
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Konsep Tentang Peranan  

 Salah satu alat utama bagi pimpinan perusahaan dalam usahanya 

memproduktifkan perusahaan adalah akuntansi yang modern. Oleh karena itu 

pimpinan perusahaan memerlukan alat bantu yang mempunyai peranaan dalam 

mengarahkan tindakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Secara etimilogi kata “Peranan” berasal dari kata “Peran” yang menurut 

“Kamus Besar Bahasa Indonesia” berarti : 

“Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat”. 

 Konsep tentang peranan menurut Soejono Soekanto dalam bukunya 

Ensiklopedia Manajemen (2000; 268), adalah sebagai berikut : 

“1.     Aspek dinamis kedudukan.  
2. Perangkat hak-hak dari kewajiban. 
3. Perilaku aktual dan pemegang kedudukan.  
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.” 
 

Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa peranan merupakan aktvitas yang 

dinamis yang diharapkan timbul dari suatu kedudukan atau status yang melekat 

padanya. 

 

2.2. Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Seiring dengan kemajuan dan perkembangan yang dicapai oleh perusahaan, 

maka pemilik atau pimpinan perusahan tidak memungkinkan lagi untuk mengawasi 

dan mengendalikan setiap aktivitas perusahaan secara langsung.  

Oleh karena itu pimpinan perusahaan  harus mendelegasikan wewenang yang 

dimilikinya kepada anggota organisasi yang lain agar mereka dapat membantu 

pimpinan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang diperlukan.  



Dengan adanya pendelegasian wewenang dari pimpinan kepada anggota 

organisasi lainnya, maka timbul pertanggungjawaban terhadap setiap keputusan dan 

tindakan yang telah mereka buat. 

 

2.2.1. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban 

Terdapat berbagai macam pendapat/definisi mengenai Pengertian Akuntansi 

Pertanggungjawaban menurut Charles T. Horngren (2003; 191) menyatakan 

akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut: 

“Responsibility accounting is a system that measures the plan - by budget - 

and actions - by actual results - of each responsibility center.” 

 Menurut Ronald W. Hilton (2001:524), definisi akuntansi 

pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: 

 “Responsibility accounting refers to the various concepts and tools used by 

managerial accountants to measure the performance of people and 

departments in order to faster goal congruence.” 

Pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut Hansen dan Mowen yang 

dialih bahasakan oleh Ancell A.Hermawan (2000; 63) adalah sebagai berikut: 

 “Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai 
hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut 
informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat 
pertanggungjawaban mereka”. 

 

Dari definisi di atas, terlihat bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah 

aspek sistem pengendalian manajemen dan merupakan suatu sistem akuntansi yang 

mengakui berbagai pusat tanggung jawab 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. 

 

 



Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem pelaporan informasi 

keuangan menurut manajer yang bertanggung jawab atas terjadinya informasi 

tersebut. Sistem akuntansi pertanggungjawaban memberikan hasil akhir berupa 

laporan tiap-tiap departemen yang berisi informasi-informasi menurut manajer yang 

bertanggung jawab atas biaya dan/atau pendapatan yang terjadi atau penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi sehinnga dapat dilakukan evaluasi. 

    

2.2.2. Pengertian Pusat Pertanggungjawaban (Responsibility Center) 

Ronald W. Hilton (2002; 580) mengemukakan bahwa pusat 

pertanggungjawaban adalah sebuah sub unit dalam suatu organisasi di mana 

manajernya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap hasil-hasil keuangan yang 

spesifik dari aktivitas-aktivitas sub unit tersebut, seperti yang dikemukakannya 

sebagai berikut :  

“ A responsibility center is a sub unit in an organization whose manager is 

held accountable for specified financial result of the sub unit activities”. 

Menurut Charles T. Horngren (2003; 191) adalah sebagai berikut: 

 “A responsibility center is a part, segment, or sub unit of an organization 

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

Suatu pusat pertanggungjawaban bertanggung jawab untuk melaksanakan 

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. 

 
 
 
 
 
 



 
2.2.3. Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban 

 Karakteristik utama dari suatu pusat pertanggungjawaban adalah adanya input 

sebagai sumber yang digunakan untuk diolah dalam suatu proses pekerjaan. Input 

tersebut diolah dengan menggunakan mesin atau benda lain dengan bantuan sumber 

daya manusia. Hasilnya yaitu, output yang dapat berupa barang atau jasa yang akan 

dialihkan ke pusat pertanggungjawaban yang lain dalam suatu organisasi yang sama 

atau kepada konsumen.  

 Menurut Mulyadi (2001; 426), pusat pertanggungjawaban dapat 

diklasifikasikan dalam 4(empat) kelompok, yaitu : 

1. Pusat Biaya (Expense Center), adalah pusat pertanggungjawaban yang 

manajernya diukur prestasinya atas dasar biayanya (nilai masukan). Dalam 

pusat biaya, keluarannya tidak dapat atau tidak perlu diukur dalam wujud 

pendapatan. Hal ini disebabkan karena kemungkinan keluaran pusat biaya 

tersebut tidak dapat diukur secara kuantitatif, atau kemungkinan manajer 

pusat biaya tersebut tidak dapat bertanggungjawab atas keluaran pusat biaya 

tersebut. Berdasarkan karakteristik hubungan antara masukan dengan 

keluarannya, pusat biaya dibagi lebih lanjut menjadi : 

a. Pusat biaya teknik (engineered expense center), adalah pusat 

pertanggungjawaban yang sebagian besar masukannya mempunyai 

hubungan yang nyata dan erat dengan keluarannya. 

b. Pusat biaya kebijakan (discretionary expense center), adalah pusat 

pertanggungjawaban yang sebagian besar masukannya tidak 

mempunyai hubungan dengan keluarannya.  

2. Pusat Pendapatan (revenue center), adalah pusat pertanggungjawaban yang 

manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan pusat 

pertanggungjawaban tersebut. Manajer pusat pendapatan diukur kinerjanya 

dari pendapatan yang diperoleh pusat pertanggungjawabannya dan tidak 



dimintai pertanggungjawaban mengenai masukannya, karena dia tidak dapat 

mempengaruhi pemakaian masukan tersebut.  

3. Pusat Laba (profit center), adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya 

diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat 

pertanggungjawaban tersebut.  

4. Pusat Investasi (investment center), adalah pusat laba yang manajernya diukur 

prestasinya dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat 

pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan. Ukuran 

prestasi manajer pusat investasi dapat berupa ratio antara laba dengan 

investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. 

 
2.2.4. Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban 

Menurut Mulyadi (2001; 190) terdapat dua macam sistem akuntansi 

pertanggungjawaban, yaitu : 

 “Sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat dikelompokkan menjadi 
dua: sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional dan activity-based 
responsibility accounting system. Pembedaan kedua macam sistem 
akuntansi pertanggungjawaban tersebut didasarkan atas perbedaan 
fokus objek yang dikendalikan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban 
tradisional memfokuskan pengendalian terhadap biaya dengan cara 
menghubungkan biaya dengan manajer yang memiliki wewenang atas 
terjadinya biaya. Activity-based responsibility accounting system di lain 
pihak memfokuskan pengendaliannya terhadap aktivitas yang 
menyebabkan terjadinya biaya dengan cara menghubungkan biaya 
dengan aktivitas penambah dan bukan penambah nilai, sehingga 
manajemen dapat merencanakan program pengelolaan aktivitas dan 
memantau dampak program tersebut terhadap pengurangan biaya”. 

 
Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan keluaran sistem 

akuntansi pertanggungjawaban. Berikut ini akan diuraikan perekayasaan informasi 

akuntansi pertanggungjawaban dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban 

tradisional. Sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional mengarahkan perhatian 

manajer terhadap pengendalian biaya. Informasi akuntansi pertanggungjawaban 

merupakan keluaran sistem akuntansi pertanggungjawaban yang merupakan sistem 



akuntansi yang disusun sedemikian rupa, sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya 

dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, 

dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung 

jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Untuk 

menggambarkan perekayasaan informasi dalam sistem akuntansi 

pertanggungjawaban ini akan diuraikan sistem akuntansi pertanggungjawaban, yang 

dimulai dengan uraian mengenai sistem pelaporan biaya yang merupakan input dari 

sistem akuntansi pertanggungjawaban, sistem pengolahan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban, dan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang merupakan 

keluaran (output) sistem akuntansi pertanggungjawaban. 

 

2.2.5.  Syarat-syarat Penerapan Akuntasi Pertanggungjawaban 

Akuntansi pertanggungjawaban untuk dapat diterapkan secara memadai harus 

memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan oleh Mulyadi  (2001; 348), yaitu : 

“1. Terdapatnya struktur organisasi yang menetapkan secara tegas 
wewenang dan tanggung jawab tiap tingkat manajemen. 

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

dikendalikan oleh manajemen tertentu dalam organisasi. 
4. Sistem akuntansi biaya yang disesuaikan dengan struktur 

organisasi. 
5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab 

(responsibility reporting)”. 
 
 
2.2.5.1 Struktur Organisasi Sebagai Pola Pendelegasian Wewenang 

 Pada umumnya keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan akan sangat 

tergantung kepada seberapa besar informasi akuntansi dapat dihubungkan dengan 

wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap manajer. Oleh karena itu, setiap manajer 

dalam organisasi harus bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang berada di 

bawah pundaknya. Perusahaan sebagai suatu organisasi harus memiliki struktur 

organisasi yang disusun sedemikian rupa, sehingga batasan wewenang dan tanggung 

jawab setiap manajer menjadi jelas dan tegas. 



 Sehubungan dengan hasil tersebut di atas, maka batasan pengertian tentang 

organisasi adalah sebagai berikut : 

 Dominiak dan Louderback (2003; 444) mendefinisikan organisasi adalah : 

“An organization is characterized as centralized or decentralizzed 

depending on the extent of the responsibilities granted to its managers”. 

Artinya bahwa sebuah organisasi dikarakteristikan sebagai pendelegasian wewenang 

secara sentralisasi atau desentralisasi yang bergantung pada besarnya jaminan 

pertanggungjawaban kepada manajernya. 

 Menurut Welsch dan kawan-kawan (2000:3), pengorganisasian adalah: 

 “Proses untuk menyelaraskan hubungan antara karyawan dan 
pekerjaan mereka agar saling berhubungan untuk mencapai tujuan 
perusahaan. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan membagi pekerjaan 
diantara kelompok, individu, dan mengkoordinasikan hubungan antara 
kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Pengorganisasian juga 
menyangkut penentuan wewenang manajer.” 

 
 Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan, dan 

struktur organisasi mencerminkan pembagian dan hierarki wewenang dalam 

perusahaan. Untuk mencapai tujuan organisasi tidak terlepas dari pembentukan 

struktur organisasi. Oleh karena itu, struktur organisasi tersebut harus disusun 

sedemikain rupa, sehingga wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap manajer menjadi 

jelas. 

 Struktur organisasi menekankan pada pendelegasian wewenang dan tanggung 

jawab manajemen dari atas ke bawah. Hal ini penting, karena perencanaan dan 

pengendalian diterapkan di setiap tingkatan organisasi.  

Charles T. Horngren (2003; 191), mendefinisikan struktur organisasi, adalah: 

“An Organization structure is an arrangement of lines of responsibility 

within the entity”. 

 

 

 



Pendelegasian wewenang harus diuraikan dengan jelas dan tegas, sehingga 

masing-masing manajer dapat bekerja sama dengan baik. Tanggung jawab ini timbul 

sebagai akibat adanya pendelegasian wewenang dari suatu tingkat manajemen yang 

lebih tinggi ke tingkat manajemen lebih rendah. 

Tujuan pembentukan struktur organisasi adalah : 

1.  Struktur organisasi memudahkan pelaksanaan tugas, membagi-bagi suatu 

kegiatan besar menjadi lebih kecil, kemudian masing-masing kegiatan tersebut 

ditugaskan kepada orang yang cakap, sehingga akan memudahkan pelaksanaan 

tugas tersebut. 

2.  Memudahkan pelaksanaan tugas bawahan, sehingga atasan dapat mengetahui 

dengan mudah dan dapat meminta tanggung jawabnya secara tegas. 

3.  Mempermudah penetapan pegawai yang sesuai dengan keahlian yang 

dimilikinya. 

 Suatu struktur organisasi yang efektif harus memiliki pemisah garis 

wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan tegas. Dengan adanya 

pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, maka organisasi dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

1.  Organisasi Fungsional 

Dalam tipe organisasi fungsional, tiap manajer bertanggung jawab atas aktivitas 

operasi perusahaan berdasarkan fungsi manajer yang bersangkutan. Artinya tiap 

manajer hanya bertanggung jawab atas kinerja yang menjadi tugasnya. Biasanya 

manajer tingkat atas yang berperan untuk mengambil keputusan. Manajer tiap 

fungsi yang ada dalam organisasi tersebut kadang wewenangnya terbatas dalam 

pengambilan keputusan. Dengan demikian hanya tingkat pimpinan tertinggi yang 

bertanggung jawab terhadap penghasilan dan biaya yang terjadi dalam 

perusahaan yang bersangkutan. Biasanya manajer tingkat atas yang berperan 

untuk mengambil keputusan. Dengan demikian hanya tingkat pimpinan tertinggi 

yang bertanggung jawab terhadap penghasilan dan biaya yang terjadi dalam 

perusahaan. 



2.  Organisasi Divisional 

Tipe organisasi divisonal adalah organisasi di mana kegiatan-kegiatan (aktivitas) 

fungsional dilaksanakan oleh tiap unit-unit kerja dalam ruang lingkup organisasi 

itu sendiri. Tujuan proses divisionalisasi adalah pendelegasian otorisasi kerja 

yang lebih besar kepada manajer operasional. Dalam organisasi divisional, 

perusahaan dibagi ke dalam segmen-segmen yang diperlukan sebagai unit 

penghasilan laba indepeden. Konsep desentralisasi seringkali disamakan dengan 

konsep divisional. Hal tersebut tidak benar, karena desentralisasi adalah 

pendelegasian kebebasan untuk pengambilan keputusan. 

Desentralisasi didefinisikan oleh Horngren dan Sundem (2003; 332) sebagai 

berikut : 

“The delegation of freedom to make decisions is called decentralization. The 

lower in the organization that this freedom exist, the greater the 

decentralization”. 

 
Organisasi yang manajer tingkat bawahnya mempunyai kebebasan yang besar 

dalam pengambilan keputusan adalah organisasi yang besar tingkat desentralisasinya. 

Pusat laba dan pusat investasi pada umumnya dihubungkan dengan konsep 

desentralisasi, sedangkan pusat biaya tidak demikian karena manajer-manajer pusat 

laba dan pusat investasi memiliki pertanggungjawaban yang lebih luas daripada 

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manajer pusat biaya. 

 
2.2.5.2.Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian 

 Suatu perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, 

baik perusahaan itu mencari laba maupun non laba. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

diperlukan suatu perencanaan yang matang disertai cara-cara pengendaliannya. 

Perencanaan merupakan dasar bagi suatu pengendalian, sedangkan pengendalian 

diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Anggaran merupakan rencana sebagai 

suatu alat yang digunakan untuk mengadakan perencanaan dan pengendalian. 

perusahaan. 



2.2.5.2.1 Pengertian Anggaran 

  Untuk mendapatkan pengertian yang jelas dan tepat mengenai anggaran, di 

bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian anggaran yang dinyatakan oleh 

para ahli : 

Pengertian anggaran menurut Mulyadi (2001; 488) adalah sebagai berikut : 

 “Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan 

ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun”. 

Horngren dan kawan-kawan (2003; 176), mendefinisikan anggaran sebagai berikut: 

 “Budget is (a) the quantitative expression of propossed plan of action by 

management for a specified period and (b) aid to coordinating what needs 

to be done  to implement that plan.” 

Sedangkan M. Nafarin (2000; 9), mendefinisikan anggaran sebagai berikut: 

“Anggaran (budget) adalah suatu rencana keuangan periodik yang 
disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. 
Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu 
organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan 
dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. 
Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan.” 

 

 Dari pendapat para ahli tersebut, dapat diketahui bahwa perumusan anggaran 

berbeda-beda namun mengandung unsur yang sama, yaitu : 

1.  Rencana, yaitu penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan yang akan dilakukan 

pada waktu yang akan datang. 

2.  Meliputi seluruh kegiatan perusahan, yaitu mencakup kegiatan yang dilakukan 

manajemen dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi perencanaan dan 

pengendalian. 

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

diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan pada masa yang akan datang. 

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

berlakunya untuk periode tertentu pada masa yang akan datang. 



2.2.5.2.2 Anggaran (Budget) dengan Prakiraan (Forecast) 

 Untuk memberikan gambaran bahwa antara pengertian anggaran dan 

prakiraan itu berbeda, maka menurut Anthony, dkk yang diterjemahkan oleh Agus 

Maulana (2000; 489), sebagai berikut : 

 “Anggaran (budget) adalah rencana manajemen, dengan anggapan 
bahwa penyusunan anggaran akan diambil langkah-langkah positif 
untuk merealisasikan rencana yang telah disusun, sedangkan forecast 
hanya semata-mata usaha memperkirakan apa yang akan terjadi, tanpa 
mengikat orang yang meramalkan bahwa perkiraannya akan terjadi”. 

 
 Mulyadi (2001; 490) merumuskan perbedaan karakteristik anggaran dan 

karakteristik ramalan sebagai berikut : 

Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut : 
1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain 

keuangan. 
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun 
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajer, yang berarti 

bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk 
mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetuju; oleh pihak yang berwenang 
lebih tinggi dari penyusunan anggaran. 

5. Sekali disetujui, anggaran dapat diubah di bawah kondisi tetentu. 
6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan 

dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 
 

Prakiraan memiliki karakteristik sebagai berikut : 
1. Prakiraan dapat dinyatakan dalam satuan keuangan atau dalam 

satuan selain keuangan. 
2. Prakiraan dapat mencakup berbagai macam jangka waktu. 
3. Penyusunan prakiraan tidak bertanggung jawab untuk mencapai 

hasil yang diprakirakan. 
4. Prakiraan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki 

wewenang yang lebih tinggi. 
5. Prakiraan selalu akan dimutakhirkan (update) jika informasi baru 

menunjukkan perubahan kondisi. 
6. Penyimpangan dari yang diperkirakan tidak dianalisis secara formal 

atau secara berkala. Penyusunan prakiraan melakukan analisis 
terhadap hasil penyimpangan prakiraan dengan apa yang 
diprakirakan, namun tujuan analisis ini adalah untuk memperbaiki 
kemampuannya dalam melakukan prakiraan. 



Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran (budget) 

merupakan alat perencanaan dan pengendalian, sedangkan prakiraan (forecast) 

merupakan alat perencanaan 

 

2.2.5.2.3 Jenis-jenis Anggaran 

Anggaran terbagi menjadi tiga jenis menurut pusat-pusat pertanggungjawaban 

seperti yang dikemukakan oleh Anthony, dkk yang dialihbahasakan oleh Agus 

Maulana(2001; 489) adalah sebagai berikut : 

“1. Angaran biaya 

2. Anggaran pendapatan 

3. Anggaran Laba-Rugi”. 

 

Hal tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Ad.  1.  Angaran biaya 

 Anggaran biaya dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu : 

1) Engineered Expreses (anggaran biaya terukur), yaitu anggaran yang 

menyangkut biaya yang diperhitungkan secara teknis di pusat tanggung 

jawab, yang outputnya tidak dapat diukur. 

2) Discretionnary Expenses (anggaran biaya diskresioner), yaitu anggaran 

yang dihubungkan dengan biaya pertimbangan di pusat-pusat tanggung 

jawab, dimana outputnya tidak dapat diukur. 

Ad.  2.  Anggaran pendapatan 

 Angaran pendapatan mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

1) Anggaran dirancang untuk mengukur efektivitas pemasaran. Varians yang 

merugikan terhadap anggaran berarti volume penjualan atau harga jual 

lebih rendah dari tingkat yang dianggap wajar menurut manajemen. 

2) Manajer pemasaran tidak dapat memikul tanggung jawab penuh atas 

tercapainya sasaran penjualan, sebab banyak ketidakpastian di pasar yang 



berada di luar kendali manajer pemasaran, khususnya dalam jangka 

pendek. 

Ad.  3.  Anggaran Laba-Rugi 

 Jika seorang manajer dapat mengendalikan pendapatan dan biaya maka anggaran 

pendapatan dan anggaran biaya dapat digabungkan menjadi anggaran laba-rugi. 

Anggaran laba-rugi digunakan manajemen puncak untuk : 

1) Penilaian atas prestasi keuangan perusahaan tahun yang akan datang, dan 

melakukan tindakan koreksi jika terjadi prestasi yang kurang memuaskan. 

2) Merencanakan dan mengkoordinasikan keseluruhan aktivitas perusahaan. 

3) Berperan serta dalam perencanaan divisi. 

4) Pengendalian terhadap divisi-divisi. 

 

2.2.5.2.4 Manfaat Anggaran 

Anggaran dapat bermanfaat sesuai dengan yang dikemukakan oleh Anthony 

dan Welsch (2000; 629), yaitu sebagai berikut : 

“1. As an aid in making and coordinating short range plans. 
2. As a device for communicating these plans to the various 

responsibility center’s goals. 
3. As a way of motivating managers to achieve they responsibility 

center’s goals. 
4. As a bechmark for controlling on going activities. 
5. As a basis for evaluating the performance of responsibility center’s 

and their managers. 
6. As a means educating managers”. 
 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat anggaran pada dasarnya 

adalah sebagai alat bantu untuk membuat dan mengkoordinasikan rencana jangka 

pendek, mengkomunikasikan rencana tersebut kepada berbagai manajer pusat 

pertanggungjawaban dan memotivasi manajer untuk mencapai tujuan pusat 

pertanggungjawaban, sebagai alat pengendalian atas aktivitas yang dilaksanakan, 

sebagai suatu dasar untuk mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban dan 

manajer-manajernya, dan juga sebagai alat pelatihan bagi manajer. 

 



2.2.5.2.5 Penyusunan Anggaran Berdasarkan Karakteristik Pusat 

Pertanggungjawaban. 

 Dalam penyusunan anggaran program-program diungkapkan sesuai dengan 

tanggung jawab setiap manajer pusat pertanggungjawaban dan melaksanakan 

program atau bagian program. Dalam proses ini manajer pusat pertanggungjawaban 

berperan serta dalam menyusun usulan anggaran serta mengadakan negosiasi dengan 

manajer yang memberikan tanggung jawab kepadanya. Karena itu anggaran yang 

sudah disahkan merupakan kesanggupan manajer pusat pertanggungjawaban untuk 

melaksanakan rencana dalam anggaran tersebut. Karena anggaran merupakan 

komitmen manajer pusat pertanggungjawaban, maka anggaran tersebut digunakan 

sebagai alat pengendalian kegiatan. 

 Dari pengertian anggaran yang telah diuraikan di atas, maka dalam 

penyusunan anggaran harus : 

1.  Bersifat formal, artinya anggaran tersebut disusun dalam bentuk tertulis 

2.  Sistematis, artinya anggaran tersebut disusun secara berurutan dan logis 

3.  Merupakan suatu hasil pengambilan keputusan bersama, karena itu setiap tingkat 

manajemen dihadapkan pada tanggung jawab masing-masing 

4.  Bersifat sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. 

Agar anggaran dapat disusun dan dimanfaatkan dengan baik, maka diperlukan 

syarat-syarat sebagai berikut :  

1.  Adanya organisasi perusahaan yang sehat, yaitu organisasi yang membagi tugas 

fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab 

dengan tegas. 

2.  Adanya sistem akuntansi yang memadai, yaitu meliputi : 

1) Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dengan realisasinya, 

sehingga dapat dibandingkan dan dihitung penyimpangannya. 

2) Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi anggaran. 

3.  Adanya penelitian dalam analisis yang diperlukan untuk menetapkan alat 

pengukuran kinerja, sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis kinerja. 



2. Adanya dukungan dari pelaksana, karena anggaran dapat dipakai sebagai alat 

yang baik bagi manajemen jika ada dukungan dari para pelaksana dari tingkat 

atas maupun tingkat bawah. 

 Karena tiap-tiap tipe pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam 

organisasi memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, penyusunan anggaran 

yang tidak didasarkan pada karakteristik pengendalian masing-masing tipe pusat 

pertanggungjawaban akan menghasilkan tolak ukur kinerja yang tidak sesuai dengan 

karakteristik kegiatan pusat pertanggungjawaban yang diukur kinerjanya. Hal ini 

akan mengakibatkan perilaku yang tidak semestinya (dysfunctional behavioral) pada 

manajer pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan anggarannya. 

 

2.2.5.2.6 Penyusunan Anggaran – Aspek Perilaku 

Aspek perilaku bersangkutan dengan perilaku yang dibawa dalam proses 

penyusunan anggaran. Contohnya dalam proses penyusunan anggaran kemungkinan 

akan timbul kekhawatiran di hati manajer pemasaran mengenai kemungkinan tidak 

dinaikannya batas biaya kebijakan ( discreationary cost) untuk departemennya. 

 

2.2.5.2.6.1 Tahap-tahap Proses Pengendalian Anggaran ( Budget Control Proces) 

Proses pengendalian anggaran menurut Mulyadi (2001; 508) dilaksanakan 

melalui tiga tahap utama berikut ini : 

“1. Penetapan sasaran 

2. Implementasi 

3. Pengendalian dan evaluasi kinerja”. 

 

2.2.5.2.6.2 Karakteristik Sistem Laporan Anggaran yang Baik 

Sebuah sistem laporan anggaran yang baik menurut Anthony, dkk yang 

dialihbahasakan oleh Agus Maulana (2001; 533) mempunyai karakteristik sebagai 

berikut : 



1. Laporan anggaran merinci variance-variance prestasi aktual dari 
anggaran berdasarkan faktor-faktor penyebabnya dan unit 
organisasi yang bertanggung jawab. 

2. Laporan ini mencakup ramalan tahunan. 
3. Laporan ini mencantumkan penjelasan mengenai: 

1) Sebab-sebab penyimpangan (variance) 
2) Tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan-

penyimpangan yang tidak menguntungkan 
3) Waktu yang dihubungkan agar tindakan koreksi/perbaikan 

bisa efektif. 
 
 

Sedangkan anggaran yang baik menurut Mulyadi (2001; 511) memiliki 

karakteristik berikut ini : 

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

pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan. 
3. Aggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat 

pengendalian”. 
 

2.2.5.2.7 Hubungan Antara Anggaran dengan Akuntasi Pertanggungjawaban 

Setiap manajer pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab terhadap 

elemen-elemen yang secara langsung berada di bawah rentang pengendaliannya.  

Salah satu tanggung jawab manajer adalah bertanggung jawab terhadap 

pendapatan dan biaya. Agar manfaat sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat 

optimal, suatu organisasi atau perusahaan harus secara cermat mengamati dan 

menggolongkan pendapatan dan biaya sesuai dengan berbagai jenjang manajemen 

yang bertanggung jawab. 

 Dalam akuntansi pertanggungjawaban anggaran harus disusun untuk setiap 

jenjang manajemen yang dibebani tanggung jawab atas pendapatan dan biaya 

tersebut. Melalui laporan prestasi (laporan pertanggungjawaban) anggaran setiap 

pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan realisasinya atau nilai aktualnya, 

selanjutnya dapat dilakukan penilaian prestasi manajer tiap pusat 

pertanggungjawaban. 



 Manfaat anggaran dalam membantu aktivitas proses pengendalian biaya pada 

pusat pertanggungjawaban menurut Anthony dan Welsch (2000; 629) dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

“1.   Sebagai alat bantu untuk membuat dan mengkoordinasikan rencana 
jangka pendek 

2. Sebagai alat untuk mengkomunikasikan rencana-rencana tersebut 
kepada berbagai manajer pusat pertanggungjawaban 

3.  Sebagai salah satu jalan untuk memotivasi manajer untuk mencapai 
tujuan pusat pertanggungjawaban 

4.  Sebagai alat pengendalian atas aktivitas yang dilaksanakan 
5.  Sebagai suatu dasar untuk mengevaluasi kinerja dari manajer pusat-

pusat pertanggungjawaban 
6.  Sebagai alat pelatihan bagi manajer”. 

 Ada tiga pokok pikiran dari ide dasar akuntansi pertanggungjawaban tersebut 

dapat diringkas sebagai berikut : 

1.  Pendapatan dan biaya dapat disusun dalam ukuran pertanggungjawaban jenjang 

manajemen 

2.  Biaya atau pendapatan yang dibebankan pada suatu jenjang manajemen 

dikendalikan oleh manajemen yang bersangkutan 

3.  Data anggaran yang efektif dapat berfungsi sebagai alat mengkomunikasikan 

rencana, memotivasi manajer, sebagai alat pengendalian aktivitas, serta sebagai 

suatu dasar untuk mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban dan 

manajernya, dan menyediakan alat pelatihan bagi manajer. 

 

2.2.5.3  Pengertian Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali 

 Terjadinya biaya dalam suatu pusat pertanggungjawaban tidak selalu sebagai 

akibat dari keputusan yang diambil oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang 

bersangkutan, karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu pusat 

pertanggungjawaban dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan.  

Didalam pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat pertanggungjawaban 

harus dipisahkan antara biaya-biaya yang terkendali (controllable cost) dengan biaya-

biaya yang tidak terkendali (uncontrollable cost). Hanya biaya-biaya yang terkendali 



oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang disajikan dalam laporan biaya dan 

diminta pertanggungjawaban daripadanya. 

 Horngren dan kawan-kawan (2003; 192), mendefinisikan biaya terkendali 

sebagai berikut: 

 “Controllable cost is any cost that is primarily subject to the influence of a 

given manager of a given responsibility center for a given time span.” 

Mulyadi (2001:166), menyatakan biaya terkendali, adalah: 

 “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.” 

Artinya bahwa biaya dapat dikendalikan jika jumlahnya menunjuk kepada sebuah 

pusat pertanggungjawaban dan secara signifikan dipengaruhi oleh tindakan manajer 

pusat pertanggungjawaban tersebut. 

 Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya 

terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer suatu 

pusat pertanggungjawaban dalam jangka waktu tertentu. 

 Untuk memisahkan biaya ke dalam biaya terkendali dan biaya tidak terkendali 

pada kenyataannya seringkali menemui kesulitan. Hanya sedikit biaya yang terjadi 

menjadi tanggung jawab seseorang. Namun ada pedoman untuk menetapkan apakah 

suatu biaya dapat dibebankan sebagai tanggung jawab seorang manajer pusat 

pertanggungjawaban seperti yang dikemukakan Mulyadi (2001; 169), yaitu: 

“1. Dengan mengubah dasar pembebanan dari alokasi ke 
pembebanan langsung. 

2. Dengan mengubah letak tanggung jawab pengambilan keputusan. 
3. Mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan dari 

manajemen puncak kepada manajer pusat pertanggungjawaban 
yang bersangkutan”. 

 
 



2.2.5.4 Klasifikasi dan Kode Perkiraan 

 Dalam akuntansi pertanggungjawaban biaya dan pendapatan yang terjadi 

dikumpulkan dan dilaporkan untuk setiap tingkat manajemen. Agar dapat terkendali 

dengan baik, maka biaya-biaya dan pendapatan harus digolongkan dan diberi kode 

sesuai dengan tingkat-tingkat manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. 

Setiap tingkat manajemen merupakan pusat pertanggungjawaban dan akan dibebani 

dengan biaya-biaya terkendali di dalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendali 

dan biaya tidak terkendali. 

 Pemberian kode membantu untuk memudahkan dalam mencari perkiraan 

yang dibutuhkan, memudahkan proses pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan 

data akuntansi. Untuk dapat segera mengetahui dan membedakan perkiraan-

perkiraan, maka kode yang diberikan harus disusun secara konsisten. 

 Ada beberapa cara pengklasifikasiannya, yaitu dengan angka, huruf, dan 

kombinasi keduanya. Adapun kriteria kode perkiraan yang harus dipenuhi di dalam 

perusahaan yang menerapkan akuntansi pertanggungjawaban  menurut Mulyadi 

(2001; 201) adalah : 

“1. Jumlah angka (digit) dalam setiap kode harus sama. 
2. Posisi angka dalam setiap kode memiliki maksud tertentu.  
3. Setiap kode memiliki lebih dari satu makna, tergantung pada 

pemberian makna posisi angka pada tiap kode perkiraan. 
4. Klasifikasi perkiraan dilakukan dengan cara menambahkan 

angka tertentu di dalam kode perkiraan”. 
 
 Pemberian kode dapat dilaksanakan dengan cara : 

1.  Metode kode kelompok (group code method) 

 Kode kelompok mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut : 

1) Posisi masing-masing angka mempunyai arti, di mana angka yang paling kiri 

adalah kode golongan perkiraan, dan angka paling kanan adalah kode jenis 

rekening. 

2) Setiap kode dalam golongan perkiraan terdiri dari angka-angka yang sudah 

ditetapkan terlebih dahulu, di mana masing-masing angka memiliki jenis 

rekening. 



3) Kode rekening pembantu biaya teriri dari 7 angka atau digit dari posisi dalam 

setiap kode yang dapat digambarkan sebagai berikut :   

 

 

 

 

 

         

 

 Contoh kode untuk biaya reparasi dan pemeliharaan kendaraan bagian order 

penjualan = 5411314 dengan uraian kode rekening sebagai berikut : 

 

  

Jenis Biaya

Kode rekening biaya

Pusat pertanggungjawaban

Pusat pertanggungjawaban departemen

Pusat pertanggungjawaban bagian

5 X X X XXX

Kelompok rekening biaya

Bagian order penjualan

Biaya reparasi dan
pemeliharaan kendaraan

5 411 314

 

 

 

 

 

 

2.  Kode Blok (blok code method) 

 Kode blok adalah kode yang diberikan kepada setiap klasifikasi tidak 

menggunakan urutan-urutan digit tetapi dengan memberikan satu blok nomor 

untuk setiap kelompok. Jadi, kode akan diberikan kepada setiap kelompok 

dimulai dengan angka tertentu dan diakhiri dengan angka  tertentu yang 

merupakan satu blok nomor kode. 

 

 

 

 



TABEL 2.1 
Klasifikasi Kode Perkiraan 

 
Contoh : 

Golongan perkiraan Nomor Rekening 
Aktiva (asset) 
Hutang (liabilities) 
Modal (capital) 
Pendapatan (income) 
Beban (expense) 

100-199 
200-299 

300-399 

400-499 

500-599, dan seterusnya 
 

 
3.  Stelsel Rekening Desimal 

Melalui cara ini, perkiraan diklasifikasikan menjadi golongan, kelompok, dan 

jenis rekening yang jumlahnya masing-masing maksimal 10. Setiap kelompok 

golongan maupun jenis perkiraan diberi nomor kode mulai dari 0 sampai 9. 

 

2.2.5.5. Sistem Pelaporan Biaya 

Untuk kepentingan pengumpulan informasi akuntansi pertanggungjawaban, 

menurut Mulyadi (2001; 193) setiap pusat perrtanggungjawaban yang terdapat dalam 

struktur organisasi diberi kode dengan struktur kode sebagai berikut : 

“1. Jenjang organisasi dibagi menjadi tiga tingkat  tingkat direksi, 
tingkat departemen, dan tingkat bagian. 

2. Angka kesatu menunjukkan jenjang direksi, angka kedua 
menunjukkan jenjang departemen, sedangkan angka ketiga 
menunjukkan jenjang bagian”. 

 
Berdasarkan perbandingan realisasi biaya dengan biaya yang dianggarkan 

serta dihubungkan dengan wewenang manajer atas biaya tersebut, para manajer 

memiliki dasar untuk memantau pelaksanaan anggaran mereka masing-masing. 

Menurut Mulyadi (2001; 194) dasar-dasar yang melandasi penyusunan 

laporan pertanggungjawaban biaya adalah : 

 



“1. Jenjang terbawah yang diberi laporan ini adalah tingkat manajer 
bagian. 

2. Manajer jenjang terbawah diberi laporan pertanggungjawaban 
biaya yang berisi rincian realisasi biaya dibandingkan dengan 
anggaran biaya yang disusunnya. 

3. Manajer jenjang teratas diberi laporan mengenai biaya pusat 
pertanggungjawaban sendiri dan ringkasan realisasi biaya yang 
dikeluarkan oleh manajer-manajer yang berada di bawah 
wewenangnya, yang disajikan dalam bentuk perbandingan dengan 
anggaran biaya yang disusun oleh masing-masing manajer yang 
bersangkutan. 

4. Semakin ke atas, laporan pertanggungjawaban biaya disajikan 
sedemikian ringkas”. 

 
Mulyadi (2001; 195) mengemukakan bahwa jenis laporan 

pertanggungjawaban biaya digolongkan menjadi tiga kelompok sesuai dengan 

jenjang organisasi ini, yaitu : 

“1. Laporan Pertanggungjawaban Biaya-Manajer Departemen. 
Laporan ini disajikan untuk para Manajer Bagian. 

2. Laporan Pertanggungjawaban Biaya-Manajer Departemen. 
Laporan ini disajikan unuk para Manajer Departemen. 

3. Laporan Pertanggungjawaban Biaya- Direksi. Laporan ini 
disajikan kepada Direktur Utama, Direktur Produksi dan 
Direktur Pemasaran”. 

 
2.2.5.5.1. Laporan Pertanggungjawaban 

 Dalam perusahaan pelaporan oleh manajemen sangat penting peranannya 

untuk membantu manajemen dalam kegiatan menyusun rencana dan pengawasan 

pelaksanaan operasi perusahaan, serta dapat digunakan untuk membantu dalam 

pengambilan keputusan. Laporan-laporan hasil akuntansi pertanggungjawaban 

disebut laporan pertanggungjawaban. Secara umum tujuan dari laporan 

pertanggungjawaban adalah untuk memberikan informasi kepada para pemimpin 

tentang hasil-hasil pelaksanaan terhadap suatu pekerjaan yang berada dalam lingkup 

tanggung jawabnya, serta memberikan motivasi kepada manajer atau supervisor 

untuk mengambil suatu tindakan dalam upaya meningkatkan hasil. 



 Agar tujuan laporan pertanggungjawaban efektif, perlu untuk memperhatikan 

lima prinsip dasar penyajian laporan yang baik menurut Wilson dan Campbell yang 

dialihbahasakan oleh Gunawan Hutahuruk (2001; 550), yaitu : 

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

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

interpretatif atau yang jelas dengan sendirinya”. 
 
Kelima prinsip di atas merupakan dasar bagi suatu sistem pelaporan keuangan 

yang baik. Ada beberapa faktor lagi yang dapat membantu untuk membuat tanggapan 

dari para pembaca laporan yang baik, yaitu : 

1.  Laporan harus tepat waktu, sederhana, jelas, tepat, dan akurat. 

2.  Laporan dinyatakan dalam bahasa dan istilah yang dikenal oleh pimpinan. 

3.  Informasi harus disajikan dalam urutan dan penalaran yang logis. 

4.  Penyajian harus disesuaikan dengan pimpinan yang akan menggunakannya. 

5.  Selalu distandarisasikan apabila memungkinkan. 

6.  Rancangan laporan harus mencerminkan sudut pandang pimpinan. 

7.  Biaya penyajian laporan harus dipertimbangkan. 

8. Perhatian yang diberikan untuk penyediaan laporan harus sebanding dengan 

manfaatnya.     

 

2.2.5.5.1.1 Manfaat Laporan Pertanggungjawaban 

Laporan pertanggungjawaban manfaatnya dapat dirasakan oleh : 

1.  Manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan 

 Berdasarkan laporan pertanggungjawaban, manajer pusat pertanggungjawaban 

dapat melakukan analitis dan mengambil tindakan perbaikan atas selisih tidak 

menguntungkan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah yang dianggap 

perlu. 

 



2.  Manajer puncak. 

 Berdasarkan laporan pertanggungjawaban, manajer puncak dapat mengetahui apa 

yang terjadi dalam suatu pusat pertanggungjawaban tertentu, sehingga manajer 

dapat lebih baik dalam memberikan pengarahan kepada para manajer 

pembantunya. 

 

2.2.5.5.1.2 Frekuensi Laporan  

Frekuensi penerbitan laporan tergantung dari waktu dan kebutuhan 

perusahaan. Penerbitan sebuah laporan biasanya setahun sekali tergantung 

perusahaanya. Apabila situasinya sangat kritis atau tidak memuaskan, maka harus 

sering diterbitkan laporan. Tingkat pertanggungjawaban pimpinan juga merupakan 

suatu faktor yang menentukan frekuensi laporan. Pihak pimpinan perusahaan 

membutuhkan laporan triwulan yang disertai dengan ikhtisar, sedangkan pihak 

bawahan memerlukan laporan untuk rincian per jam atau per hari. 

 

2.2.6 Sistem Pengolahan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem pengolahan 

informasi biaya, dengan cara menggolongkan, mencatat, dan meringkas atas 

terjadinya biaya, dengan tujuan untuk menghasilkan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban guna pengendalian biaya. 

 Oleh karena itu, biaya yang terjadi dikumpulkan untuk setiap tingkat 

manajemen, maka biaya-biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan 

tingkat-tingkat manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Setiap tingkat 

manajemen merupakan pusat pertanggungjawaban dan akan dibebani dengan biaya-

biaya yang terjadi di dalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendali dan biaya 

tidak terkendali. 

 Menurut Mulyadi (2001; 205) prosedur pengumpulan data biaya dalam 

akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut : 

  



“1. Atas dasar dokumen sumber, dicatat setiap jenis biaya ke dalam 
buku pembantu biaya. Dalam kartu biaya digolongkan jenis biaya 
dan pertanggungjawaban yang bersangkutan. Buku pembantu 
biaya merupakan distribusi biaya untuk keperluan sistem 
akuntansi pertanggungjawaban. 

2. Secara periodik biaya yang dicatat dalam buku pembantu biaya 
dijumlah dan disajikan dalam bentuk laporan 
pertanggungjawaban biaya”. 

 
2.2.7 Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan keluaran sistem 

akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan 

informasi aktiva, pendapatan, dan/atau biaya, yang dihubungkan dengan manajer 

yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu.  

Informasi akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan sebagai 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 sebagaian aktivitas pencapaian sasaran perusahaan dan dapat 

ditetapkan  pula sumber daya yang disediakan bagi pemegang peran tersebut untuk 

memungkinkan melaksanakan perannya. Sumber daya yang disediakan untuk 

memungkinkan manajer berperan dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan 

tersebut diukur denagan satuan moneter standar yang berupa informasi akuntansi. 

 Oleh karena itu, penyusunan anggaran hanya mungkin dilakukan jika tersedia 

informasi akuntansi pertanggungjawaban, yang mengukur berbagai nilai sumber daya 

yang disediakan bagi setiap manajer yang berperan dalam usaha pencapaian sasaran 

yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran. Dengan demikian, anggaran berisi 

informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur nilai sumber daya yang 

disediakan selama setahun anggaran bagi manajer yang diberi peran untuk mencapai 

sasaran perusahaan.  

 

 



2.3. Efektivitas Penilaian Kinerja 

2.3.1 Pengertian  Efektivitas Penilaian Kinerja 

Sutisna (2003;320), mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: 

“Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang diinginkan atau yang telah 

direncanakan.” 

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam 

melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh 

karena itu, suatu perusahaan perlu melakukan penilaian kinerja agar dapat 

mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan oleh tiap anggota telah sesuai dengan 

tujuan perusahaan. 

 Menurut Mulyadi (2001; 415) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai 

berikut : 

 “Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya 

berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya”. 

 Selanjunya menurut Werther dan Davis (2003; 338), penilaian kinerja adalah: 

 “Performance appraisal is the process by which organization evaluate 

employee job performance”. 

 

 Berdasarkan definisi-definisi di atas mengenai penilaian kinerja, sehingga 

disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah suatu proses dimana organisasi 

mengevaluasi secara sistematis efektivitas operasional, suatu organisasi, bagian 

organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran atau kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya dengan menggunakan segala potensi yang dimiliki oleh individu untuk 

mencapai pengembangan organisasi. 

 

 

 



2.3.2 Manfaat Penilaian Kinerja 

 Menurut Mulyadi (2001; 416), penilaian kinerja dimanfaatkan oleh 

manajemen untuk : 

“1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 
pemotivasian karyawan secara maksimum. 

2.  Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 
karyawan seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian. 

3.  Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan 
dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program 
pelatihan karyawan. 

4.  Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana 
atasan mereka mengenai kinerja mereka. 

5.  Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan”. 
 

2.3.3 Tahap-tahap Penilaian Kinerja 

 Menurut Mulyadi (2001; 424) penilaian kinerja dilaksanakan dalam dua tahap 

utama, yaitu : 

“1.  Tahap persiapan terdiri dari tiga tahap rinci : 
1) Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang 

bertanggung jawaban. 
2) Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja. 
3) Pengukuran kinerja yang sesungguhnya. 

2. Tahap penilaian terdiri dari tiga tahap rinci : 
4) Perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 
5) Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja 

sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar. 
6) Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang 

digunakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak 
diinginkan”. 

 
 

Hal tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Ad. 1.  Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab. 

1) Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung 

jawaban. 

  Penilaian kinerja harus diawali dengan penetapan garis tanggung jawab yang 

jelas bagi manajer yang akan dinilai kinerjanya. Batas tanggung jawab yang 



jelas ini dipakai sebagai dasar untuk menetapkan sasaran atau standar yang 

harus dicapai oleh manajer yang akan diukur kinerjanya. 

2) Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja. 

 Dalam menetapkan kriteria kinerja manajer, berbagai faktor berikut ini perlu 

dipertimbangkan : 

(1) Dapat diukur atau tidaknya kinerja 

(2) Bobot yang diperhitungkan atas kriteria 

3)  Pengukuran kinerja yang sesungguhnya. 

 Setelah seorang manajer ditetapkan bagan atau aktivitas yang menjadi daerah 

wewenangnya dan ditetapkan pula kriteria kinerja dalam menjalankan bagian 

atau dalam melaksanakan aktivitasnya, langkah berikutnya dalam penilaian 

kinerja adalah melakukan pengukuran hasil sesungguhnya bagian atau 

aktivitas yang menjadi daerah wewenang manajer tersebut. 

Ad. 2. Tahap penilaian terdiri dari tiga tahap rinci : 

1) Perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dalam evaluasi kinerja, hasil pengukuran kinerja secara periodik 

selanjutnya dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya 

2) Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari 

yang ditetapkan dalam standar. 

Penyimpangan kinerja sesungguhnya dari sasaran yang ditetapkan perlu 

dianalisis untuk menentukan penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. 

3) Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan  untuk 

mencegah perilaku yang tidak diinginkan 

 

2.3.4 Ukuran Kinerja 

Terdapat tiga macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

secara kuantitatif sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001; 434), yaitu: 

“1. Ukuran kriteria tunggal (single criterium) adalah ukuran kinerja yang 
hanya menggunakan suatu ukuran untuk menilai kinerja manajer. 
Sebagai contoh, manajer produksi yang diukur kinerjanya dari 



tercapainya target kuantitas produk yang dihasilkan dalam jangka 
waktu tertentu kemungkinan mengabaikan pertimbangan penting 
lain mengenai mutu, biaya, pemeliharaan, ekuipmen, dan sumber 
daya manusia. 

2. Ukuran kriteria beragam (multiple criteria) adalah ukuran kinerja 
yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja 
manajer. Contoh: manajer divisi suatu perusahaan diukur 
kinerjanya dengan berbagai kriteria, misalnya profitabilitas, pangsa 
pasar, produktivitas, pengembangan karyawan, tanggung jawab 
masyarakat, dan keseimbangan antara sasaran jangka pendek dan 
sasaran jangka panjang. 

3. Ukuran kriteria gabungan (composite criteria) adalah ukuran kinerja 
yang menggunakan berbagai macam ukuran, memperhitungkan 
bobot masing-masing ukuran, dan memperhitungkan rata-ratanya 
sebagai ukuran menyeluruh kinerja manajer. Misalnya seorang 
manajer divisi diukur kinerjanya dari dua unsur, yatu profitabilitas 
dan pangsa pasar”. 

 
2.3.5 Tujuan Penilaian Kinerja 

Agar tujuan penilaian kinerja efektif, perlu untuk memperhatikan empat 

tujuan penilaian kinerja  yang dapat digunakan menurut Wilson dan Campbell yang 

dialihbahasakan oleh Gunawan Hutahuruk (2001; 651), yaitu : 

1) Membantu pengambilan keputusan manajemen puncak adalah apakah 

seseorang manajer akan mendapatkan penghargaan atau hukuman 

(punishment) dilihat dari kinerjanya. 

2) Memotivasi seorang manajer untuk berusaha mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan lebih tinggi. 

3) Hasil penilaian kinerja dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kelemahan 

dan kekuatan yang dimiliki oleh manajer, sehingga dapat dipilih program 

pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. 

4) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan apakah berupa premi, 

insentif,   atau bonus lainnya, didasarkan atas kinerja yang dicapai. 

 

 

 



2.3.6 Anggaran Sebagai Alat Pengukuran Kinerja 

 Informasi-informasi yang terdapat dalam anggaran dapat membantu 

manajemen dalam mengevaluasi dan menilai kinerja para manajernya. Anggaran 

dalam hubungannya dengan penilaian kinerja akan dapat dicapai melalui : 

1.  Pengukuran prestasi kinerja secara terus-menerus dengan membandingkan hasil 

usaha yang sesungguhnya dengan rencana dan standar kinerja yang telah 

ditetapkan. 

2.  Secara terus-menerus mengadakan kegiatan supervisi dan segmen memberikan 

umpan balik untuk perbaikan pestasi kerja melalui suatu tindakan koreksi. 

 Dari kedua langkah di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi anggaran sebagai 

alat untuk menilai kinerja yang dapat dilakukan melalui pembentukan suatu standar 

yang berlaku yang harus dicapai dari realisasi anggaran. Pengukuran kinerja itu bisa 

dilakukan dengan membandingkan angka anggaran dengan realisasinya. 

 Pelaksanaan pengukuran kinerja dengan menggunakan anggaran sebagai 

ukuran pembanding dapat dilaksanakan melalui beberapa metode. Metode-metode 

yang umum digunakan adalah : 

1. Perbandingan-perbandingan dengan menggunakan angka absolut dari periode 

berjalan. 

2. Perbandingan-perbandingan dengan periode sebelumnya. 

3. Perbandingan-perbandingan dengan hasil pencapaian divisi-divisi lainnya dalam 

perusahaan yang sama. 

4. Perbandingan-perbandingan dengan standar-standar yang ditetapkan atas dasar 

pengalaman manajerial dengan hasil studi teknik. 

 Untuk menilai kinerja manajer berdasarkan atas pendapatan dan atau biaya 

berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan ini, harus diperhatikan bahwa pendapatan 

dan atau biaya yang berada dalam cakupan tanggung jawabnya saja.  

 

 

 



Apabila pendapatan dan atau biaya yang bukan tanggung jawab langsung 

manajer yang dinilai dimasukan sebagai elemen penilaian kinerjanya . Penilaian yang 

dilakukan tidak relevan bagi pendapatan dan atau biaya yang merupakan titipan dari 

top management. Pusat pertanggungjawaban di luar tanggung jawab manajer yang 

dianalisis yang tidak dapat dihindarkan olehnya, dapat menimbulkan kerawanan 

dalam penilaian kinerja manajer, karena pendapatan dan atau biaya tersebut tidak 

berhubungan secara langsung dan tindakan yang diambil oleh manajer pusat 

pertanggungjawaban tersebut. Jadi pendapatan dan atau biaya yang dapat 

dikendalikan harus dipisahkan dari pendapatan dan atau biaya yang tidak dapat 

dikendalikan oleh manajer yang dinilai tersebut. 

 

2.4. Produksi 

 Secara umum produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang 

mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output), dalam pengertian 

umum inilah sekarang berkembang istilah industri. Dalam arti sempit, pengertian 

industri hanya dimaksudkan sebagai kegiatan yang menghasilkan barang, baik barang 

jadi atau setengah jadi, barang industri, suku cadang maupun komponen-komponen 

penunjang. Dengan pengertian ini, produksi dimaksudkan sebagai kegiatan 

pengolahan dalam pabrik. Hasil-hasil produksinya dapat berupa barang konsumsi 

maupun barang industri. 

 Pengertian produksi dalam ekonomi mengacu pada kegiatan yang 

berhubungan dengan usaha penciptaan dan penambahan kegunaan atau utilitas suatu 

barang dan jasa. Penambahan atau penciptaan kegunaan atau utilitas karena bentuk 

dan tempat ini membutuhkan faktor-faktor produksi. 

 

 

 

 

 



2.3.4 Pengertian Produksi 

Berbagai definisi dikemukakan oleh para ahli pemasaran untuk menerangkan 

arti produksi. M.Fuad, dkk (2003; 18) mengemukakan pendapat sebagai berikut : 

 “ Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengatur dan 
mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya berupa sumber 
daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan 
secara efektif dan efisien, untuk menciptakan dan menambah kegunaan 
(utility) suatu barang atau jasa. 

 
 Sedangkan Prof. Dr. Sukanto Reksohadiprodjo M.Com. mendefinisikan 

produksi adalah sebagai berikut : 

“Suatu proses mengolah bahan mentah menjadi bahan baku untuk 
kemudian diproses menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 
Proses pengolahan ini terjadi dalam suatu produksi di perusahaan yang 
menggerakan semua kegiatan dari segala unsur yang ada dalam 
perusahaan yaitu bahan baku, bahan pembantu, mesin, tenaga kerja, 
dana dan segala aktivitas lain yang mendukungnya, dengan cara metode 
dan teknik untuk menciptakan dan menambah kegunaan barang atau 
jasa”. 
 
Dengan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa produksi adalah 

kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan 

memproses bahan mentah dan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang 

jadi dalam rangka menmbah kegunaan dari barang  tersebut, agar barang tersebut 

dapat diterima oleh konsumen. 

 

2.3.5 Proses Produksi 

 Proses produksi suatu perusahaaan dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu: 

1.  Kelangsungan Hidup 

1) Produksi terus menerus (Continuous Production) 

Produksi terus menerus dilakukan sebagai proses untuk mengubah bentuk 

barang-barang, dalam proses produksi ini walaupun terjadi perubahan model, 

susunan dan fungsi alat-alat mesin yang dipakai tidaklah berubah. 

 



2) Produksi yang terputus-putus (Intermitten Production) 

 Proses produksi tidak terus menerus atau operasi seringkali terhenti guna 

mengubah alat-alat, pengaturan kembali alat-alat, dan penyesuaian yang terus 

menerus diadakan sesuai dengan tuntutan produk yang akan dihasilkan. 

2.  Teknik  

1) Proses Ekstraktif adalah suatu proses pengambilan langsung dari alam,                      

seperti kayu, periklanan, dan pertambangan. 

2) Proses Analitis adalah proses memisahkan bahan-bahan, seperti minyak 

mentah menjadi minyak bersih. 

3) Proses Pengubahan adalah proses perubahan bentuk, seperti alat-alat rumah 

tangga.  

4) Proses Sintetis adalah proses mencampur dengan unsur-unsur lain, seperti 

bahan-bahan kimia.  

 

2.3.6 Manajemen Produksi 

 Kita beranggapan bahwa manajemen produksi adalah pelanggan yang cukup 

banyak untuk produk-produk sekarang ada pada perusahaan yang bersangkutan, 

tetapi pandangan ini terlalu sempit, organisasi mempunyai tingkat permintaan yang 

diinginkan untuk produknya. Pada suatu saat tertentu, mungkin tidak ada permintaan 

yang berbeda-beda. 

 Menurut Drs. Heidjrachman Ranupandojo, dkk (1995; 3) mendefinisikan 

manajemen produksi sebagai berikut : 

 “Manajemen produksi adalah perencanaan, organisasi, pengarahan, 
koordinasi dan pengawasan produksi, bagian produksi ini merupakan 
sebagian dari kegiatan-kegiatan seluruh perusahaan di samping bagian 
pemasaran, pembelanjaan dan personalia”.  

 
 
 
 
 
 
 



Sedangkan menurut rumusan Sugiarto, Paulus, Y.E.F(2003; 3) produksi 

didefinisikan sebagai berikut : 

“produksi diartikan sebagai suatu kegiatan perusahaan dalam 

mentransformasikan nasukan (input) menjadi keluaran (output) ”. 

Dari kedua definisi di atas dinyatakan bahwa manajemen produksi adalah 

suatu kegiatan manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengkoordinasian dan pengawasan dalam mentransformasikan masukan (input) 

menjadi keluaran (output) di dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan barang 

yang berkualitas agar mampu meningkatkan laba perusahaan. 

 

2.3.7 Pusat Produksi 

 Pusat produksi merupakan pusat biaya. Sebagai pusat biaya, manajernya 

bertanggung jawab atas prestasinya yang diukur atas target biaya yang dicapai oleh 

pertanggungjawaban yang dipimpinnya.  

Banyak masalah yang timbul dalam pengukuran biaya sebagai ukuran kinerja, 

karena tidak ada biaya yang seratus persen dapat dikendalikan oleh manajer yang 

memiliki wewenang untuk mengendalikan pusat biaya. Masalah yang timbul dalam 

penggunaan biaya sebagai ukuran kinerja manajer pusat biaya adalah: 

a. Masalah perilaku biaya, seringkali terdapat kerancuan antara variabilitas 

dengan terkendalikan atau tidaknya suatu biaya. 

b. Masalah hubungan biaya dengan pusat biaya, dalam hubungannya dengan 

pusat biaya, biaya dapat dibagi menjadi dua: biaya langsung dan biaya tidak 

langsung. 

c. Masalah jangka waktu, semua biaya pada dasarnya dapat dikendalikan oleh 

manajer tertentu dalam organisasi. 

 Cepat atau lambatnya tingkat kepuasan karena terpenuhinya keinginanan 

manusia itu dibatasi oleh jumlah dan mutu faktor-faktor produksi yang digunakan. 

Menurut M. Fuad, dkk (2003; 3), mendefinisikan Faktor-faktor produksi sebagai 



sumber-sumber yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memuaskan 

keinginan. 

Faktor-faktor produksi dibedakan menjadi: 

1) Tanah dan sumber daya alam 

2) Tenaga kerja 

3) Modal 

4) Kewiraswastaan  

 

2.4 Peranan Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Efektivitas 

Penilaian  Kinerja Produksi 

 Akuntansi pertanggungjawaban menghasilkan keluaran berupa informasi 

akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat 

untuk membantu proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi. 

  Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberi pesan kepada setiap 

manajer untuk merencanakan pendapatan dan atau atas biaya dengan aktiva yang 

digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab, dan 

kemudian para manajer tersebut harus melaporkan realisasi pendapatan dan atau 

biaya berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dalam bentuk 

laporan.  

 Dengan demikian informasi akuntansi bertanggung jawab berperan sebagai 

alat untuk mencerminkan (score) yang dibuat oleh setiap manajer dalam 

menggunakan berbagai sumber daya untuk melakukan peran manajer tersebut dalam 

mencapai tujuan perusahaan. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran akuntansi 

pertanggungjawaban dalam meningkatkan kinerja manajer produksi, berikut ini 

diuraikan suatu model motivasi dalam bentuk perilaku individu menurut Porter dan 

Lawyer pada gambar 2.1. Bahwa seorang manajer tersebut akan diukur kinerjanya 

berdasarkan informasi akuntansi pertanggungjawaban karena dalam proses 



penyusunan anggaran, setiap manajer diberi peran untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Efektivitas penilaian kinerja bagian produksi membutuhkan seorang manajer 

yang mempunyai informasi akuntansi pertanggungjawaban sehingga dapat 

tercapainya target produksi, kemudian akuntansi pertanggungjawaban tersebut 

sebagai alat bantu manajemen dapat menunjang efektivitas pelaksanaan produksi. 

 Maka informasi akuntansi pertanggungjawaban yang dihubungkan dengan 

manajer yang memiliki peran untuk mengukur kinerja setiap manajer. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan 

pertanggungjawaban yang disusun oleh manajer pusat pertanggungjawaban 

merupakan alat bantu bagi manajemen untuk menilai prestasi manajer dan apabila 

kinerja manajer  yang telah diukur tersebut diberikan suatu penghargaan yang dinilai 

pantas, maka akan menimbulkan suatu tingkat kepuasan dalam diri manajer tersebut 

dan hal ini akan menimbulkan motivasi dengan komitmen dalam diri manajer tersebut 

untuk meningkatkan kinerjanya.    
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Gambar 2.1 Model Aspek Motivasi dalam Perilaku individu menurut Porter-Lawler dan 

Peran informasi sebagai pemotivasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


