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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peranan  

 Menurut Komarudin (1999;768) definisi peranan adalah sebagai berikut: 

“1.  Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam  
manajemen. 

2. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.  
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi 

karakteristik yang ada padanya. 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.” 
 

Definisi tersebut dapat diartikan secara keseluruhan bahwa peranan adalah 

sebagian dari tugas utama perusahaan, karakteristik yang ada pada seseorang atau 

sekelompok orang pada suatu organisasi, juga dapat diartikan sebagai hubungan 

sebab akibat dari fungsi setiap variabel. 

 
2.2 Akuntansi Pertanggungjawaban 

2.2.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban  

 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban merupakan salah satu sistem 

informasi yang menyajikan laporan kepada manajer guna mengetahui seberapa 

jauh tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan informasi mengenai aktiva, pendapatan dan 

biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggungjawab terhadap pusat 

pertanggungjawaban tertentu. Informasi akuntansi pertanggungjawaban pusat 

biaya merupakan dasar dalam menganalisis prestasi manajer dan memotivasi para 

manajer dalam melaksanakan rencana perusahaan. 

 Untuk memberikan dasar tentang akuntansi pertanggungjawaban, berikut 

ini beberapa pendapat dari para ahli yaitu sebagai berikut:  

      Menurut Mulyadi (2001;218) mendefinisikan sebagai berikut: 

“Akuntansi Pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang 
disusun sedemikian rupa, sehingga pengumpulan, pelaporan biaya 
dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban 
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atau kelompok orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan 
biaya dan pendapatan yang dianggarkan”. 

 

      Menurut Horngren dan Foster yang dialihbahasakan oleh Desi 

Adhariani   (2005;233) mendefinisikan sebagai berikut: 

“Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur 

rencana menggunakan anggaran dan tindakan, menggunakan hasil 

aktual dari setiap pusat pertanggungjawaban”. 

 

       Menurut Milton F.Usry  yang dialihbahasakan oleh Krista (2004;543) 

mendefinisikan sebagai berikut: 

      “Akuntansi Pertanggungjawaban adalah akumulasi biaya, 
pendapatan yang dikaitkan dengan bidang pertanggungjawaban 
dengan maksud agar penyimpangan biaya standar dan anggaran 
dapat didefinisikan, dihubungkan pada orang atau kelompok orang 
yang bertanggungjawab”.   

 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban digunakan untuk merencanakan, 

mengumpulkan dan melaporkan biaya-biaya yang mengidentifikasikan secara 

langsung kepada manajer yang bertanggungjawab akan terjadinya biaya-biaya 

tersebut. 

2. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur rencana 

(anggaran) dan tindakan (dengan hasil sesungguhnya) dari setiap pusat 

pertanggungjawaban. 

3. Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban dimaksud untuk pengendalian dengan 

cara menghubungkan secara langsung antara realisasi biaya dan penghasilan 

dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab. 

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa Akuntansi Pertanggungjawaban 

mempunyai beberapa unsur, yaitu sistem akuntansi, pusat-pusat 

pertanggungjawaban, orang atau sekelompok orang yang bertanggungjawab atas 

penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. 
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2.2.2 Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban  

Untuk dapat memahami secara jelas tentang akuntansi pertanggungjawaban, perlu 

diketahui tujuan diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Memberikan informasi tentang syarat dan kriteria penilaian kinerja pusat 

pertanggungjawaban. 

2. Memberikan data-data yang diperlukan untuk dapat mengidentifikasikan 

tindakan koreksi atas penyimpangan kinerja. 

3. Menyediakan informasi untuk keperluan evaluasi kinerja pusat 

pertanggungjawaban. 

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya dapat dijadikan 

sebagai dasar penyusunan anggaran yang lebih teratur berdasarkan informasi masa 

yang akan datang. Sedangkan, informasi masa lalunya dapat mempermudah 

penilaian kinerja atau prestasi kinerja dan divisi. Selain itu, motivasi manajer 

dapat terpacu untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan 

tanggung jawabnya. 

 

2.2.3 Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban  

 Akuntansi Pertanggungjawaban bertujuan untuk menghasilkan informasi 

akuntansi pertanggungjawaban yang bermanfaat bagi pengelolaan perusahaan atau 

organisasi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban dapat berupa informasi 

historis maupun informasi yang akan datang. Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban pusat biaya yang berupa informasi yang akan datang 

bermanfaat untuk dasar penyusunan anggaran. Sebagai dasar penyusunan 

anggaran, dapat dijelaskan bahwa anggaran pada dasarnya merupakan proses 

penetapan peran dalam upaya mencapai sasaran perusahaan.   

 Informasi akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya bermanfaat pula 

sebagai pemotivasi manajer. Pemotivasi adalah sesuatu yang digunakan untuk 

mendorong timbulnya prakarsa seseorang untuk melakukan tindakan secara sadar 

dan bertujuan seseorang akan memiliki motivasi untuk berusaha jika memiliki 
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penghargaan yang tinggi atau berkeyakinan bahwa suatu kinerja akan diberi 

penghargaan yang tinggi dengan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya. 

 Adapun manfaat dari penerapan akuntansi pertanggungjawaban tersebut 

menurut Mulyadi (2001;174) adalah sebagai berikut: 

  “1. Dasar Penyusunan Anggaran 
Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses 
penetapan peran dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan. 
Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang akan 
berperan dalam melaksanakan sebagian aktivitas pencapaian 
sasaran dan ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi 
pemegang peranan tersebut untuk memungkinkan melaksanakan 
perannya. 

  2. Penilaian Kinerja Manajer Pusat Pertanggungjawaban. 
Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi 
yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian 
aktivitas organisasi, kemudian informasi tersebut menekan 
hubungan antara informasi dengan manajer yang 
bertanggungjawab terhadap perencanaan dan realisasinya.   

  3. Pemotivasian Manajer 
Motivasi adalah proses prakarsa dilakukannya suatu tindakan 
secara sadar dan bertujuan. Pemotivasi adalah sesuatu yang 
digunakan untuk menolong timbulnya prakarsa seseorang untuk 
melaksanakan tindakan sadar dan bertujuan. Informasi akuntansi 
pertanggungjawaban pusat biaya akan diberi penghargaan yang 
sebagian besar didasarkan atas informasi akuntansi sehingga 
manajer akan meningkatkan usaha”.  
 

 Dari uraian diatas disimpulkan bahwa manfaat dari akuntansi 

pertanggungjawaban ini adalah: 

1. Sistem ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran yang lebih 

teratur. 

2. Lebih mudah dalam penilaian prestasi manajer dan divisi. 

3. Dapat menjadi media dalam memotivasi manajer agar dapat tercapai tujuan 

yang diterapkan sesuai dengan pertanggungjawabannya. 

 

2.2.4 Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Menurut Mulyadi (2001;191) karakteristik akuntansi pertanggungjawaban 

ada empat yaitu: 
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 “1.   Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban 
6. Standar ditetapkannya sebagai tolak ukur kinerja manajer yang 

bertanggung jawab atas pusat-pusat pertanggungjawaban. 
7. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi 

dengan anggaran. 
8. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman 

berdasarkan kebijakan manajer yang lebih tinggi”. 
 

2.3 Pusat Pertanggungjawaban 

2.3.1 Pengertian Pusat Pertanggungjawaban 

 Pengertian pusat pertanggungjawaban dikemukakan oleh Horngren 

(2000;194) adalah sebagai berikut: 

 “A responsibility center is  part, segment or subunit  of an organization 

whose manager is accountable for a specified set of activitie.” 

 

 Sedangkan menurut Hilton (2005;502) menyatakan bahwa: 

 “A responsibility centers is a subunit in an organization whose 

manager is held accountable for specified financial results of the 

subunit’s activities.” 

 Jadi, pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit di organisasinya 

yang dikepalai oleh seorang manajer yang bertanggungjawab terhadap hasil dari 

aktivitas yang dilakukan oleh unit tersebut. 

 

2.3.2 Tipe Pusat Pertanggungjawaban 

 Dalam organisasi perusahaan, penentuan daerah pertanggungjawaban dan 

manajer yang bertanggungjawab dilaksanakan dengan menetapkan pusat-pusat 

pertanggungjawaban dan tolak ukur kinerjanya. Suatu pusat pertanggungjawaban 

dapat dipandang sebagai suatu pusat pertanggungjawaban yang dinyatakan dalam 

satuan uang disebut dengan pendapatan. 

 Berdasarkan karakteristik masukan dan keluarannya serta hubungan antara 

keduanya, Mulyadi (2001;426) membagi pusat pertanggungjawaban menjadi 

empat macam, yaitu: 

 “ 1. Pusat Biaya, 2. Pusat Pendapatan, 3. Pusat Laba, 4. Pusat 

Investasi.” 
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1. Pusat Biaya 

Pusat Biaya adalah pusat pertanggungjawaban dimana seorang manajer diukur 

prestasinya atas dasar biayanya (nilai masukannya). Dalam pusat biaya, 

keluarannya tidak perlu atau tidak dapat diukur dalam wujud pendapatan. 

2. Pusat Pendapatan 

Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi 

wewenang untuk mengendalikan pendapatan pusat pertanggungjawaban 

tersebut. Contoh pusat pendapatan adalah departemen pemasaran. Departemen 

Pemasaran bertanggungjawab terhadap pencapaian pendapatan yang 

ditargetkan tanpa harus dibebeni tanggung jawab mengenai biaya yang terjadi 

di departemen, karena biaya seringkali tidak mempunyai hubungan dengan 

pendapatan yang diperoleh departemen tersebut. 

3. Pusat Laba 

Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi 

wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat 

pertanggungjawaban tersebut. Manajer pusat laba diukur kinerjanya dari 

selisih antara pendapatan tersebut. Oleh karena itu dalam pusat laba, baik 

masukan maupun keluarannya diukur dalam satuan rupiah untuk menghitung 

laba sebagai pengukur kinerja manajernya. 

4. Pusat Investasi 

Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur 

prestasinya dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat 

pertanggungjawaban dengan investasi yang bersangkutan. Ukuran prestasi 

manajer pusat investasi dapat berupa rasio antara laba dengan investasi yang 

digunakan untuk memperoleh laba tersebut. 

 

2.4 Syarat-Syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban . 

 Ada 5 syarat untuk dapat menerapkan sistem akuntansi 

pertanggungjawaban pusat biaya menurut Mulyadi (2001;379), yaitu sebagai 

berikut: 
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“1.   Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan 
tanggung jawab tiap tingkatan manajemen. 

           2.    Anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen. 
           3.  Penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya 

(controllbility)       biaya oleh manajemen tertentu oleh organisasi. 
          4.  Sistem akuntansi biaya yang disesuaikan dengan struktur 

organisasi. 
          5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggungjawab  

(responsibility reporting)”. 
 
2.4.1 Struktur Organisasi 

Didalam struktur organisasi yang baik, tercermin pembagian tugas ke 

dalam berbagai tingkatan manajemen dalam perusahaan, pembagian wewenang 

dan tanggung jawab masing-masing manajer, hubungan koordinasi dan komando 

antara berbagai posisi manajer dalam perusahaan. Dalam struktur organisasi harus 

ada koordinasi usaha diantara semua satuan dalam jenjang organisasi. Setiap unit 

harus mengerti akan tanggung jawabnya, koordinasi dengan unit lain, dan 

wewenang yang didelegasikan kepadanya, sehingga seorang pimpinan harus 

membuat tugas-tugas sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, 

terarah, dan hasilnya dapat dikendalikan. 

Oleh karena itu, pemisahan wewenang dan tanggung jawab dalam struktur 

organisasi sangat penting artinya dalam menunjang pelaksanaan akuntansi 

pertanggungjawaban. 

Drs.R.A. Supriyono, SU, Akt (2001;2) mendefinisikan Organisasi adalah 

sebagai berikut: 

“Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama-sama 

untuk mencapai satu atau beberapa tujuan”. 

 

Sedangkan Robert N. Anthony (2000;3) mendefinisikan Organisasi 

adalah sebagai berikut: 

“Organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama-
sama untuk mencapai tujuan tertentu bersama dan dipimpin oleh 
hierarki manajer, dengan Chief Executive Officer (CEO) pada posisi 
puncak”. 
  

 



 18 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Organisasi adalah suatu wadah atau tempat disekumpulan orang atau badan 

yang disebut anggota. 

2. Organisasi mempunyai satu atau lebih tujuan tertentu. 

3. Dalam organisasi setiap orang bekerjasama. 

 

Struktur organisasi menurut R.A. supriyono (2000;201) adalah sebagai 

berikut: 

“Struktur Organisasi adalah susunan sistem hubungan antara posisi 

kepemimpinan yang ada dalam organisasi”. 

 

 Pernyataan diatas menekankan pada adanya koordinasi antara posisi-posisi 

kepemimpinan dalam suatu organisasi. 

Penyusunan departemen-departemen dalam suatu organisasi dapat 

digolongkan kedalam tiga kategori yaitu: 

1. Organisasi Fungsional 

2. Organisasi Divisional 

3. Organisasi Matrik 

1. Struktur Organisasi Fungsional 

Dalam struktur organisasi fungsional setiap manajer bertanggungjawab 

atas salah satu fungsi dalam organisasi. Semua fungsi dalam organisasi dilibatkan 

dalam pencapaian tujuan. Organisasi fungsional mengarah pada skala besar dan 

terdapat spesialisasi kegiatan, sehingga mempunyai potensi yang besar untuk 

bekerja secara efisien. Dalam perusahaan manufaktur, fungsi-fungsi 

dikelompokan sesuai kegiatan, misalnya fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan 

fungsi keuangan.  

2. Struktur Organisasi Divisional 

 Dalam struktur organisasi divisional, organisasi dibagi menjadi divisi-

divisi, suatu divisi dalam organisasi diperlukan sebagai kesatuan usaha yang 

independen. Hal ini dimaksudkan untuk tujuan pengendalian dan 

pertanggungjawaban. Kegiatan operasional suatu divisi dilakukan oleh unit-unit 
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fungsional yang dibentuk didalamnya. Dengan demikian, unit-unit divisional lebih 

menyerupai suatu organisasi yang berstruktur fungsional dalam skala yang lebih 

kecil. 

3. Struktur Organisasi Matrik 

 Dalam organisasi matrik terdapat manajer fungsional dan manajer proyek. 

Manajer fungsional bertanggungjawab terhadap fungsi-fungsi kegiatan dan 

manajer proyek bertanggungjawab terhadap proyek-proyek. Proyek didefinisikan 

sebagai tugas tertentu atau sekelompok tugas yang melibatkan tujuan akhir 

tertentu. Manajer fungsional dan manajer proyek harus mengkoordinasikan 

kegiatan fungsi-fungsi dengan proyek yang dilaksanakan, sehingga tujuan proyek 

dapat dicapai. Manajer proyek menggunakan personil-personil, bahan-bahan dan 

jasa dari berbagai unit fungsional untuk mencapai tujuannya. Bentuk organisasi 

semacam ini membutuhkan sistem pengendalian yang lebih rumit.  

 

2.4.2 Anggaran 

2.4.2.1 Pengertian dan Fungsi Anggaran 

Perusahaan dalam mengelola kegiatan usahanya, memerlukan perencanaan 

dan pengendalian biaya yang baik. Dengan adanya perencanaan dan pengendalian 

biaya yang baik, maka aktivitas-aktivitas perusahaan yang akan dilaksanakan 

dapat mencapai targetnya. Anggaran dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Menurut Adisaputro dan Asri (2003;6) mendefinisikan anggaran sebagai 

berikut: 

“Business Budget adalah suatu pendekatan format dan sistematis 

daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen didalam 

perencanaan, koordinasi dan pengawasan”. 

 

Sedangkan menurut Christina dan Fuad (2001;1) mendefinisikan 

anggaran sebagai berikut: 

“Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis 
dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang 
meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) 
tertentu di masa yang akan datang”. 
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Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran merupakan 

suatu rencana kerja perusahaan yang disusun secara sistematis yang dinyatakan 

dalam unit moneter, membantu dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan 

dan disusun untuk periode tertentu di masa yang akan datang. 

Pengertian anggaran operasi dikemukakan oleh Christina dan Fuad 

(2001;16) adalah sebagai berikut: 

“Anggaran operasi merupakan rencana kegiatan perusahaan yang 

ditangani oleh masing-masing departemen perusahaan”. 

 

Sedangkan menurut Adisaputro dan Asri (2003;63) mengemukakan 

pengertian anggaran sebagai berikut: 

“Anggaran Operasi merupakan rencana seluruh kegiatan-kegiatan 

perusahaan untuk mencapai tujuannya, umumnya tujuan perusahaan 

adalah untuk mendapat keuntungan”. 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran operasi adalah 

suatu rencana kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditangani oleh 

masing-masing departemen. 

Anggaran memiliki beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam suatu 

perusahaan seperti yang dikemukakan Harahap (2001;75) sebagai berikut: 

“1. Perencanaan; 2. Stewardship; 3. Koordinasi; 4. Pengawasan; 5. 

Pelaporan”. 

Fungsi-fungsi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Fungsi Perencanaan 

Budget adalah merupakan tool of  Planning. Bud komprehensif dapat menjadi 

bagian dari corporate strategy, dan juga mengandung filosofi dari perusahaan. 

2. Fungsi Stewardship 

Budget adalah merupakan tool of stewardship. Budget sudah merupakan arah 

dan tujuan yang akan dicapai akan dijadikan sebagai media mengarahkan 

semua kegiatan, semua bagian, semua eselon, dan tinggi manajemen, dalam 

mencapai tujuan. 
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3. Fungsi Koordinasi 

Budget dapat membantu mengkoordinir semua sumber daya, dana dan 

manusia yang ada dalam perusahaan sehingga searah dan congruence dengan 

tujuan perusahaan. 

4. Fungsi Pengawasan 

Budget dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan fungsi pengawasan. 

Dengan adanya budget maka standar kerja sudah ada, kemudian sistem 

akuntansi atau sistem informasi lainnya akan menjadi angka realisasi yang 

dapat kita hadapkan dengan standar atau sasaran.  

5. Fungsi Pelaporan 

Pelaksanaan budget harus terus dimonitor dan dievaluasi. Laporan yang dibuat 

oleh manajemen berisi informasi tentang realisasi yang dicapai perusahaan 

harus dibandingkan dengan budget sehingga diketahui penyimpangan, 

sehingga dari laporan ini manajemen dapat melakukan tindak lanjut. 

Anggaran pada dasarnya memiliki beberapa fungsi yang berguna untuk 

berlangsungnya kegiatan perusahaan, diantaranya sebagai alat pengawasan, 

membandingkan anggaran dengan hasil operasi yang sesungguhnya, sehingga 

anggaran merupakan pemacu atau motivasi bagi para manajer agar aktivitasnya 

dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. 

 

2.4.2.2 Jenis dan Manfaat Anggaran    

Suatu anggaran yang lengkap dan menyeluruh terdiri dari beberapa unsur-

unsur yang masing-masing unsur tersebut merupakan suatu anggaran yang dapat 

dibedakan satu dengan yang lainnya. Menurut Navarin (2000;17) anggaran dapat 

dikelompokan dari beberapa sudut pandang berikut ini: 

“1. Menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari: 
a. Anggaran Variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan 

interval kapasitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu 
seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat 
aktivitas yang berbeda. 

b. Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan 
suatu tingkat kapasitas tertentu. 

 2. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari: 
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a. Anggaran periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu 
periode tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang 
disusun setiap akhir periode anggaran. 

b. Anggaran kontinu, adalah anggaran yang dibuat untuk 
mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat. 

 3. Menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari:  
a. Anggaran jangka pendek, adalah anggaran yang dibuat 

dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun. 
b. Anggaran jangka panjang, adalah anggaran yang dibuat 

dengan janka waktu lebih dari satu tahun. 
 4. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari: 

a. Anggaran operasional, adalah anggaran untuk menyusun 
anggaran laporan rugi laba. 

b. Anggaran keuangan, adalah anggaran untuk menyusun 
anggaran neraca  

 5. Menurut kemampuan menyusun, anggaran terdiri dari: 
a. Anggaran komprehensif, merupakan rangkaian dari berbagai 

macam anggaran yang disusun secara lengkap. 
b. Anggran partial, adalah anggaran yang disusun tidak secara 

lengkap, anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran 
tertentu saja. 

 6. Menurut fungsinya, anggaran terdiri dari: 
a. Appropriation budget, adalah anggaran yang diperuntukan 

bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat 
lain. 

b. Performance budget, adalah anggaran yang disusun 
berdasarkan fungsi aktivitas yang dilakukan dalam 
perusahaan untuk menilai apakah biaya/beban yang 
dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui 
batas”. 

 

 Dari jenis anggaran-anggaran di atas, maka yang paling relevan dengan 

konsep akuntansi pertanggungjawaban adalah jenis anggaran operasi. Anggaran 

operasi merupakan kumpulan anggaran yang mencakup estimasi pendapatan dan 

biaya. 

Anggaran memiliki manfaat besar bagi perusahaan, menurut Navarin 

(2000;12) manfaat anggaran adalah sebagai berikut: 

“1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 
2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan   

pegawai. 
3. Dapat memotivasi pegawai. 
4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai. 
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 
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6. Sumber daya, seperti: tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat 
dimanfaatkan seefisien mungkin. 

7. Alat pendidikan bagi para manajer”. 
 

2.4.2.3 Syarat-syarat Penyusunan Anggaran 

Proses penyusunan anggaran dilakukan dengan tujuan menghasilkan suatu 

anggaran yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Anggaran yang baik 

menurut Adisaputro (2003;122) haruslah anggaran memenuhi syarat-syarat, yaitu 

sebagai berikut: 

“1.  Adanya organisasi yang sehat yaitu organisasi yang membagi           
tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenag 
dan tugas yang jelas. 

  2.    Adanya sistem yang memadai yaitu meliputi: 
a. Penggolongan akuntansi yang sama antara anggaran dengan 

realisasinya sehingga dapat dibandingkan dan dihitung 
penyimpangannya. 

b. Pencatatan dan laporan yang didasarkan pada akuntansi dan 
dapat memberikan informasi mengenai realisasi anggaran. 

  3. Adanya penelitian dan analisis yang diperlukan untuk   
menetapkan alat ukur prestasi sehingga anggaran dapat dipakai 
untuk menganalisis prestasi.  

  4.  Adanya dukungan pelaksana, karena anggaran dapat dipakai 
sebagai alat bantu yang baik bagi manajemen jika ada 
dukungan aktif daripada pelaksana baik dari segi tingkat atas, 
maupun tingkat bawah.” 

 

2.4.2.4 Pendekatan Penyusunan Anggaran 

Menurut Harahap (2001;104) pendekatan penyusunan anggaran dapat 

dilakukan melalui dua cara: 

“1. Penyusunan Anggaran “ Top-Down Approach” 
      Dimulai dari pengarahan Direksi. 
  2. Penyusunan Anggaran “ Bottom- up Approach” 
      Diserahkan pada masing-masing bagian untuk menyusunnya 

dan dikumpul, dibicarakan, dan didiskusikan bersama-sama. 
 
Kelemahan pendekatan ini adalah memerlukan waktu yang lama dan biaya 

yang besar namun pendekatan ini akan lebih mendukung fungsi anggaran karena : 

1. Dengan keterlibatan bawahan proses penyusunan anggaran akan dapat 

lebih efektif untuk dijadikan patokan penilaian prestasi bawahan, 



 24 

disamping itu juga bawahan akan lebih memahami anggaran yang disusun 

sendiri. 

2. Dalam penyusunan anggaran bahwa akan senantiasa bekerjasama atas satu 

bagian dengan bagian lain sehingga akan timbul saling pengertian diantara 

mereka. 

3. Perusahaan akan mendapatkan saran dan ide baru sebagai masukan yang 

akan berfungsi dalam pengembangan usaha, mengingat para pelaksana 

anggaran tersebut tahu persis bidang pekerjaan masing-masing. 

4. Para pelaksana anggaran akan lebih termotifasi untuk mencapai target 

dalam anggaran, karena mereka telah menentukan tujuan-tujuan tersebut 

bagi dirinya. 

  

2.4.2.5 Karakteristik dan fungsi Anggaran 

Karakteristik merupakan sifat khusus yang dimiliki oleh suatu materi atau 

substansi tersebut, sehingga merupakan ciri dasar yang mencerminkan suatu 

materi atau substansi tersebut. Karakteristik yang dikemukakan oleh Mulyadi  

(2001;490) adalah sebagai berikut:  

“1. Dinyatakan dalam satuan uang. 
  2. Mencakup kurun waktu tertentu, umumnya berjangka waktu satu 

tahun. 
  3. Isinya mencakup komitmen manajemen. 
  4. Usulan anggaran dinilai dan disetujui oleh orang yang mempunyai 

wewenang lebih tinggi dari yang menyusunnya atau tingkat 
manajemen yang lebih tinggi dari pihak pelaksana anggaran. 

 5. Apabila anggaran telah disahkan, maka anggaran tersebut tidak 
dapat diubah kecuali dalam kondisi atau keadaan tertentu. 

 6. Secara periodik, hasil aktual akan dibandingkan dengan anggaran 
dan penyimpangan yang terjadi akan dianalisa dan dijelaskan”. 

 
 Sedangkan menurut Mulyadi (2001;511) selain karakteristik-karakteristik 

secara umum diatas, terdapat juga karakteristik-karakteristik yang baik, yaitu 

sebagai berikut: 

“1.   Anggaran yang disusun berdasarkan program. 
  2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat   

pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi 
perusahaan. 
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  3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat 
pengendali”.  

 

 Fungsi utama yang dilakukan oleh para manajer yaitu fungsi perencanaan 

dan fungsi pengendalian operasional. Dalam dunia bisnis pemerintah atau 

kelompok lain, sistem perencanaan dan pengendalian disebut juga anggaran, 

digunakan secara luas untuk menjalankan tangung jawab manajerial dalam fungsi 

perencanaan dan pengendalian. Manajemen harus dapat merencanakan dan 

mengendalikan tujuan perusahaan dan penyusunan cara-cara yang realistis untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

 Anggaran ini merupakan konsep yang sangat dekat dalam membantu 

melaksanakan fungsi perencanaan, pengkoordinasian dan pengawasan. Namun 

bukan berarti sama sekali dia menyinggung fungsi manajemen lainnya. 

 

2.4.3 Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali 

 Dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban, setiap manajer 

berpartisipasi dalam menyusun anggaran untuk kemudian dimintai 

pertanggungjawabannya tetapi tidak semua biaya dapat dikendalikan oleh manajer 

satu bagian. Sehingga hanya biaya yang terkendali saja yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 Pengertian biaya terkendali dan tidak terkendali diungkapkan Horngren 

(2000;195) sebagai berikut: 

 “A controllable cost is any cost that is primarily subject to the influences 
of a given responsibility center manger for a given time period. 
Uncontrollable cost is only cost can not be effected by the management 
of a responsibility center within a given times.” 

 
 Dari definisi diatas dapat diterjemahkan bahwa biaya terkendali adalah 

setiap biaya yang merupakan subjek utama dari pengaruh yang diberikan oleh 

manajer pusat pertanggungjwaban untuk periode waktu tertentu. Sedangkan biaya 

tidak terkendali adalah setiap biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh manajemen 

pusat pertanggungjawaban dalam jangka waktu yang diberikan. 
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 Bila jangka waktu operasinya cukup panjang, maka semua biaya yang 

terjadi dapat dikendalikan oleh seseorang dalam struktur organisasi. Sebaliknya 

jika jangka waktu operasinya relatif pendek, maka sangat sedikit biaya yang dapat 

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

batas tanggung jawab dari fungsi yang lebih tinggi. 

  Untuk dapat mengetahui suatu biaya dapat dibebankan sebagai tanggung 

jawab seseorang (pusat pertanggungjawaban), Mulyadi (2001;411) Menyatakan 

sebagai berikut: 

 “Pedoman untuk menetapkan apakah suatu biaya dapat dibebankan 
sebagai tanggung jawab seseorang (pusat pertanggungjawaban) 
adalah sebagai berikut: 
1. Jika seorang manajer memiliki wewenang baik dalam perolehan 

maupun penggunaan jasa, ia harus dibebani dengan jasa tersebut. 
2. Jika seseorang dapat secara berarti mempengaruhi jumlah biaya 

tertentu melalui tindakannya sendiri, ia dapat dibebani dengan 
biaya tersebut. 

3. Meskipun seseorang tidak dapat secara berarti mempengaruhi 
jumlah biaya tertentu melalui tindakan langsungnya sendiri. Ia 
dapat juga dibebani dengan biaya tersebut, jika manajemen 
menghendaki agar supaya ia mempengaruhi perhatian, sehingga 
ia dapat membantu orang-orang yang bertanggungjawab 
mempengaruhinya”. 

 
Pendapat Mulyadi diatas menggambarkan pembebanan biaya ditentukan 

oleh wewenang manajer dalam perolehan dan penggunaan jasa dan tindakannya 

yang mempengaruhi jumlah biaya tertentu. 

 

2.4.4 Pengklasifikasian Kode Rekening 

Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, biaya harus dikumpulkan, 

diklasifikasikan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen dalam 

struktur organisasi. 

Pengkasifikasian perkiraan dilakukan agar data keuangan dapat 

dikelompok-kelompokan sesuai dengan jenisnya. 

Secara umum, pengklasifikasian perkiraan utama dalam bagian dapat 

dikelompokan sebagai berikut : 

 



 27 

Aktiva  

1. Aktiva Lancar 

2. Investasi 

3. Aktiva Tetap 

4. Aktiva tidak berwujud 

5. Aktiva lain-lain 

Passiva  

1. Hutang Lancar 

2. Hutang jangka panjang 

Klasifikasi dalam laporan Rugi/Laba 

1. Pendapatan 

2. Biaya Usaha 

3. Pendapatan dan Biaya diluar Usaha 

Agar akuntansi pertanggungjawaban dapat diterapkan, maka perkiraan 

perkiraan dalam buku besar harus diklasifikasikan dan diberi kode terlebih dahulu. 

Pemberian kode merupakan suatu cara pengalokasian perkiraan-perkiraan untuk 

memudahkan penyusunan bagan perkiraan. 

Pengendalian khususnya pengendalian biaya operasi akan mudah 

dilaksanakan jika biaya-biaya dikumpulkan pada tingkatan manajemen, kemudian 

digolongkan dan diberi kode rekening sesuai dengan tingkatan manajemen. 

Menurut Mulyadi (2001;201) penggolongan dan pengkodean biaya pada 

umumnya adalah sebagai berikaut : 

“PT. “X” mengelompokan rekening buku besarnya ke dalam 6 
(enam) kelompok yaitu: 
1. Aktiva; 2. Hutang; 3. Modal; 4. Pendapatan; 5. Biaya; 6. 
Pendapatan diluar usaha”. 
 

Rekening buku besar dibari kode angka dan group code method yang 

terdiri dari 7 angka sebagai berikut: 

 

 

 



 28 

 5 X X X XXX 

 

Kelompok Biaya 

Pusat Biaya Direksi 

Pusat Biaya Departemen 

Pusat Biaya Bagian  

Jenis Biaya 

 

Contoh kode rekening untuk biaya perjalanan dinas Direktur Keuangan: 

      5 300 5 5 

 

Kelompok Biaya 

Pusat Biaya Direktur 

Biaya Administrasi dan Umum 

Jenis Biaya Perjalanan Dinas 

 

2.4.5 Laporan Pertanggungjawaban 

 Manajer-manajer pusat pertanggungjawaban, setiap periode tertentu harus 

membuat laporan pertanggungjawaban kepada atasannya. Laporan 

pertanggungjawaban merupakan ihtisar hasil-hasil yang dicapai oleh seseorang 

manajer pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya 

selama periode tertentu. Laporan pertanggungjawaban ini digunakan oleh 

manajemen untuk pengambilan keputusan. Melalui laporan pertanggungjawaban, 

seseorang manajer dapat mengetahui sejauhmana keberhasilan tiap-tiap pusat 

pertanggungjawaban. 

 Isi dari laporan pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan tingkatan 

manajemen yang akan menerimanya. Carter and Usry (2002:17) menyatakan 

tujuan dari laporan pertanggungjawaban sebagai berikut: 

 “Responsibility reports have two primary purpose: 
1. To motivate people to achieve a high performance by reporting 

efficiencies and inefficiences to responsible managers and their 
superiors. 
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2. To provide informaion that help responsible managers identify 
inefficiencies so they can control costs.” 

 

Dari pernyataan di atas dapat penulis terjemahkan secara bebas bahwa 

laporan pertanggungjawaban memiliki dua tujuan utama, yaitu: 

1. Untuk memotivasi tiap-tiap orang untuk mencapai kinerja yang paling 

maksimal dengan melaporkan efisiensi dan pemborosan kepada manajer-

manajer yang bertanggungjawab dan atasan mereka. 

2. Untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membantu 

manajer-manajer yang bertanggungjawab untuk mengidentifikasikan 

pemborosan yang terjadi supaya mereka dapat mengendalikan biaya lebih 

efisien. 

Agar tujuan manajer pusat pertanggungjawaban tercapai, maka harus 

diperhatikan lima prinsip dasar penyajian pelaporan, seperti yang dikemukakan 

oleh Wilson and Cambell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenik Tjendra 

(1997;550) adalah: 

“1. Harus diterapkan konsep pertanggungjawaban. 
  2. Sedapat mungkin harus diterapkan prinsip pengecualian. 
  3. Secara umum, angka harus diperbandingkan . 
  4. Sejauh yang dapat dilaksanakan, data harus semakin ringkas 

untuk jenjang pimpinan yang semakin tinggi. 
  5. Laporan-laporan pada umumnya harus mencakup komentar –

komentar interpretative atau yang jelas dengan sendirinya.” 
 
Selain lima prinsip diatas, menurut Wilson and Cambell yang 

dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendra (1997;552) adalah berbagai faktor  

lain yang dapat membantu untuk membuat tanggapan atau penerimaan dari 

pembaca laporan yang lebih baik, yaitu: 

1. Laporan harus tepat waktu. 
2. Laporan harus sederhana dan jelas. 
3. Laporan harus dinyatakan dalam bahasa 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. 
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8. Rancangan laporan harus mencerminkan sudut pandang 
pimpinan. 

9. Laporan harus berguna. 
10. Biaya penyiapan harus dipertimbangkan. 
11. Perhatian yang diberikan untuk penyiapan laporan harus 

sebanding dengan manfaatnya. 
 

 
2.5 Pengendalian Biaya Operasional. 

2.5.1 Pengertian Pengendalian 

Pada dasarnya, organisasi yang terdiri atas manajer dan karyawan harus 

dikendalikan dengan cara memotivasi dan menuntun agar dipatuhi kebijakan dan 

strategi untuk mencapai tujuan perusahaan, dan harus koreksi apabila 

menyimpang dari arah pencapaian tujuan organisasi. Manajemen harus menjaga 

agar organisasi tetap terkendali sehingga akan melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan.  

Pengertian pengendalian menurut Welsh, Hilton and Gordon yang 

dialihbahasakan oleh Hyginus Ruswinarto dan Herman Wibowo (1994;729) 

adalah sebagai berikut: 

“pengendalian adalah proses untuk memastikan tindakan yang 
efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang mencakup penetapan 
standar, membandingkan hasil dengan sasaran dan standar, 
mendorong keberhasilan dan memperbaiki kekurangan”. 
 

 Menurut Milton F. Usry  yang dialihbahasakan oleh Krista (2004;6) 

pengertian pengendalian adalah sebagai berikut: 

“Pengendalian merupakan usaha sistematis manajemen untuk 
mencapai tujuan dengan cara membandingkan aktivitas dengan 
rencana, dan jika ada perbedaan yang signifikan, tindakan 
perbaikan dapt dilakukan”. 
 
Sedangkan Hansen & Mowen yang dialihbahasakan oleh Fitriasari 

dan Deny Arnos (2004;562) mengartikan pengendalian adalah sebagai berikut: 

“pengendalian adalah proses menetapkan standar, menerima 
respons atas kinerja aktual, dan melakukan tindakan korektif 
apabila kinerja aktual menyimpang secara signifikan dari kinerja 
yang direncanakan”. 
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 Dari ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

merupakan suatu usaha untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dengan cara 

mengarahkan operasi agar aktivitas aktual sesuai dengan yang direncanakan dan 

membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang signifikan dari 

kinerja yang direncanakan yang kemudian dilakukan perbaikan. 

 

2.5.2   Pengertian Biaya Operasi 

Untuk dapat memahami pengertian biaya operasi beserta unsur-unsurnya 

perlu diketahui pengertian biaya terlebih dahulu. 

Menurut Niswonger, Fess dan Warren yang dialihbahasakan oleh  

(1994;269) pengertian biaya adalah sebagai berikut: 

“Biaya adalah semua pengeluaran kas (atau komitmen untuk 

membayar kas di masa depan) untuk tujuan menghasilkan 

pendapatan merupakan biaya”. 

             

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan 

pengeluaran kas yang digunakan untuk tujuan menghasilkan pendapatan. 

Biaya dapat digolongkan menurut keterlibatannya dalam operasi 

perusahaan menjadi biaya operasi dan biaya non operasi. Biaya operasi 

merupakan biaya yang dikeluarkan untuk segala sesuatu yang berhubungan erat 

dengan operasi perusahaan. Sedangkan biaya non operasi merupakan biaya yang 

tidak berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan, melainkan dari usaha 

sampingan perusahaan. 

Pengertian biaya operasi menurut Weygant,dkk (1993;80) adalah sebagai 

berikut: 

“Operating expenses are expenses incurred in the process earning sales 
revenue. Exemples of operating expenses are salaries, advertising 
expenses and insurance expenses. The operating expenses of 
merchanding company include many of  the expenses found in a service 
enterprise”. 
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2.5.3 Pengendalian Biaya Operasi. 

Untuk dapat mengendalikan biaya opersasi perlu digunakan suatu alat agar 

dapat tercapai efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasi yaitu dengan 

menetapkan anggaran dan atau standar yang disesuaikan dengan keadaan 

perusahaan. Adapun tujuan pengendalian biaya operasi adalah tercapainya target 

operasi sesuai dengan yang telah ditentukan dan juga tercapainya efektivitas biaya 

operasi. 

Dalam melaksanakan pengendalian terhadap biaya operasi, dapat 

ditetapkan suatu dasar pengendalaian yang sederhana, yaitu: 

1. menetapkan anggaran (budget) atau standar yang berhubungan dengan 

biaya operasi perusahaan. Adapun anggaran dapat ditetapkan dengan 

standar atau berdasarkan usulan kegiatan yang telah disahkan oleh pihak 

manajemen. 

2. mengukur pelaksanaan yang kemudian dihubungkan dengan rencana atau 

anggaran yang telah ditetapkan. 

3. Diikuti dengan analisa mengapa terjadinya penyimpangan, siapa yang 

bertanggungjawab dan sebagainya. Selain itu perlu adanya tindak lanjut 

(follow up) yang segera, karena suatu pengendalian akan sia-sia apabila 

tidak diikuti dengan tindak lanjut berupa tindakan perbaikan yang 

diperlukan, perbaikan tersebut bisa berupa penyesuaian terhadap anggaran 

atau bisa bersifat revisi terhadap anggaran atau standarnya. 

 

Menurut Mulyadi (2001;513) untuk menghasilkan anggaran yang dapat 

berfungsi sebagai alat perencanaan sekaligus sebagai alat pengendalian, penyusun 

anggaran harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

“a.  Partisipasi para manajer pusat pertanggungjawaban dalam proses 
penyusunan anggaran. 

  b.    Organisasi anggaran. 
  c.   Penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya     

sebagai alat pengirim pesan dalam proses penyusunan anggaran 
dan sebagai pengukur kinerja manajer dalam melaksanakan 
anggaran.” 
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2.6  Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Pengendalian 

Biaya Operasi. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa pengendalian biaya operasi 

mengendalikan biaya yang digunakan untuk proses operasi yang menggunakan 

suatu standar (anggaran) untuk dibandingkan dengan hasil pelaksanaan yang 

sesungguhnya supaya dapat dilakukan tindakan koreksi yang diperlukan terhadap 

penyimpangan yang terjadi. Akuntansi pertanggungjawaban mensyaratkan adanya 

penugasan penyusunan laporan atas biaya yang telah dialokasikan sesuai dengan 

tugas dan wewenang dalam organisasi supaya dapat dilakukan perbandingan 

antara anggaran dengan realisasi anggaran untuk kemudian dilakukan tindakan 

koreksi yang diperlukan atas deviasi yang terjadi. 

Selanjutnya ada beberapa syarat agar akuntansi pertanggungjawaban pusat 

biaya dapat diterapkan dengan memadai yaitu adanya penegasan wewenang dan 

tanggungjawab dalam organisasi yang akan mengakibatkan proses pengendalian 

biaya operasi dapat telaksana dengan baik. Adanya penyusunan anggaran biaya 

operasi yang merupakan dasar pengendalian biaya operasi dimana anggaran ini 

akan dibandingkan dengan realisasinya untuk mendapatkan selisih 

(penyimpangan). 

 Adanya sistem akuntansi yang mengelompokkan biaya operasi kedalam 

kode-kode rekening merupakan salah satu dari syarat penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban yang akan memudahkan pengidentifikasian biaya operasi. 

Sistem pelaporan biaya operasi yang semakin keatas semakin ringkas akan 

mempermudah pengendalian biaya operasi sehingga lebih baik dan tepadu. 

Pengendalian biaya operasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu 

dengan pengendalian pencegahan dan pengendalian umpan balik, dengan 

menggunakan anggaran sebagai salah satu alat yang dipakai dalam proses 

pengendalian. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Akuntansi 

Pertanggungjawaban memiliki peranan dalam menunjang pengendalian biaya 

operasi. Apabila unsur-unsur akuntansi pertanggungjawaban sebagaimana yang 

telah diuraikan diatas seluruhnya telah diterapkan secara memadai.  


