sebagai dasar penetapan tenaga kerja menjadi : 

1) Tenaga kerja langsung seperti tenaga kerja pabrik yang mengerjakan 

proses produksi 

2) Tenaga kerja tidak langsung, seperti tenaga kerja bukan pabrik atau yang 

tidak langsung mengerjakan produk. Upah tenaga kerja langsung 

dibebankan kepada barang dalam proses, sedangkan upah tenaga kerja 



 42 

tidak langsung merupakan bagian dari biaya produksi tidak langsung ( 

biaya averhead pabrik) 

Nilai biaya tenaga kerja yang dibebankan ke dalam biaya produksi 

dihitung dengan mengendalikan tarif upah dengan jam kerja atau hari kerja 

karyawan. 

2.6.3. Biaya Produksi Tidak Langsung 

Selanjutnya Mulyadi menyatakan bahwa yang termasuk kedalam biaya 

produksi tidak langsung  adalah : 

1. Biaya Bahan Penolong 

Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian dari produk jadi atau 

bahan yang menjadi bagian dari produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila 

dibandingkan dengan harga pokok produk tersebut. 

2. Biaya Operasi dan Pemeliharaan 

Biaya operasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis 

pakai, harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan, untuk keperluan 

perbaikan dan pemeliharaan emplasement perumahan, bangunan pabrik, mesin 

– mesin dan equipment, kendaraan perkakas labaratorium, serta aktiva tetap 

yang digunakan untuk keperluan pabrik. 

3. Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung 

Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak 

dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pemesanan tertentu. 

Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan dan biaya 

kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut. 

Tenaga kerja tidak langsung terdiri dari : 

1) Karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu, seperti departemen 

departemen pembangkit tenaga listrik, uap, bengkel dan depertemen 

gudang. 

2) Karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi, seperti 

kepala depertemen produksi, karyawan administrasi pabrik, dan mandor 

4. Beban biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, biaya 

– biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya – biaya 
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depresiasi emplasement pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment, 

perkakas labaratorium, alat kerja dan aktiva tetap lain yang digunakan di 

pabrik. 

5. Beban biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biaya – biaya yang 

termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya – biaya asuransi gedung 

dan emplasement, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, dan 

asuransi kecelakaan karyawan 

6. Biaya produksi tidak langsung lainnya yang menentukan pengeluaran uang 

tunai. Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain 

adalah biaya reparasi di serahkan kepada pihak luar perusahaan. 

2.7. Keefektifan Pengendalian Biaya Produksi 

Di dalam sebuah perusahaan, semua kegiatan yang telah, sedang dan akan 

dilaksanakan tidaklah dapat dipisahkan keterkaitannya dengan dana yang ada di 

dalam perusahaan tersebut. Disamping hal itu, kegiatan-kegiatan yang ada ini 

akan saling berhubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya serta akan 

mempunyai hubungan sebab akibat diantara beberapa kegiatan perusahaan 

tersebut. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan, manajemen 

perusahaan perlu untuk mengadakan perencanaan dari seluruh kegiatan yang akan 

dilaksanakan di dalam perusahaan, mengadakan koordinasi dari pelaksanaan 

kegiatan dalam perusahaan, kemudian juga harus mengadakan pengendalian dari 

seluruh kegiatan tersebut agar yang dilaksanakan ini dapat berjalan dengan baik, 

serta mengadakan evaluasi dari pelaksanaan dari kegiatan yang telah selesai. 

Anggaran di dalam perusahaan akan selalu mengikuti dan terlibat langsung 

terhadap siklus perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam 

perusahaan yang bersangkutan. (Agus Ahyari, 2002 :42). 

   Anggaran biaya produksi dalam hubungannya sebagai alat bantu  

manajemen dalam mengendalikan biaya produksi, berguna untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan, menghindari pemborosan, dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

yang telah ditetapkan dalam hubungannya dengan biaya produksi. 
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   Selain mengendalikan besarnya jumlah biaya produksi yang terjadi, 

pengukuran lain yang penting adalah untuk mengendalikan efektivitas dari aspek 

prestasi kerja, yaitu jumlah produk dan kualitas keluaran (output). 

   Anggaran biaya produksi dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan 

tiap-tiap bagian dan disesuaikan dengan sumber dana perusahaan. Operasionalnya 

dilaksanakan oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang terkait.  

   Anggaran biaya produksi ini bukan merupakan tolok ukur efisiensi, namun 

berguna dalam memberikan pedoman agar biaya sesungguhnya tidak melebhi 

jumlah yang telah disetujui dalam anggaran. Anggaran biaya produksi ini 

berfungsi untuk mengendalikan biaya produksi, sehingga jika sasaran 

pengendalian tercapai, pengendalian tersebut dikatakan efektif. 

   Pengendalian biaya produksi secara umum dinyatakan secara efektif jika 

menguntungkan alat anggaran, artinya manajemen puncak secara jelas 

memberikan arahan dalam penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki 

perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan untuk melalui kegiata operasional 

utamanya dalam setiap pusat pertanggungjawaban biaya, sedangkan secara khusus 

dikatakan efektif jika manajer manajer puncak telah melaksanakan fungsinya 

dengan memadai dalam upaya untuk terwujudnya sasaran yang ingin dicapai dan 

manajer pusat pertanggungjawaban telah secara memadai sasaran tersebut. 

Sebagai tambahan, tentu saja diharapkan secara normal realisasi mendekati 

anggaran yang ditetapkan. 

   Menurut Abdul Halim (2003 : 77) karakteristik pengendalian biaya 

produksi secara umum adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan Produksi 

 Keputusan manajer untuk menentukan anggaran biaya kebijakkan berbeda 

dengan keputusan yang diambil untuk pusat biaya teknik. Untuk selanjutnya, 

manajer memutuskan apakah anggaran biaya yang diusulkan menunjukkan biaya 

yang memungkinkan untuk terjadinya efisiensi. Manajer tidak memperhatikan 

secara rinci pelaksanaan tugas tersebut karena nantinya tergantung pada tindakan 

pusat biaya yang bersangkutan untuk mengawasi biaya tersebut. Dalam penentuan 
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anggaran untuk pusat biaya kebijakkan, tugas utama dari seorang manajer adalah 

memutuskan pentingnya suatu pekerjaan untuk diselesaikan.  

 Dalam kaitannya dengan pengendalian pusat biaya produksi, titik awal 

proses penetapan anggaran untuk biaya produksi adalah penentuan perencanaan 

strategis, atau jika tidak menyiapkan perencanaan strategis dengan cara 

memperhatikan tingkat pengeluaran selama ini. Tujuan pengendalian pusat biaya 

produksi adalah untuk lebih mengefektifkan biaya yang dikeluarkan pada proses 

produksi, dan untuk lebih mengefisiensikan keluaran (output). 

2. Efisiensi Biaya 

 Pengendalian keuangan dalam pusat biaya kebijakkan sedikit berbeda dari 

pusat biaya teknik. Pusat biaya teknik berusaha meminimalisasi biaya operasi 

dengan menentukan standar dan melaporkan biaya yang sesungguhnya terjadi 

tahun lalu diperbandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Tujuan utama dengan adanya pengendalian keuangan adalah untuk lebih 

meningkatkan efisiensi penggunaan biaya produksi yang tentunya dapat 

menghasilkan output yang optimal. Menurut Arief  Suadi (2001 : 50) efisiensi 

pusat biaya yaitu “diukur dengan jalan menghitung jumlah masukan yang 

diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran”.  

3. Kualitas Produk Yang Dihasilkan 

 Tugas utama seorang manajer pusat biaya kebijakkan adalah mencapai 

output yang dihasilkan. Pengeluaran atas suatu jumlah biaya produksi sesuai 

anggaran biasanya akan menghasilkan produk yang berkualitas. Pengeluaran yang 

lebih dari yang direncanakan memerlukan suatu perhatian, dan pengeluaran yang 

kurang dari yang direncanakan berindikasi rencana kerja tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Tujuan utama dari penilaian output produk adalah untuk 

melihat sejauhmana efektivitas yang telah dilakukan manajer pusat biaya dalam 

melakukan proses produksinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Arief Suadi 

(2001 : 50) yaitu” efektivitas pusat biaya tercermin dari kualitas keluaran pada 

tingkat produksi yang direncanakan, dan ketepatan waktu dalam mencapai 

tingkat produksi yang direncanakan”. 
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 Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa fungsi dari pengendalian 

anggaran biaya produksi adalah untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan kegiatan 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Efektivitas pengendalian biaya produksi 

dapat dilihat dari : penggunaan anggaran dalam perencanaan setiap produk yang 

dibiayai, adanya kualitas produk yang dihasilkan, dan efisiensi penggunaan biaya 

dalam setiap proses produksinya. 

2.8. Manfaat Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap 

Keefektifan Pengendalian Biaya Produksi. 

Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan tujuan (goals) 

dan sasaran (objectives) dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai 

kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dampak keuangan yang 

diperkirakan terjadi sebagai akibat dari rencana tersebut kemudian disusun dan 

dievaluasi melalui proses penyusunan anggaran. Setelah anggaran disusun dan 

kemudian dilaksanakan, akuntansi biaya berfungsi untuk memberikan umpan 

balik kepada manajemen sebagai konsumsi sumber daya dalam pelaksanaan 

rencana kegiatan. Perbandingan dan analisis sesungguhnya dengan biaya yang 

dianggarkan memberikan informasi bagi manajemen untuk memungkinkan 

mereka mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dari rencana kegiatan, yang 

pada gilirannya dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar untuk melakukan 

tindakan koreksi.  

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan 

peran (role setting) dalam usaha pencapaian sasaran anggaran. Dalam proses 

penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan 

sebagian sasaran anggaran dan ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi 

pemegang peran tersebut, untuk memungkinkan ia melaksanakan perannya. 

Sumber daya yang disediakan untuk memungkinkan manajer berperan dalam 

usaha pencapaian sasaran anggaran tersebut diukur dengan satuan moneter standar 

yang berupa informasi akuntansi. Oleh karena itu penyusunan anggaran hanya 

mungkin dilakukan jika tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban, yang 

mengukur berbagai sumber ekonomi yang disediakan bagi setiap manajer yang 

berperan dalam usaha pencapaian yang ditetapkan dalam tahun anggaran. 
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Selain itu, supaya adanya kontrol terhadap penggunaan anggaran, menurut 

Mulyadi (2001 : 508) perlu dilakukannya pengendalian anggaran, dimana proses 

pengendalian anggaran melalui tiga tahapan, yaitu : penetapan sasaran, 

implementasi serta pengendalian dan evaluasi kinerja.  

Selanjutnya Mulyadi (2001 : 39) mengatakan bahwa manfaat adanya 

pengendalian biaya produksi dalah : 

a. Memantau realisasi biaya produk 

b. Menentukan harga jual produk 

c. Menghitung Profit(laba) 

d. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi. 

Informasi taksiran biaya produksi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

dasar untuk menentukan harga jual produk. Harga jual produk, tergantung kepada 

kepada realisasi biaya produksi, karena hal tersebut saling berkaitan. Informasi 

laba atau profit diperlukan untuk mengetahui kontribusi tiap produk dalam 

menutupi biaya nonproduksi dan menghasilkan laba. Sedangkan harga pokok 

persediaan biasanya disajikan dalam bentuk laporan keuangan berupa neraca dan 

laporan rugi laba. Berdasarkan catatan biaya produksi dapat menentukan biaya 

harga pokok produk jadi setelah proses produksi selesai.  

Kebijakkan seorang manajer dalam menetapkan sasaran dan tujuan 

perusahaan yang akan dicapai akan berimbas kepada penetapan biaya anggaran 

yang digunakan dalam proses produksi untuk pencapaian sasaran tersebut. 

Penetapan dan penyusunan anggaran yang dilakukan oleh seorang manajer 

disesuaikan dengan strategi perencanaan, adanya koordinasi pada setiap pusat 

pertanggungjawaban, dan adanya komitmen dalam setiap penggunaan anggaran, 

sehingga penggunaan anggaran dalam membiayai produksinya akan lebih efektif 

dan efisien. 


