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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Peranan 

 Peranan berasal dari kata peran, yaitu harapan tentang perilaku yang patut 

bagi pemegang jabatan tertentu dalam organisasi, khususnya menyangkut fungsi 

yang dilaksanakan (role). Di mana fungsi itu merupakan bagian utama dari 

cabang kerja yang selanjutnya terbagi menjadi aktivitas. 

 Konsep tentang peranan menurut Komaruddin (2005:768) adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam 

manajemen. 

2. Pola perilaku yang utama diharapkan dapat menyertai suatu status 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok. 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik 

yang ada padanya. 

5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat. 

Kata “peranan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:751), 

mengandung arti sebagai berikut: 

“Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan atau tindakan yang 

dilakukan seseorang dalam persitiwa.” 
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Dengan demikian peranan meliputi harapan-harapan dari para anggota 

organisasi terhadap fungsi-fungsi yang dijalankan oleh seseorang dalam 

organisasi. Peranan merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan 

seseorang dalam menyelesaikan permasalahan tertentu di dalam suatu kelompok 

yang mempunyai tujuan sebab akibat terhadap hasil. Yang dimaksud peranan 

dalam penelitian ini adalah fungsi dari setiap variable dalam hubungan sebab 

akibat antara akuntasi pertanggungjawaban yang memadai sebagai variable 

independen dengan tercapainya efektivitas penjualan sebagai variable dependen. 

2.1.2 Akuntansi Manajemen 

Akuntansi manajemen merupakan cabang akuntansi yang memasok 

informasi yang dibutuhkan oleh para manajer guna menentukan bagaimana 

sumber daya diperoleh dan digunakan dalam setiap jenis bisnis, baik berskala 

kecil maupun besar. Para manajer merupakan orang-orang dalam di sebuah 

organisasi dan yang bertanggung jawab mengarahkan serta mengendalikan 

kegiatan-kegiatannya. Akuntansi manajemen berbeda dengan akuntansi keuangan 

yang berkaitan dengan penyediaan informasi bagi para pemegang saham, kreditor, 

investor dan pihak lain di luar organisasi. 

Akuntansi manajemen menurut Henry Simamora (2012:13) adalah: 

“Proses pengidentifikasian, pengukuran penghimpunan, penganalisaan, 

penyusunan, penafsiran dan pengkomunikasian informasi keuangan yang 

digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi dan 

mengendalikan kegiatan usaha di dalam sebuah organisasi, serta untuk 

memastikan penggunaan dan akuntabilitas sumber daya yang tepat.” 

 

Menurut Hansen dan Mowen (2013:7), akuntansi manajemen adalah: 
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“Proses mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi dan 

melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam 

merencanakan, mengendalikan dan mengambil keputusan.” 

Sedangkan menurut Mulyadi (2001:2), akuntansi manajemen dapat dipandang 

dari dua sudut, yaitu akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe akuntansi dan 

akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe informasi. Akuntansi manajemen 

sebagai salah satu tipe akuntansi: 

 “Merupakan suatu sistem informasi pengolahan informasi keuangan yang 

digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan 

pemakai intern organisasi.” 

Sedangkan akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe informasi: 

 “Merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai 

satuan ukuran yang digunakan untuk membatu manajemen dalam 

pelaksanaan pengelolaan perusahaan.” 

 Dari definisi tersebut, dapat diringkas bahwa akuntansi manajemen adalah 

seni atau keterampilan dalam memperoleh berbagai laporan atau transaksi 

keuangan yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk dapat memberikan 

manajer umpan balik dalam penetapan pengambilan keputusan bisnis. 

2.1.3 Tipe Akuntansi Manajemen 

 Menurut Mulyadi (2001:15), peran akuntansi manajemen sebagai suatu 

tipe, yang mana terbagi ke dalam dua tipe akuntansi manajemen, yaitu: 

1. Tipe Akuntansi 
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Tipe yang mengubah informasi keuangan dalam perusahaan. Dibagi 

menjadi tiga tingkat perkembangan, yaitu: 

a. Pencatat skor (score keeping) 

b. Penarik perhatian (attention directing) 

c. Penyedia informasi untuk pemecahan masalah (problem solving) 

2. Tipe Informasi 

Informasi merupakan suatu fakta, data, pengamatan, persepsi atau 

sesuatu yang lain, yang menambah pengetahuan. Informasi diperlukan 

oleh seorang manajer untuk mengurangi ketidakpastian dalam 

pengambilan keputusan. Informasi akuntansi manajemen dibagi 

menjadi tiga tipe, yaitu: 

a. Informasi Akuntansi Penuh 

b. Informasi Akuntansi Differensial 

Informasi akuntansi differensial mempunyai dua unsur pokok, 

yaitu: 

 Merupakan informasi akuntansi masa yang akan datang dan 

berada di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambilan 

keputusan. Informasi ini diperlukan oleh manajemen untuk 

pengambilan keputusan mengenai alternatif tindakan yang 

terbaik di antara alternatif yang tersedia 

 Informasi masa lalu. 

c. Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban 
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Sedangkan menurut Ray H. Garisson (2012:3), akuntansi manajemen sebagai 

suatu tipe akuntansi tidak dapat dibandingkan dengan akuntansi keuangan karena 

mempunyai karakteristik yang berlainan yang disebabkan oleh perbedaan pemakai 

atau pengguna informasi keuangan. Akuntansi keuangan diperlukan untuk 

memenuhi informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen puncak dan 

pihak luar perusahaan, sedangkan akuntansi manajemen diperlukan untuk 

memenuhi keperluan manajemen (laporan yang berbeda untuk manajer yang 

berbeda) dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian perusahaan. 

Informasi akuntansi manajemen tidak didistribusikan untuk pihak luar perusahaan. 

Oleh karena karakteristik keputusan yang dibuat oleh pihak luar berbeda dengan 

karakteristik keputusan yang dibuat oleh manajer, maka hal ini berdampak pada 

karakteritik sistem pengolahan informasi akuntansi yang menghasilkan informasi 

keuangan. Perbedannya terletak pada: 

1. Dasar pencatatan 

2. Fokus informasi 

3. Lingkup informasi 

4. Sifat laporan yang dihasilkan 

5. Keterlibatan dalam perilaku manusia 

6. Disiplin sumber yang memadai 

7. Badan usaha yang melaporkan 

8. Periode pelaporan 
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2.1.4 Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Gagasan dibalik akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa kinerja 

setiap manajer harus seberapa baik dia mengelola hal-hal yang langsung berada 

dalam kendalinya. Guna menilai kinerja seorang manajer dengan cara ini, biaya 

dan penghasilan perusahaan diteliti dan dikelompokkan sesusai dengan berbagai 

tingkat manajemen yang memiliki kendali atas biaya itu. Masing-masing tingkat 

manajemen dibebani dengan biaya yang berada dalam kendalinya dan para 

manajer pada tingkatnya masing-masing bertanggung jawab atas perbedaan antara 

tujuan yang dianggarkan dengan realisasinya. 

2.1.4.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Organisasi pada umumnya dipimpin oleh seorang pimpinan yang 

menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang 

dimilikinya. Akuntansi pertanggungjawaban berpusat pada gagasan bahwa sebuah 

organisasi hanyalah sekelompok orang yang bekerja menuju tujuan bersama. 

Makin besar bantuan dapat diberikan kepada tiap perorangan dalam pelakasanaan 

tugasnya, makin baik kesempatan bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang 

berwenang mengendalikan atas biaya atau penghasilan dalam sebuah organisasi 

menjadi pusat pertanggungjawaban yang terpisah dan kekuasaan yang 

mengurusnya harus ditetapkan dengan tegas, diukur dan dilaporkan ke atas dalam 

organisasi itu. Jadi akuntansi pertanggungjawaban muncul sebagai akibat adanya 

pendelegasian wewenang. 

 Definisi akuntansi pertanggungjawaban menurut Hansen dan Mowen 

(2013:229), adalah sebagai berikut: 
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 “Akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk 

pengendalian manajemen dan ditentukan melalui empat elemen penting, 

yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja atau 

benchmarking, pengevaluasian kinerja dan pemberian penghargaan. 

Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan mempengaruhi perilaku dalam 

cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan 

disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama.” 

 

Menurut Henry Simamora (2012:253), akuntansi pertanggungjawaban adalah 

sebagai berikut: 

 “Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem pelaporan 

informasi yang mengklasifikasikan data finansial menurut bidang-bidang 

pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi dan melaporkan berbagai 

aktivitas setiap bidang dengan hanya menyertakan kategori-kategori 

pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer yang 

bertanggung jawab”. 

 

 Dari definisi di atas, dapat terlihat bahwa akuntansi pertanggungjawaban 

adalah aspek sistem pengendalian manajemen dan merupakan suatu sistem 

akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan 

organisasi yang mencerminkan rencana dan tindakan. Dengan menetapkan 

penghasilan dan biaya tertentu bagi setiap pusat yang memiliki tanggung jawab. 

Hal ini nantinya akan memudahkan dalam mengendalikan kegiatan operasional 

dan mengevaluasi prestasi yang telah dicapai. 

 Jika diberikan tanggung jawab atas sesuatu, maka harus menetapkan 

secara jelas garis batas daerah pertanggungjawaban yang menjadi wewenang 

seseorang. Menurut Hansen dan Mowen (2013:231), tanggung jawab 

dibebankan harus memenuhi kriteria untuk memotivasi manajer secara efektif, 

yaitu: 

1. Tanggung jawab harus konsisten dengan wewenang yang dimiliki 

oleh manajer atas pendapatan dan atau biaya 
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2. Batas tanggung jawab harus diteliti dan adil 

3. Daerah pertanggungjawaban harus dapat diukur efisiensi dan 

efektivitasnya dalam pemenuhan tugas khusus tertentu 

4. Kriteria evaluasi kinerja yang dipilih harus sesuai dengan ruang 

lingkup tanggung jawab yang dibebankan kepada manajer. 

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban 

  Menurut Anthony dan Govindarajan (2007:131) dikemukakan bahwa: 

 “Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah membebani pusat 

pertanggungjawaban dengan biaya yang dikeluarkannya.” 

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

akuntansi pertanggungjawaban adalah mengadakan evaluasi hasil kerja suatu 

pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan operasi-operasi perusahaan di 

waktu yang akan datang. 

 Adapun manfaat akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi 

(2001:174-175) adalah sebagai berikut: 

1. Informasi akuntansi pertanggungjawaban berupa informasi masa lalu 

bermanfaat sebagai: 

a. Penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. 

b. Pemotivasi manajer. 

2. Informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam activity based 

responsibility accounting system bermanfaat sebagai: 
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a. Mengelola aktivitas dengan cara mengarahkan usaha manajemen 

dalam mengurangi dan akhirnya menghilangkan biaya bukan 

penambah nilai. 

b. Memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas. 

Sedangkan menurut Welsch, dkk (2007:110), manfaat informasi akuntansi 

pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: 

1. Informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai dasar penyusunan 

anggaran. 

2. Informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai penilaian kinerja 

manajer pusat pertanggungjawaban. 

3. Informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pemotivasi 

manajer. 

4. Informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pengelolaan 

aktivitas. 

5. Informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pemantauan 

efektivitas program pengelolaan aktivitas. 

Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai penilaian kinerja, alat pemotivasi manajer, 

mengelola aktivitas untung mengurangi/ menghilangkan biaya bukan penambah 

nilai dan memantau efektivitas program. 

2.1.4.3 Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Sistem akuntansi pertanggungjawaban mempunyai empat karakteristik 

yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowen (2013:479), yaitu: 
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1. Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. 

2. Standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang 

bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. 

3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan 

anggaran. 

4. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman 

berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2001:191), karakteristik akuntansi 

pertanggungjawaban juga ada empat, yaitu: 

1. Menugaskan tanggung jawab. 

2. Membuat ukuran kinerja atau kriteria. 

3. Mengevaluasi kinerja. 

4. Memberikan penghargaan atau hukuman. 

Jadi sebelum menerapkan akuntansi pertanggungjawaban, perusahaan 

harus memiliki empat karakteristik yang telah disebutkan di atas. 

2.1.4.4 Pusat Pertanggungjawaban 

 Pengumpulan dan pelaporan biaya didasarkan pada masing-masing bidang 

pertanggungjawaban yang ada dalam tingkatan organisasi. Untuk itu harus 

ditetapkan bidang pertanggungjawaban dari tiap tingkatan manajemen yang 

disebut pusat pertanggungjawaban. 

 Pengertian pusat pertanggungjawaban menurut Hansen dan Mowen 

(2009:560) adalah sebagai berikut: 
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 “Pusat pertanggungjawaban (responsibility center) merupakan suatu 

segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian 

kegiatan-kegiatan tertentu.” 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2007:171), pusat pertanggungjawaban 

adalah sebagai berikut: 

 ”Organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab 

terhadap aktivitas yang dilakukan.” 

Sedangkan menurut Henry Simamora (2012:255), pusat pertanggungjawaban  

adalah: 

 “Pusat pertanggungjawaban (responsibility center) adalah sebuah unit 

organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. 

Manajer itu bertanggung jawab atas beragam aktivitas tertentu.” 

 Berdasarkan ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pusat 

pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang 

manajer yang berperan untuk mengendalikan dan bertanggung jawab atas hasil 

dari aktivitas yang dilakukan. Suatu pusat pertanggungjawaban bertanggung 

jawab untuk melakukan beberapa fungsi yang merupakan output-nya, 

dimaksudkan untuk mengukur input yang dipakai dalam periode waktu tertentu. 

Istilah pusat pertanggungjawaban digunakan untuk menunjukkan unit organisasi 

yang dikelola oleh seorang manajer yang bertanggung jawab, berdasarkan sejauh 

mana masukan dan keluaran yang menjadi tanggung jawabnya. 
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 Ada empat jenis pusat pertanggungjawaban, digolongkan menurut sifat 

input dan/atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian menurut 

Anthony dan Govindarajan (2007:175) adalah sebagai berikut: 

1. Pusat pendapatan 

Di pusat pendapatan, suatu output (pendapatan) diukur secara 

moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk 

mengaitkan input (beban atau biaya) dengan output. 

2. Pusat biaya 

Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang input-nya diukur 

secara moneter, namun output-nya tidak. Manajer departemen atau 

divisi pusat biaya (cost center) diserahi tanggung jawab untuk 

mengendalikan biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil 

keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. 

3. Pusat laba 

Ketika kinerja finansial suatu pusat pertanggungjawaban diukur dalam 

ruang lingkup laba (selisih antara pendapatan dan biaya), maka pusat 

ini disebut sebagai pusat laba (profit center). Laba merupakan ukuran 

kinerja yang berguna, karena laba memungkingkan manajemen senior 

untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif 

dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator (beberapa 

di antaranya menunjuk ke arah yang berbeda). Kinerja manajer pusat 

laba diukur dari selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan 

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Oleh 
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karena itu dalam pusat laba, input maupun output diukur dalam satuan 

rupiah untuk menghitung laba yang dipakai sebagai pengukur kinerja 

manajernya. 

4. Pusat investasi 

Di unit usaha yang lain, laba dibandingkan denga aktiva yang 

digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Ukuran prestasi manajer 

pusat investasi dapat berupa rasio antara laba dengan investasi yang 

digunakan untuk memperoleh laba tersebut. 

2.1.4.5 Syarat-syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Akuntansi pertanggungjawaban tidak dapat begitu saja diterapkan oleh 

setiap perusahaan, karena untuk menerapkan hal tersebut harus memenuhi syarat-

syarat tertentu. 

 Menurut Harahap (2001:169) syarat-syarat penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban yang baik adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki sturuktur organisasi yang baik. 

Struktur organisasi yang baik artinya memiliki batasan terhadap 

wewenang dan tanggung jawab yang tegas dan jelas sehingga setiap 

bagian dengan bagian yang lain tidak merasa bingung. 

2. Memberikan sistem reward dan punishment berdasarkan aturan 

pertanggungjawaban yang ditetapkan. 

3. Memiliki sistem akuntansi yang sejalan dan disesuaikan dengan pusat 

pertanggungjawaban. 
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4. Anggaran atau budget harus disusun menurut pusat-pusat 

pertanggungjawaban. 

Anggaran harus disusun sesuai dengan tingkatan manajemen dalam 

organisasi yang diatur dalam sistem pertanggungjawaban. 

5. Terdapat sistem pelaporan pendapatan dan biaya dari manajer sesuai 

dengan tanggung jawabnya. 

6. Untuk akuntansi pertanggungjawaban biaya, harus terdapat pemisahan 

antara biaya yang dapat dikendalikan (controllable) dengan biaya 

yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh manajer pusat 

pertanggungjawaban yang bersangkutan. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2007:412), agar sistem akuntansi 

pertanggungjawaban dapat diterapkan dengan dengan baik syarat-syarat yang 

harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

1. Struktur organisasi yang menetapkan secara jelas tugas garis 

wewenang dan tanggung jawab setiap tingkatan manajemen. 

2. Anggaran disusun menurut pusat pertanggungjawaban. 

3. Penggolangan biaya yang sesuai dengan dapat atau tidaknya biaya 

tersebut dikendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban. 

4. Sistem akuntansi yang disesuaikan dengan struktur organisasi. 

5. Disusunnya laporan pertanggungjawaban dari masing-masing pusat 

pertanggungjawaban. 
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Dari syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh  Harahap dan Mulyadi, 

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa syarat-syarat penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki struktur organisasi yang baik dan jelas sebagai pola 

pendelegasian wewenang. 

2. Adanya pemisahan atau penggolongan antara biaya terkendali dan 

biaya tidak terkendali. 

3. Memiliki sistem pelaporan biaya menurut pusat 

pertanggungjawabannya masing-masing. 

4. Anggaran disusun menurut pusat pertanggungjawabannya masing-

masing. 

Pada prinsipnya konsep pelakasanaan akuntansi pertanggungjawaban itu 

menekankan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap bagian serta membuat 

pusat-pusat pertanggungjawaban terhadap masing-masing bagian. 

Dalam penerapannya di perusahaan yang satu dengan yang lain tergantung 

dari jenis perusahaannya, ukurannya, luas operasi tambahan ataupun faktor khusus 

yang menjadi ciri khas perusahaan. 

2.1.4.6 Struktur Organisasi Sebagai Pola Pendelegasian Wewenang 

 Struktur organisasi merupakan salah satu syarat dalam penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban menganggap 

bahwa pengendalian organisasi dapat meningkat dengan cara menciptakan 

jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal 

perusahaan. 
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 Definisi organisasi menurut Sri Wiludjeng (2007:11): 

 “Organisasi adalah merupakan alat atau wadah dari sekelompok orang 

yang berkerja sama dengan terkoordinasi dengan cara terstruktur untuk 

mencapai tujuan tertentu.” 

 Definisi struktur organisasi menurut Robins dan Judge (2008:214) 

adalah: 

 “Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokan 

dan dikordinasikan secara formal.” 

Sedangkan definisi struktur organisasi menurut Malayu Hasibuan (2003:34) 

adalah sebagai berikut: 

 “Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe 

organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang 

pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung 

jawab, rentang kendali dan pimpinan organisasi.” 

 

 Menurut Sri Wilujeng (2007:90) dalam hubungannya dengan pemberian 

wewenang, struktur organisasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Organisasi Tersentralisasi 

Merupakan pengelolaan organisasi di mana pembuatan keputusan 

lebih banyak dimiliki oleh pihak manajemen puncak yang kebanyakan 

bekerja pada kantor organisasi. 

2. Organisasi Terdesentralisasi 

Merupakan pengelolaan organisasi di mana para manajer tingkat 

menegah atau yang tingkatannya lebih rendah memiliki kewenangan 

dalam pembuatan keputusan dalam organisasi. 
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Menurut Mulyadi (2001:183), struktur organisasi mencerminkan pembagian dan 

hierarki wewenang dalm perusahaan. Pola pendelegasian wewenang dan tanggung 

jawab didasarkan pada: 

1. Fungsi 

2. Jenis produk 

3. Daerah geografis 

2.1.4.7 Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali 

 Tanggung jawab yang diminta tiap departemen melalui manajer pusat 

pertanggungjawaban adalah tanggung jawab atas biaya yang dapat mereka 

kendalikan secara langsung. Dengan demikian, manajer tiap pusat 

pertanggungjawaban tersebut dapat mengidentifikasi pendapatan dan biaya yang 

berada di bawah pengawasannya (controllable) dan yang tidak berada di bawah 

pengawasannya (uncontrollable). Hanya biaya dan pendapatan yang terkendali 

saja yang menjadi tanggung jawab tiap manajer pusat pertanggungjawaban. 

 Henry Simamora (2012:54) menyatakan, biaya terkendali adalah: 

 “Biaya dalam sebuah pusat pertanggungjawaban yang dapat dipengaruhi 

secara signifikan oleh seorang manajer pusat pertanggungjawaban selama 

rentang waktu tertentu.” 

Sedangkan biaya tidak terkendali adalah: 

 “Setiap biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer pusat 

pertanggungjawaban dalam rentang waktu tertentu.” 

Sedangkan menurut Mulyadi (2001:166) menyatakan, biaya terkendali adalah: 
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 “Biaya yang dapat secara signifikan dipengaruhi oleh seorang manajer 

dalam jangka waktu tertentu.” 

Sedangkan biaya tidak terkendali adalah: 

 “Biaya yang tidak secara langsung dipengaruhi oleh manajer suatu pusat 

pertanggungjawaban dalam jangka waktu tertentu.” 

 Bila jangka waktu operasinya cukup panjang, maka semua biaya yang 

terjadi dapat dikendalikan oleh seseorang dalam struktur organisasi. Sebaliknya, 

jangka waktu operasi relatif pendek, maka sangat sedikit biaya yang dapat 

dikendalikan. Biaya ini timbul sebagai akibat dari kebijakan yang dibuat di luar 

batas tanggung jawab manajer yang bersangkutan. Dengan kata lain, biaya 

terkendali merupakan tanggung jawab dari fungsi yang lebih tinggi (pimpinan 

utama). 

2.1.4.8 Laporan Pertanggungjawaban 

 Laporan pertanggungjawaban merupakan  laporan-laporan yang 

menerangkan hasil dari aplikasi konsep akuntansi pertanggungjawaban. Laporan 

pertanggungjawaban memegang peranan penting dalam kegiatan penyusunan 

perencanaan dan pengendalaian atas jalannya operasi perusahaan. Laporan 

pertanggungjawaban digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. 

Laporan pertanggungjawaban merupakan ikhtisar-ikhtisar hasil yang dicapai oleh 

seorang manajer bidang pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaanya selama periode tertentu. Di dalam pengumpulan atau pelaporan 

pendapatan atau biaya, tiap bidang pertanggungjawaban harus dipisahkan antara 

pendapatan/biaya terkendali dan pendapatan/biaya tidak terkendali. 
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 Secara umum, tujuan dari laporan pertanggungjawaban adalah untuk 

memberikan informasi kepada para pimpinan tentang hasil-hasil pelaksanaan 

sesuai pekerjaan yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya dan memberikan 

motivasi kepada manajer untuk mengambil suatu tindakan dalam upaya 

meningkatkan hasil. 

 Isi laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan tingkatan manajemen 

yang akan menerimanya. Laporan pertanggungjawaban harus mencantumkan 

semua pendapatan/biaya yang sesungguhnya diterima disertai dengan jumlah 

pendapatan/biaya yang dianggarkan. Selisih anggaran dapat menguntungkan 

ataupun merugikan. Namun tidak semua selisih yang merugikan harus 

diperhatikan karena waktu yang dimiliki terbatas. 

 Agar tujuan manajer pusat pusat pertanggungjawaban tercapai, maka harus 

diperhatikan lima prinsip dasar membuat laporan, menurut Wilson dan Campbell 

(2007:550) diterjemahkan oleh Tjintin F. Tjandra, adalah sebagai berikut: 

1. Harus diterapkan konsep “pertanggungjawaban” 

2. Sedapat mungkin harus diterapkan prinsip-prinsp “pengecualian” 

3. Secara umum angka-angka harus dapat dipertimbangkan 

4. Sejauh yang dilaksanakan, data harus semakin ringkas untuk jenjang 

pemimpin yang semakin tinggi 

5. Laporan-laporan pada umumnya harus mencakup komentar-komentar 

interpretatif atau jelas dengan sendirinya. 

Kelima prinsip di atas merupakan suatu sistem pelaporan yang baik. Selain itu ada 

berbagai faktor lain yang dapat membantu untuk membuat tanggapan dan 
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pembaca laporan lebih baik menurut Wilson dan Campbell (2007:552) 

diterjemahkan oleh Tjintin F. Tjandra, yaitu: 

1. Laporan harus tepat waktu 

2. Laporan harus sederhana dan jelas 

3. Laporan harus dinyatakan dalam bahasa dan istilah yang dikenal oleh 

pimpinan yang akan memakainya 

4. Informasi harus disajikan dalam urutan yang logis 

5. Laporan harus akurat 

6. Bentuk penyajian harus disesuaikan dengan pimpinan yang akan 

menggunakannya 

7. Selalu distandarisasikan, apabila mungkin 

8. Rancangan laporan harus mencerminkan sudut pandang pimpinan 

9. Laporan harus berguna 

10. Biaya penyiapan laporan harus dipertimbangkan 

11. Perhatian yang diberikan untuk penyiapan laporan harus sebanding 

dengan manfaatnya. 

Menurut Mulyadi (2001:195), laporan pertanggungjawaban biaya disusun 

berdasarkan format sebagai berikut: 

1. Nomor kode rekening 

2. Jenis biaya atau pusat pertanggungjawaban 

3. Realisasi biaya bulan ini 

4. Anggaran biaya bulan ini 

5. Penyimpangan biaya bulan ini 
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6. Realisasi biaya sampai dengan bulan ini 

7. Anggaran biaya sampai dengan bulan ini 

8. Penyimpangan biaya sampai dengan bulan ini. 

Laporan pertanggungjawaban biaya departemen penjualan berisi ringkasan 

realisasi, anggaran dan penyimpangan biaya departemen penjualan dan bagian-

bagian di bawah departemen penjualan. 

Laporan pertanggungjawaban mencakup jangka waktu tertentu. Jangka 

waktu pelaporan hendaknya mempertimbnagkan kemungkinan campur tangan 

manajer atas terhadap penyimpangan signifikan, sehingga manajer pusat 

pertanggungjawaban dapat segera merubah kinerja ke arah yang diinginkan. 

Dalam suatu pusat pertanggungjawaban, jangka waktu pelaporan jenis informasi 

tertentu mungkin berbeda dengan jenis informasi lainnya. Laporan penjualan 

dapat disajikan mingguan dan laporan pusat pertanggungjawaban secara 

menyeluruh dapat disajikan secara bulanan. 

2.1.5 Anggaran 

2.1.5.1 Pengertian Anggaran 

 Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan tujuan (goal) dan 

sasaran (objectives) dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran tersebut. Dampak keuangan yang diperkirakan akan terjadi 

sebagai akibat dari rencana kerja tersebut kemudian disusun dan dievaluasi 

melalui proses penyusunan anggaran. 
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 Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2007:73) yang 

dialihbahasakan oleh F. X. Kurniawan Tjakrawala dan Krista, anggaran 

didefinisikan sebagai berikut: 

 “Alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang 

efektif dalam organisasi.” 

Menurut Hansen dan Mowen (2013:423): 

 “Anggaran adalah rencana keuangan untuk masa depan; rencana tersebut 

mengidentifikasikan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk 

mencapainya.” 

Menurut Mulyadi (2001:488): 

 “Anggaran merupakan suatu rencana kerja uang yang dinyatakan secara 

kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran 

lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.” 

 Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diketahui bahwa suatu anggaran 

merupakan alat yang dapat digunakan dalam melaksanakan proses perencanaan 

dan pengendalian manajemen. 

2.1.5.2 Karakteristik Anggaran 

 Karakteristik anggaran menurut Robert N. Anthony dan Vijay 

Govindarajan (2007:73): 

1. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. 

2. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin 

didukung dengan jumlah non moneter. 
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3. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun. Dalam bisnis-bisnis yang 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, mungkin ada dua 

anggaran per tahun. 

4. Merupakan komitmen manajemen; manajer setuju untuk menerima 

tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. 

5. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi 

wewenangnya dari pembuat anggaran. 

6. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi 

tertentu. 

7. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan 

anggaran dan varians dianalisis serta dijelaskan. 

2.1.5.3 Manfaat Anggaran 

 Menurut Hansen dan Mowen (2013:424), sebuah sistem penganggaran 

memberikan beberapa manfaat untuk suatu organisasi, yaitu: 

1. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. 

2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki 

pengambilan keputusan. 

3. Menyediakan standar evaluasi kinerja. 

4. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi. 

Sedangkan menurut Henry Simamora (2012:192-193), manfaat anggaran adalah: 

1. Menunjukkan kepada manajemen angka laba yang dikehendaki oleh 

perusahaan. 
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2. Menunjukkan sumber daya yang dapat dihasilkan atau digunakan 

selama periode anggaran yang akan datang. 

3. Pada saat mempertimbangkan perubahan kegiatan operasi normal, 

anggaran dapat pula menginformasikan kepada manajemen 

konsekuensi serangkaian alternatif tindakan, sehingga memberikan 

landasan untuk memutuskan alternatif mana yang terbaik. 

2.1.5.4 Fungsi Anggaran 

 Fungsi anggaran menurut Mulyadi (2001:502) adalah sebagai berikut: 

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan 

perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang 

menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang 

menghubungkan manajer bawah dan manajer atas. 

4. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai 

pembanding hasil operasi sesungguhnya. 

5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan 

manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan. 

6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi 

manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan 

efisien sesuai dengan tujuan organisasi. 

Sedangkan menurut Rahayu dan Haruman (2007:5), fungsi anggaran adalah 

sebagai berikut: 
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1. Di bidang perencanaan 

a. Membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah 

yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan. 

b. Membantu mengarahkan seluruh sumber daya yang ada 

diperusahaan dalam menentukan arah atau aktivitas yang paling 

menguntungkan. 

c. Membantu arah atau menunjang kebijakan perusahaan. 

d. Membantu manajemen memilih tujuan perusahaan. 

e. Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. 

f. Membantu pemakaian alat-alat fisik secara lebih edektif. 

2. Di bidang koordinasi 

a. Membantu mengkoordinir faktor sumber daya manusia dengan 

perusahaan. 

b. Membantu menilai kesesuaian antara rencana aktivitas 

perusahaan dengan keadaan lingkungan usaha yang dihadapi. 

c. Membantu menempatkan modal pada saluran-saluran yang 

menguntungkan sesuai dan seimbang dengan program 

perusahaan. 

d. Membantu mengetahui kelemahan organisasi. 

3. Di bidang pengawasan 

a. Membantu mengawasi kegiatan dan pengeluaran. 

b. Membantu mencegah pemborosan. 

c. Membantu menetapkan standar baru. 
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2.1.5.5 Anggaran sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian 

Anggaran sebagai Alat Perencanaan menurut Welsch, dkk (2007:30) yang 

diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy, anggaran sebagai alat 

perencanaan mencakup: 

1. Tujuan dan sasaran yang diinginkan 

Mencakup evaluasi, penilaian kembali dari berbagai variable (baik 

yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan), 

karena mereka memilik dampak yang besar terhadap perencanaan 

untuk hal yang paling mendasar dari pengambilan keputusan dalam 

proses perencanaan. Tujuan perusahaan ,menyatakan secara garis 

besar kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan 

menggambarkan kondisi masa depan yang diinginkan dan hasil akhir 

dari kegiatan perusahaan. Sasaran menggambarkan garis besar tujuan 

perusahaan yang difokuskan secara eksplisit dan menspesifikasikan 

dimensi waktu untuk pencapaiannya, ukuran kuantitatif dan 

pembagian wewenang atau otoritas. 

2. Strategis 

Untuk menyediakan dasar pencapaian tujuan perusahaan dan sasaran 

tertentu, harus menggambarkan strategi yang harus dilakukan oleh 

perusahaan. Strategi menspesifikasikan bagaimana dan merinci 

rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan secara 

operasional. 
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 Jenis perencanaan menurut Welsch, dkk (2007:9) yang diterjemahkan 

oleh Purwatiningsih dan Maudy, adalah: 

1. Strategi jangka panjang dikembangkan oleh manajemen puncak. 

Difokuskan pada tujuan perusahaan dan secara keseluruhan 

mempengaruhi seluruh fungsi manajemen, melibatkan konsekuensi 

yang menyeluruh dan jangka panjang. 

2. Taktis atau operasional jangka panjang dikembangkan bersama oleh 

manajemen dari semua tingkatan. Merumuskan tujuan perusahaan 

untuk mengembangkan program dan kinerja yang diharapkan dan 

melibatkan waktu jangka pendek hingga menengah. Difokuskan pada 

tingkatan yang telah diberi wewenang dan tanggung jawab, 

menyediakn informasi anggaran untuk laporan prestasi kerja. 

Tahap paling terperinci dari perencanaan terjadi ketika manajemen 

mengoperasikan tujuan, sasaran dan strategi yang dibuat dalam anggaran. 

Anggaran merupakan gambaran keuangan dan naratif mengenai hasil yang 

diharapkan dan keputusan perencanaan. Anggaran secara eksplisit menyatakan 

sasaran dalam ukuran waktu dan hasil keuangan yang diharapkan (pengembalian 

investasi, laba dan biaya) untuk setiap bagian perusahaan. Anggaran menyediakan 

format da nisi dari laporan pengendalian intern, sehubungan dengan operasi, 

input, output dan posisi keuangan yang dikembangkan oleh perusahaan untuk 

laporan kinerja bulanan kepada berbagai tingkatan manajemen. 

Anggaran sebagai Alat Pengendalian memiliki fungsi utama, yaitu 

meyakinkan tercapainya tujuan, sasaran dan standar perusahaan. Anggaran yang 
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menyeluruh memfokuskan pada pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja untuk 

menentukan penyebab kinerja yang tinggi dan rendah. 

Karakteristik dari pelaporan kinerja suatu perencanaan dan pengendalian 

anggaran menurut Welsch, dkk kawan (2007:35) yang diterjemahkan oleh 

Purwatiningsih dan Maudy, adalah sebagai berikut: 

1. Kinerja diklasifikasikan menurut tanggung jawab yang dibebankan. 

Laporan harus sesuai dengan struktur organisasi. Harus ada laporan 

yang berbeda untuk setiap kotak pada bagian organisasi, supaya 

laporan kinerja dibuat berdasarkan otoritas atau wewenang dan 

tanggung jawab yang dimiliki. 

2. Hal-hal yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan harus 

ditentukan. Hal ini harus dibedakan dengan jelas, karena kinerja 

manajer diukur di bawah wewenang dan tanggung jawab manajemen 

yang dapat dipengaruhinya (dapat dikendalikan oleh manajer). 

3. Dibuat laporan yang tepat waktu untuk pengendalian yang efektif. 

Laporan kinerja harus diterbitkan dalam periode interim, misalnya 

bulanan atau mingguan. Supaya efektif, laporan kinerja diserahkan 

kepada manajer yang bertanggung jawab dan penyeliannya segera 

setelah periode laporan berakhir. Dasar ini membawa implikasi bahwa 

tindakan pengendalian efektif, harus dilakukan segera setelah 

diketahui apa yang menyebabkan terjadinya masalah. Kegiatan tindak 

lanjut dikehendaki untuk: 

a. Menentukan efektivitas dari tindakan pengendalian. 
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b. Dasar untuk meningkatkan efisiensi. 

Kegiatan tindak lanjut harus tepat waktu dan keputusan yang dibuat 

berdasarkan temuan-temuan yang diimplementasikan. 

4. Penekanan diberikan pada perbandingan antara hasil yang 

direncanakan dengan yang aktual. Laporan kinerja harus disampaikan 

kepada manajer yang bertanggung jawab dan menujukkan hasil 

aktualnya, yang direncanakan dan penyimpangannya. 

Dari pendapat di atas, dapat diketahui anggaran juga merupakan salah satu 

alat untuk mengevaluasi kinerja manajer, yang didasarkan pada ukuran kinerja 

yang digambarkan merupakan hasil yang dikendalikan dan dipengaruhi secara 

signifikan oleh manajer. 

2.1.5.6 Anggaran Penjualan 

Anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan 

pada umumnya anggaran penjualan disusun terlebih dahulu sebelum menyusun 

anggaran lainnya. Karena itu, anggaran penjualan disebut sebagai anggaran kunci. 

Anggaran penjualan (sales budget) menurut Sri Rahayu dan Tandi Haruman 

(2007:45) adalah: 

“Anggaran yang direncanakan secara lebih terperinci tentang penjualan 

yang dilakukan oleh perusahaan selama periode yang akan datang yang di 

dalamnya meliputi rencana tentang jenis (kualitas) barang yang akan 

dijual, jumlah (kuantitas), harga barang, waktu penjualan, serta tempat 

atau daerah penjualannya.” 

 

Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2013:427), anggaran penjualan adalah: 

 “Projeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan 

yang diharapkan dalam satuan unit atau uang.” 
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Kesalahan dalam penyusunan anggaran penjualan akan mengakibatkan 

anggaran lain salah. Proses pencapaian penjualan adalah bagian terpenting dari 

anggaran, karena: 

1. Menyediakan dasar bagi keputusan manajemen tentang pemasaran. 

2. Berdasarkan keputusan tersebut merupakan pendekatan teroganisir 

untuk pembuatan rencana penjualan yang meyeluruh. 

Suatu rencana penjualan yang lengkap dan terpadu mencakup dua rencana 

yang terpisah tapi berkaitan dengan rencana penjualan strategis dan taktis. 

Rencana penjualan yang menyeluruh memasukkan keputusan manajemen seperti 

tujuan, sasaran dan kepentingan-kepentingan. Ini diwujudkan dalam harga, 

promosi dan usaha penjualan yang direncanakan. 

Menurut Welsch, dkk (2007:147) yang diterjemahkan oleh 

Purwatiningsih dan Maudy, mengemukakan tujuan utama rencana penjualan, 

yaitu: 

1. Untuk mengurangi ketidakpastian pendapatan di masa yang akan 

datang. 

2. Untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam 

proses perencanaan (misalnya proses pemasaran). 

3. Untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain 

dari rencana laba yang menyeluruh. 

4. Untuk memudahkan pengendalian menajemen atas kegiatan penjualan 

yang dilakukan. 
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Pembuatan rencana penjualan yang menyeluruh menurut Welsch, dkk 

(2007:150) yang diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy, adalah: 

1. Membuat pedoman khusus manajemen untuk perencanaan penjualan, 

mencakup proses perencanaan penjualan dan pertanggungjawaban 

perencanaan. 

2. Mempersiapkan satu (atau lebih) ramalan penjualan (pasar) yang 

konsisten dengan pedoman peramalan khusus termasuk asumsi-

asumsinya. 

3. Menyusun semua data lain yang relevan dalam pembuatan rencana 

penjualan yang menyeluruh. 

4. Berdasarkan hal-hal di atas, gunakan evaluasi manajemen untuk 

membuat rencana penjualan menyeluruh. 

5. Menjamin komitmen manajerial untuk mencapai tujuan yang 

digunakan dalam rencana penjualan yang menyeluruh. 

Tujuan penekanan manajemen untuk penjualan adalah untuk mencapai 

kondisi dan keseragaman dalam proses perencanaan penjualan. Pedoman ini harus 

menekankan tujuan perusahaan, sasaran dan strategi penjualan. Pedoman ini jiga 

harus memberikan perhatian langsung pada bidang produk, kebijakan harga 

umum, dorongan utama dari pasar, strategi pemasaran dan posisi persaingan. 

Ramalan harus mencakup ramalan strategis dan taktis yang konsisten dengan 

dimensi waktu yang digunakan dalam rencana laba yang menyeluruh. 

Informasi lain yang berkaitan untuk membuat rencana penjualan yang 

realistis harus dikumpulkan dan dievaluasi. Informasi ini harus berkaitan dengan 
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hambatan dan peluang. Hambatan utama yang  harus dievaluasi adalah kapasitas 

lahan, ketersediaan SDM, ketersediaan modal dan ketersediaan dari alternatif 

jalur-jalur distribusi. Peluang perencanaan penjualan termasuk perencanaan 

produk lama dan pengenalan produk baru, perubahan area penjualan, inovasi 

harga (contohnya, bonus pelanggan), pengepakan yang menarik, inovasi 

pemasaran dan strategi pemasaran yang baru. 

Untuk membuat rencana penjualan yang strategis dan taktis, proses 

perencanaan harus disusun untuk memaksimalkan motivasi para tenaga penjualan 

dan realisasi dalam rencana penjualan. Proses ini menunjukkan kepentingan 

tujuan manajemen strategis dan taktis. Partisipasi ekstensif menyeluruh oleh 

manajer tingkat menengah dan bawah berguna dalam pembuatan rencana 

penjualan taktis (jangka pendek). Proses pembuatan rencana penjualan yang 

realistis harus unik untuk setiap perusahaan, karena karakteristik perusahaan, 

produknya, jalur distribusinya dan keahlian dari kelompok pemasarannya 

berbeda-beda. 

Manajemen tingkat atas harus memberi komitmen penuh untuk mencapai 

target penjualan yang terperinci dalam rencana penjualan yang disetujui. 

Komitmen ini memerlukan komunikasi para manajer penjualan tentang tujuan, 

rencana pemasaran yang disetujui dan strategi pertanggungjawaban penjualan. 

2.1.5.7 Hubungan Anggaran dengan Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standard an satuan ukuran lain, 

mencakup jangka waktu satu tahun dan merupakan suatu rencan kerja jangka 
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pencek yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang, ditetapkan dalam 

proses program (programming). Di masa penyusunan anggaran pada dasarnya 

merupakan proses penetapan peran setiap manajer dalam melaksanakan program 

atau bagian dari program. Oleh karena itu, anggaran merupakan komitmen 

manajer pusat pertangggungjawaban yang digunakan sebagai alat pengendalian 

kegiatan (budgetary control). 

 Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang 

membandingkan anggaran dengan tindakan dari setiap pusat pertanggungjawaban 

yang digunakan untuk mengukur kinerja seseorang dan/atau suatu departemen 

dalam pencapaian tujuan perusahaan, dalam hal ini pusat pendapatan, yaitu 

departemen pemasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, manajer pemasaran 

berusaha agar hasil yang diperoleh departemen penjualan dapat mencapai target 

penjualan. 

Jadi hubungan anggaran dengan akuntansi pertanggungjawaban, bahwa 

anggaran harus disusun dalam setiap tingkatan manajemen yang dibebani 

tanggung jawab atas pendapatan dan biaya yang controllable bagi manajer pusat 

pertanggungjawaban. Dalam hal ini, anggaran penjualan disusun oleh departemen 

pemasaran dengan dibebani tanggung jawab atas pendapatan yang diperoleh 

sesuai dengan target penjualan dan biaya yang controllable bagi manajer 

pemasaran. Melalui laporan prestasi, yaitu anggaran penjualan dibandingkan 

dengan realisasinya, apakah dapat mencapai target penjualan atau tidak, sehingga 

kinerja dari manajer penjualan dapat diukur prestasinya. 
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2.1.6 Pengertian Efektivitas 

 Efektivitas menyatakan sejauh mana tujuan yang ingin dicapai telah 

dilaksanakan. Menurut Ulum (2008:199),  efektivitas adalah sebagai berikut: 

 “Efectiveness-Efektivitas: Suatu keadaan yang mengandung pengertian 

mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau 

seseorang atau organisasi melakukan suatu perbedaan dengan maksud 

tertentu yang memang dikehendakinya, maka orang atau organisasi 

tersebut dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai 

maksud sebagaimana yang dikehendakinya.” 

 

Menurut Djumhana (2007:53): 

“Efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil dengan target yang 

ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan input 

dengan output.” 

Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadapa nilai pencapaian 

tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut. Baik di dalam 

sasaran maupun di dalam keluaran dari suatu unit kerja seringkali sulit pula untuk 

ditetapkan secara rinci. Oleh karena itu, biasanya tingkat efektivitas ini 

digambarkan dalam besaran yang bersifat kuantitatif saja. 

 Jadi, efektivitas dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai derajat 

keberhasilan suatu organisasi (sampai seberapa jauh organisasi dapat dinyatakan 

berhasil) dalam usaha untuk mencapai apa yang telah menjadi tujuannya. Dapat 

dikatakan pula, efektivitas merupakan pencapaian sasaran yang telah dipilih 

sesudah mempertimbangkan alternatif yang bersangkutan. 
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2.1.7 Pengendalian Penjualan 

2.1.7.1 Pengertian Pengendalian 

 Pengertian pengendalian menurut Usry dan Hammer (2008:5) yang 

diterjemahkan oleh Alkonsu Sirait dan Herman Wibowo, adalah: 

“Pengendalian merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai 

tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan 

membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting.” 

Menurut William K. Carter (2009:6) yang diterjemahkan oleh Jrista 

mengartikan pengendalian sebagai berikut: 

 “Pengendalian merupakan usaha sistematis manajemen untuk mencapai 

tujuan.” 

Dalam pengendalian, aktivitas yang dilakukan harus dimonitori secara 

kontinu untuk memastikan bahwa hasilnya akan berada dalam batasan yang 

diinginkan. Hasil aktual dari setiap aktivitas dibandingkan dengan rencana dan 

jika terdapat perbedaan yang signifikan, tindakan perbaikan mungkin diambil. 

Bentuk pengendalian yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah mengenai 

pengendalian terhadap sistem dan prosedur penjualan. Pelaksanaan sistem dan 

prosedur penjualan sangat dipengaruhi oleh isi laporan yang akan dihasilkan dan 

jika diterapkan dalam penjualan maka distribusi penjualan adalah prosedur 

peringkasan rincian yang tercantum dalam faktur penjualan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian adalah usaha untuk membandingkan prestasi kerja dengan rencana 
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dan untuk mengkoreksi perbedaan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

2.1.7.2 Proses Pengendalian 

Proses pengendalian memerlukan suatu standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya sebagai dasar untuk menilai yang telah dicapai dalam pelaksanaan 

operasi kegiatan. Proses pengendalian didefinisikan sebagai proses mengukur dan 

mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi dari suatu perusahaan 

dan melaksanakan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Hal ini dilakukan untuk 

menjamin sasaran, tujuan, kebijakan dan standar yang telah ditetapkan dalam 

anggaran secara efisien dengan membandingkan ke pelaksanaan aktualnya. 

Proses pengendalian berjalan dirancang untuk membantu dan memantau 

aktivitas yang sedang berjalan dari suatu inti usaha dan setiap pusat tanggung 

jawab. Welsch, dkk (2007:14) yang diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan 

Maudy, menyebutkan proses pengendalian terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

1. Membandingkan kinerja aktual untuk periode yang bersangkutan 

dengan tujuan dari standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Menyiapkan laporan kinerja yang berisi hasil aktual, hasil yang 

direncanakan dan selisih dari kedua angka tersebut. 

3. Menganalisis penyimpangan antara hasil aktual dengan hasil yang 

direncanakan dan mencari sebab-sebab apabila terjadi penyimpangan. 

4. Mencari dan mengembangkan tindakan alternatif untuk mengatasi 

masalah dan belajar dari pengalaman pihak lain yang telah sukses di 

suatu bidang tertentu. 
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5. Memilih alternatif dari kumpulan alternatif yang ada dan menerapkan 

alternatif tersebut. 

6. Tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai efektivitas dari 

tindakan koreksi yang ditetapkan, dilanjutkan dengan umpan balik 

untuk perencanaan periode berikutnya. 

Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan (2007:1), tahap-tahap 

proses pengendalian adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan Strategis. 

2. Penyusunan anggaran. 

3. Pelaksanaan. 

4. Evaluasi kinerja. 

Jadi, pengendalian harus dipertimbangkan tidak hanya terhadap hasil 

jangka pendek, tetapi juga hasil jangka panjang dan dalam melakukan 

pengendalian dapat diterapkan pada setiap sumber daya dalam organisasi, juga 

terhadap manajemen sendiri. 

2.1.8 Penjualan 

2.1.8.1 Pengertian Penjualan 

Pengertian penjualan menurut Chairul Marom (2008:28) mengatakan 

bahwa: 

“Penjualan artinya penjualan barang dagangan sebagai usaha pokok 

perusahaan yang biasanya dilakukan secara teratur.” 

Sedangkan pengertian penjualan menurut Henry Simamora (2012:24) 

menyatakan bahwa: 
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“Penjualan adalah pendapatan lazim dalam perusahaan dan merupakan 

jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa.” 

Penjualan di sini mencakup penjualan barang dan jasa yang menjadi objek 

utama dari operasi perusahaan. Penjualan tersebut terjadi apabila antara pihak 

penjual dan pembeli sudah sepakat dalam pemindahan barang dan jasa dengan 

jumlah uang yang sudah disepakati pula. 

Dalam usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, 

mereka akan berupaya untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Pendapatan 

yang optimal tersebut berasal dari penjualan, yang merupakan sumber pendapatan 

utama bagi perusahaan. 

2.1.8.2 Tujuan Penjualan 

Menurut Basu Swastha (2005:404), tujuan umum penjualan dalam 

perusahaan yaitu: 

1. Untuk mencapai volume penjualan tertentu. 

2. Untuk menunjang pertumbuhan perusahaan. 

Jadi berdasarkan uraian di atas, tujuan umum perusahaan dalam kegiatan 

penjualan adalah untuk mencapai volume tertentu dari penjualan, mendapatkan 

laba maksimal dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkan volume 

penjualan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut sepenuhnya tidak hanya 

dilakukan oleh pelaksana penjualan atau penjualnya saja, tetapi memerlukan kerja 

sama yang baik antara bagian-bagian dalam perusahaan, seperti bagian produksi, 

bagian personalia, bagian keuangan dan bagian lainnya yang harus 

dikoordinasikan dengan baik. 
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2.1.9 Pengertian Pengendalian Penjualan 

Pengertian pengendalian penjualan menurut Steven M. Bragg (2007:256) 

adalah: 

“Meliputi analisa, penelaahan dan penelitian yang diharuskan terhadap 

kebijakan, prosedur, metode dan pelaksanaan yang sesungguhnya untuk 

mencapai volume penjualan yang dikehendaki, dengan biaya yang wajar 

yang menghasilkan laba kotor untuk mencapai hasil pengembalian yang 

diharapkan atas investasi (return on investment – ROI).” 

 

Penjualan harus dikendalikan agar dapat dicapai hasil pengembalian 

investasi. Laba bersih optimum akan dapat direalisir bila terdapat hubungan yang 

wajar antara investasi dalam modal kerja dan fasilitas-fasilitas, volume penjualan, 

biaya operasi (operating expense) dan laba kotor. Oleh karena itu, pengendalian 

akuntansi terhadap penjualan yang mengungkapkan trends dan penyimpangan 

penjualan dengan realisasi penjualan. Analisa ini cukup penting untuk 

dilaksanakan, karena dengan mengetahui tercapainya tidaknya target penjualan 

yang telah ditetapkan, manajer dapat menentukan efektivitasnya. 

Teknik-teknik analisa untuk meningkatkan volume penjualan, yaitu: 

1. Analisa dan pelaksanaan penjualan masa lalu dalam hubungan dengan 

harga dan volume untuk menyelidiki segi kelemahan dari anggaran 

dan melaporkannya. 

2. Memberi bantuan kepada pimpinan penjualan untuk menentukan 

anggaran penjualan secara menyeluruh, yang cocok dan melaporkan 

pelaksanaan dengan rencana. 

3. Memberi bantuan kepada pimpinan penjualan dalam menyusun 

standar penjualan. 
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4. Pembuatan analisis biaya yang wajar dan analisis investasi untuk 

digunakan dalam menentukan harga jual. 

2.1.10 Laporan Penjualan 

Isi laporan penjualan menurut menurut Steven M. Bragg (2007:274) 

meliputi: 

1. Pelaksanaan penjualan yang sebenarnya dengan angka-angka untuk 

bulan berjalan dan sampai bulan dua tahun berjalan. 

2. Penjualan yang dianggarkan untuk periode berjalan sampai dengan 

periode berikutnya. 

3. Perbandingan penjualan yang sebenarnya dari perusahaan dengan 

angka-angka dalam jenis industri yang bersangkutan, meliputi 

persentase dari total. 

4. Analisa penyimpangan (varians) antara penjualan yang sebenarnya 

dengan yang dianggarkan dan sebab-sebab terjadinya penyimpangan. 

5. Hubungan-hubungan antara penjualan dan biaya, misalnya biaya 

pertanggungjawaban order yang diterima. 

6. Standar penjualan perbandingan penjualan yang sebenarnya dengan 

kuota per penjual. 

7. Data harga jual per unit. 

8. Data laba kotor. 

Isi laporan berbeda-beda, disesuaikan dengan keperluan dan personalitas 

pemakai. Laporan-laporan yang dibuat berhubungan dengan tingkatan 
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manajemen, semakin rendah tingkatan manajemen, maka informasi akan menjadi 

semakin banyak isinya. 

Frekuensi setiap laporan akan tergantung pada kebutuhan masing-masing 

eksekutif atau anggotanya, apakah per hari, per minggu, per bulan, per kuartal 

atau per tahun. Sebagai contoh, pimpinan tertinggi dan pimpinan utama penjualan 

mungkin menginginkan laporan harian tentang penjualan, order yang diterima dan 

order yang masih ada di tangan atau cukup dengan laporan per minggu atau 

diperlukan suatu laporan harian dalam masa kritis. 

2.1.11 Efektivitas Penjualan 

Berdasarkan definisi-definisi di awal, dapat diketahui bahwa agar 

penjualan efektif, maka harus didahului dengan berbagai kegiatan pemasaran, 

pengembangan produk, penetapan harga dan saluran distribusi serta adanya 

hubungan yang wajar antara: 

1. Investasi dalam modal kerja dan fasilitas 

2. Volume penjualan 

3. Biaya operasi 

4. Laba kotor 

Hal-hal tersebut dapat menunjang keefektivan penjualan yang erat 

kaitannya dengan laba optimal yang akan dicapai perusahaan. Jika dalam 

perusahaan pemasarannya berhasil mengidentifikasikan kebutuhan konsumen, 

pengembangan produk yang tepat, penetapan harga yang wajar, mendistribusikan 

serta mempromosikan secara efektif, maka dapat meningkatkan volume 

penjualan. 
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Efektivitas penjualan menurut Kotler dan Keller (2009:257) adalah: 

“Suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan atau kegagalan 

kegiatan manajemen dalam pencapaian target penjualan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu.” 

Masih menurut Kotler (2009:257-258) suatu penjualan dikatakan efektif jika 

perusahaan memiliki karakterisitik sebagai berikut: 

1. Adanya perkembangan penjualan yang dapat dilihat perkembangan 

volume penjualan secara terus menerus meningkat dan adanya 

anggaran penjualan yang dapat segera direalisasikan. 

2. Transaksi penjualan dicatat sesuai dengan tanggal dan arsip nomor 

urut. 

3. Kegiatan penjualan mulai dari penerimaan order penjualan sampai 

dengan penyerahan barang dapat diselesaikan sesuai dengan order 

yang diterima dari pelanggan, sehingga operasi perusahaan dapat 

berjalan lancar dan efisien. 

4. Terdapat kepuasan pelanggan terhadap produk yang dipesan. 

Jadi, efektivitas penjualan dapat dilihat dari target penjualan yang 

dikehendaki dan tercapai baik dalam unit maupun rupiah. Tercapainya 

pengendalian intern penjualan yang meliputi laporan keuangan bidang penjualan 

yang handal, ketepatan waktu, dan ketepatan kualitas, serta ada atau tidaknya 

penyimpangan terhadap target yang sudah direncanakan. 
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2.1.12 Peranan Pemanfaatan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam 

Menunjang Efektivitas Penjualan 

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi aktiva, 

pendapatan dan biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggungjawab 

atas pusat pertanggungjawaban 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 pertanggungjawaban guna 

memantau sampai seberapa jauh manajer tersebut melaksanakan rencananya. 

Informasi akuntansi pertanggungjawaban dengan demikian merupakan dasar 

untuk kinerja manajemen membantu manajer dalam menetapkan rencana dan 

sekaligus untuk memotivasi para manajer dalam melaksanakan rencana mereka 

yang dituangkan dalam anggaran. 

Informasi akuntansi pertanggungjawaban disajikan dalam rangka 

pengendalian penjualan, yaitu proses pengendalian penjualan yang nantinya akan 

mempengaruhi efektivitas pengendalian penjualan, yaitu: 

1. Menetapkan anggaran penjualan 

Anggaran penjualan berfungsi sebagai pedoman pengendalian 

penjualan perusahaan dan juga berfungsi sebagai tolak ukur untuk 

menilai dan menganalisa aktivitas perusahaan dalam usaha pencapaian 

sasaran perusahaan. Oleh karena itu, penyusunan anggaran penjualan 

hanya mungkin dilakukan jika tersedia informasi akuntansi 
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pertanggungjawaban yang berperan dalam usaha pencapaian sasaran 

yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran.  

2. Membandingkan realisasi penjualan dengan anggaran penjualan 

Perbandingan ini berfungsi sbagai pengukuran atas penyimpangan 

yang terjadi. Melalui perbandingan ini juga dapat ditentukan prestasi 

manajer pusat pertanggungjawaban. 

3. Menganalisa penyebab terjadinya penyimpangan 

Tujuannya yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya 

penyimpangan. Analisa terhadap prestasi pelaksanaan penjualan di 

masa lalu dalam hubungannya dengan harga dan volume, untuk 

menemukan perkembangan dan kelemahan yang tidak memuaskan. 

4. Mengambil tindakan perbaikan 

Tindakan perbaikan ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan 

yang terjadi, sehingga dalam penyusunan anggaran pada periode 

berikutnya dapat diketahui apa saja yang dilakukan oleh manajemen 

penjualan agar penyimpangan yang baik dapat ditingkatkan dan 

penyimpangan yang kurang baik dapat diminimalisir, sehingga tidak 

terjadi kerugian yang besar. 

Dengan kata lain, pengendalian akuntansi terhadap penjualan adalah 

laporan-laporan yang menganalisa kegiatan penjualan yang mengungkapkan 

trends dan hubungan-hubungan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak 

dikehendaki dari tujuan, dari anggaran atau dari standar yang telah dihitung 

dengan cara yang tepat agar ada tindakan perbaikan. 
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Apabila proses pengendalian penjualan (tercapainya target penjualan yang 

sudah direncanakan, adanya ketaatan kebijakan sistem anggaran dan tercapainya 

tujuan penjualan yang dianggarkan lebih kecil atau sama dengan realisasi 

penjualan, yang berarti efektif) dapat tercapai. Dengan tercapainya tujuan 

pengendalian penjualan, maka berarti tercapai efektivitas pengendalian penjualan. 

Agar manfaat akuntansi pertanggungjawaban tercapai, suatu organisasi 

harus secara hati-hati mengamati dan menggolongkan pendapatan dan biaya 

sesuai dengan berbagai tingkatan manajemen yang bertanggung jawab. Melalu 

laporan prestasinya, sehingga dapat ditentukan prestasi manajer pusat 

pertanggungjawaban. 

Dengan akuntansi pertanggungjawaban, dapat dilakukan penyusunan 

anggaran penjualan yang berfungsi sebagai alat pemotivasi kerja. Laporan 

kegiatan penjualan yang menggambarkan hasil penjualan yang sebenarnya serta 

dilakukan perbandingan antara pelaksanaan dengan anggaran. Dari perbandingan 

tersebut dapat diketahui penyimpangan yang terjadi dan sebab-sebab terjadinya 

penyimpangan sehingga dapat diambil tindakan koreksi yang tepat. Perbaikan 

yang dilakukan diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk beroperasi lebih 

optimal dan efektif. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Variabel X 

Peranan Pemanfaatan 

Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Variabel Y 

Efektivitas Penjualan 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Hasil penelitian sebelumnya: 

1. Agni Vidya (2012), dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Widyatama dengan judul “Peranan Implementansi 

Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Menilai Kinerja Manajer Pusat 

Laba”, dengan kesimpulan bahwa akuntansi pertanggungjawaban 

yang memadai berperan dalam menilai kinerja manajer pusat laba 

pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawengi Bandung. Perbedaan 

peneliti dengan peniliti sebelumnya, peneliti sebelumnya 

menggunakan akuntansi pertanggungjawaban untuk menilai kinerja 

manajer pusat laba, sedangkan peneliti menggunakan pemanfaatan 

akuntansi pertanggungjawaban untuk menunjang efektivitas 

penjualan. 

2. Sherly Mayang Yunus  (2011), dari Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi Universitas Widyatama dengan judul “Peranan Akuntansi 

Pertanggungjawaban dalam Menunjang Efektivitas Penjualan”, 

dengan kesimpulan bahwa akuntansi pertanggungjawaban telah 

bermanfaat pada PT. Kereta Api Indonesia Persero dalam menunjang 

efektivitas penjualan. Adapun perbedaan peneliti dengan peneliti 

sebelumnya terdapat pada teori akuntansi pertanggungjawaban yang 

digunakan, lokasi dan waktu penelitian. 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis mengambil hipotesis 

deskriptif bahwa: “Akuntansi pertanggungjawaban yang memadai berperan dan 

bermanfaat dalam menunjang efektivitas penjualan.” 

 


