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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Akuntansi Pertanggungjawaban 

 

Akuntansi yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan 

wewenang oleh manajer yang tingkatannya lebih rendah ke manajer yang 

tingkatannya lebih tinggi merupakan akuntansi pertanggungjawaban.  Pada 

hakekatnya, akuntansi pertanggungjawaban (responsibitity accounting) adalah aspek 

dari sistem pengendalian manajemen yang berkaitan dengan pemberian informasi 

untuk memudahkan manajemen mengendalikan kegitan operasionalnya, menilai dan 

mengevaluasi prestasi masing-masing bagian dalam organisasi.  

Gagasan dasar yang melatarbelakangi akuntansi pertanggungjawaban adalah 

kinerja tiap manajer harus dinilai dari seberapa baiknya ia mengelola hal-hal yang 

secara langsung berada di bawah pengendaliannya. Agar pengertian akuntansi 

pertanggungjawaban dapat dipahami secara lebih baik, dibawah ini dikemukakan 

beberapa definisi akuntansi pertanggungjawaban. Horngren  dkk. (2002, 355) 

menyatakan definisi akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut: 

“Responsibility Accounting is identifying what parts of the organization have 

primary responsibility for each action, developing measures and target to 

achieve, and creating reports of these measures by organization sub unit or 

responsibility center.” 

 

Adapun Hansen dan Mowen (2006,430)  menyatakan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban adalah: 

“Responsibility Accounting is a system that measures the results of each 

responsibility center and compares those results with some measure of 

expected or budgeted outcome”. 
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          Sementara Harahap (2001, 67) menyatakan pengertian akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai berikut: 

“Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem di mana setiap 

bagian diatur dalam suatu unit pertanggungjawaban dan sistem 

pencatatan ditetapkan melaporkan prestasi masing-masing bagian. 

Bagian ini disebut pusat pertanggungjawaban.” 

 

Dari ketiga pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang membagi struktur 

organisasi atas pusat-pusat pertanggungjawaban, dimana orang-orang pada pusat-

pusat pertanggungjawaban memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk 

melaksanakan aktivitasnya. Dari pusat pertanggungjawaban tersebut dikumpulkan 

dan dilaporkan hasil aktual dari pelaksanaan rencana, dengan tujuan agar dapat 

ditunjuk orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan biaya dan/atau 

pendapatan dari anggaran yang telah ditetapkan. 

2.1.1 Syarat-syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban 

Menurut Mulyadi (2004, 142) akuntansi pertanggungjawaban dapat diterapkan 

secara baik  apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. “Ada struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang 
dan tanggung jawab tiap tingkatan manajemen. 

2. Ada anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen. 
3. Adanya penggolongan biaya yang dapat dikendalikan dan yang tidak 
dapat dikendalikan oleh manajemen tertentu dalam organisasi 

(Controllability). 

4. Terdapat susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan dengan 
kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban dan sistem 

akuntansi yang disesuaikan dengan struktur organisasi. 

5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab 

(responsibility reporting).” 

 

 Sedangkan menurut Harahap (2001, 69) sistem akuntansi pertanggungjawaban 

dapat diterapkan dengan baik  jika memilik syarat-syarat sebagai berikut: 
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1. “Memiliki struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi yang baik 
artinya memiliki  batasan terhadap wewenang dan tanggung jawab yang 

tegas dan jelas sehingga tiap bagian dengan bagian lain tidak merasa 

bingung. 

2. Memberikan sistem reward dan punishment berdasarkan standar 

pertanggungjawaban yang ditetapkan. 

3. Memiliki sistem akuntansi yang sejalan dan disesuaikan dengan pusat 
pertanggungjawaban. 

4. Anggaran atau budget harus disusun menurut pusat-pusat 

pertanggungjawaban. Anggaran harus disusun sesuai dengan tingkatan 

manajemen dalam organisasi yang diatur dalam sistem 

pertanggungjawaban. 

5. Terdapat sistem pelaporan pendapatan dan biaya dari manajer yang 
sesuai dengan tanggung jawabnya. 

6. Untuk akuntansi pertanggungjawaban biaya, harus terdapat pemisahan 
antara biaya yang dapat dikendalikan (Controllable) dengan yang tidak 

dapat dikendalikan (Uncontrollable) oleh manajer pusat 

pertanggungjawaban yang bersangkutan. 

7. Harus ada akibat baik berupa penghargaan (reward) maupun penalti 

sebagai akibat prestasinya sesuai dengan ukuran tanggung jawabnya.”   

 

Dari kedua pendapat di atas diperoleh pengertian bahwa karakteristik akuntansi 

pertanggungjawaban terdiri dari 5 (lima) konsep dasar, yaitu: 

1. Struktur organisasi yang merupakan dasar/titik awal sistem akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan sarana pelimpahan wewenang dari pimpinan 

dan merupakan sarana untuk pertanggungjawaban dari bawahan kepada 

pimpinan. 

2. Penyusunan anggaran merupakan karakteristik akuntansi 

pertanggungjawaban yang penting. Setiap anggaran yang disusun harus 

menunjukan secara jelas biaya-biaya yang dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya dari manajer yang bertanggung jawab. 

3. Penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya biaya oleh 

manajer pusat pertanggungjawaban. 

4. Klasifikasi kode rekening biaya menurut tingkatan manajemen, agar dapat 

ditelusuri dari bagian mana biaya-biaya terjadi. Pengklasifikasian kode 
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rekening ini juga harus memuat dan mendukung penggolongan terkendalikan 

atau tidak terkendalikannya oleh seorang manajer pusat pertanggungjawaban. 

5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab. 

 

2.2 Struktur Organisasi 

 

Organisasi sering diartikan sebagai kelompok orang yang secara bersama-sama 

ingin mencapai suatu tujuan yang sama. Organisasi mempunyai pengertian yang 

lebih luas daripada itu. Organisasi juga merupakan kumpulan dari peranan, 

hubungan dan tanggung jawab yang jelas dan tetap, paling tidak dalam jangka waktu 

pendek. Organisasi disusun tidak hanya mengatur orang-orangnya, tetapi juga 

membentuk dan memodifikasi struktur dimana didalamnya tersusun tugas orang-

orang tersebut. Di sini berarti harus ada pembagian peranan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu secara bersama-sama. 

Perusahaan adalah suatu bentuk organisasi, atau lebih tepatnya suatu organisasi 

produksi yang meliputi berbagai fungsi yang dikoordinasi untuk memproduksi 

sebagian barang dan jasa tertentu dan tujuan ekonominya tergantung pada 

perbandingan kekuasaan dalam organisasi tersebut. Carter dan Usry (2002, 1-3)  

memberikan definisi organisasi perusahaan sebagai berikut: 

“Organizing is the establishment of the framework within which activities 

are to be reformed. The terms organize and organization refer to the 

systematization of interdependent parts into one unit. Organizing requires 

bringing the many functional units of an enterprise into a coordinated 

structure and assigning authority and responponsibility to individuals. 

Organizing efforts include motivating people to work together for the good of 

the company.”  

 

Pendapat lain mengenai definisi organisasi dikemukakan oleh Supriono (2001, 

2) adalah sebagai berikut: 
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“Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk 

mencapai satu atau beberapa tujuan.” 

 

Dari definisi tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa hakekat suatu 

organisasi (perusahaan) adalah adanya orang-orang yang usahanya harus 

dikoordinasikan; tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan 

saling tergantung; bekerjasama atas dasar pembagian kerja, peran dan wewenang; 

serta mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. 

 

2.2.1 Struktur Organisasi sebagai Pola Pendelegasian Wewenang 

Struktur organisasi disusun untuk membantu pencapaian tujuan organisasi 

dengan lebih efektif. Organisasi harus memiliki tujuan dan sasaran supaya tahu 

bagaimana menjalankan organisasi untuk mencapainya. Tujuan organisasi ini akan 

menentukan struktur organisasinya, yaitu dengan menentukan seluruh tugas 

pekerjaan, hubungan antar tugas, batas wewenang dan tanggung jawab untuk 

menjalankan masing-masing tugas tersebut. Atas dasar kegiatan-kegiatan itu 

selanjutnya akan dapat disusun pola tetap hubungan-hubungan di antara bidang-

bidang keputusan dan hubungan-hubungan antara para pelaksana yang mempunyai 

kedudukan, wewenang dan tanggung jawab tertentu, dan ini semua akan 

menghasilkan kerangka struktur organisasi. Jadi, struktur organisasi merupakan 

suatu kerangka yang menunjukan seluruh kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan 

organisasi, hubungan antar fungsi-fungsi, serta wewenang dan tanggung jawabnya. 

Struktur mencerminkan mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi 

dikelola. Pengertian struktur organisasi tersebut merupakan kesimpulan dari 

beberapa pendapat berikut ini: 

• Schermerhorn (2002, 238)  menyatakan struktur organisasi adalah: 
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“Struktur organisasi secara formal didefinisikan sebagai sistem atau 

jaringan kerja dari tugas-tugas, pelaporan relationship, dan komunikasi 

yang menghubungkan bersama pekerjaan individu dan kelompok.” 

 

• Simons (2000, 380 ) menyatakan struktur organisasi adalah: 

“ A dictionary defines structure as the wayin which individual parts or 

elemens are arranged or put together to form a whole. When designing 

organizational structure, the parts are the basic building blocks of the 

organization –that is, the groupings of people into work units – and the 

whole is working relationship among these groups the collectively comprise a 

business.” 

 

Dalam hubungannya dengan akuntansi pertanggungjawaban, unit-unit dalam 

organisasi merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban. Keseluruhan pusat tanggung 

jawab tersebut akan membentuk jenjang hirarkis dalam organisasi. Pada tingkatan 

yang terendah bentuk dari pusat tanggung jawab dapat berupa seksi-seksi serta unit-

unit kerja lainnya. Pada tingkatan yang lebih tinggi, pusat pertanggungjawaban kita 

didapatkan dalam bentuk departemen-departemen ataupun divisi-divisi yang 

biasanya merupakan kumpulan dari beberapa unit kerja. 

Horngren dkk. (2002; 355) menyatakan pusat pertanggungjawaban sebagai 

berikut: 

“Responsibility center is a set of activities and resources assigned to a 

manager, a group of manager, or other employees.  

         Sedangkan Supriyono (2001;141) mendefinisikan pusat pertanggungjawaban 

sebagai berikut: 

“Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin 

oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas unitnya.” 

Suatu pusat pertanggungjawaban mempunyai masukan dan keluaran. Pusat-

pusat ini dikelompokan berdasarkan sejauh mana masukan dan keluaran yang 
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menjadi tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban diukur dalam satuan 

moneter. 

Berdasarkan karakteristik masukan dan keluarannya dan hubungan diantara 

keduanya, pusat pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu: 

1. Pusat pendapatan (Revenue Center) 

2. Pusat biaya (Expense Center) 

3. Pusat laba (Profit Center) 

4. Pusat investasi (Investement Center) 

 

Pada pusat pendapatan, pendapatan dapat diukur dalam satuan uang tetapi tidak 

dibandingkan dengan pengeluaran (biaya), dan manajer unit ini bertanggung jawab 

terutama untuk memaksimalkan pendapatan.  

Dalam suatu pusat biaya, masukan diukur dalam satuan moneter tetapi 

keluarannya tidak diukur dalam satuan uang. Disini manajer pusat 

pertanggungjawaban bertanggung jawab terutama untuk mengendalikan pengeluaran 

(expense). Berdasarkan karakteristik hubungan antara masukan dengan keluarannya, 

pusat biaya dibagi lebih lanjut menjadi: 

• Pusat biaya teknik (engineered expense center) 

Pusat biaya teknik adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar 

masukannya mempunyai hubungan yang nyata dan erat dengan keluarannya. 

• Pusat biaya kebijakan (discretionary expense center) 

Pusat biaya kebijakan adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar 

masukannya tidak mempunyai hubungan yang erat dengan keluarannya. 

Pada pusat laba, baik pendapatan maupun biaya yang berkaitan dengan 

pendapatan tersebut diukur dan dibandingkan untuk menghitung laba, yang 

merupakan tanggung jawab manajer unit ini. 
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Pada pusat investasi, baik laba maupun investasi, atau modal yang digunakan 

pada pusat pertanggungjawaban diukur. Kemudian laba pusat ini dihubungkan 

dengan investasi. 

2.3 Anggaran 

 Perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentunya 

membutuhkan perencanaan agar dapat dilaksanakan secara terarah, dan anggaran 

adalah bentuk perencanaan yang penting bagi perusahaan. Anggaran juga merupakan 

salah satu alat bagi manajemen untuk membandingkan antara hasil pelaksanaan 

dengan yang direncanakan sebelumnya. 

2.3.1 Pengertian Anggaran 

Anggaran merupakan istilah yang paling sering dipakai untuk menunjukan 

kegiatan perencanaan dan pengendalian pada semua tingkatan dalam organisasi yang 

dapat dijadikan sebagai standar pengukuran kinerja perusahaan dimasa yang akan 

datang yang disusun oleh manajemen secara formal dan tertulis serta dinyatakan 

dalam ukuran kuantitatif. Pengertian tentang anggaran tersebut merupakan 

kesimpulan dari beberapa pendapat berikut ini: 

Ahyari (2002, 8) mengemukakan pengertian anggaran perusahaan sebagai 

berikut:     

“Anggaran perusahaan merupakan perencanaan secara formal dari 

seluruh kegiatan perusahaan di dalam jangka waktu tertentu yang 

dinyatakan dalam unit kuantitatif (moneter)”. 

 

Sedangkan Hansen dan Mowen (2006, 326)  mengemukakan pengertian 

anggaran sebagai berikut : 

“Budget are the quantitative expressions of these plans, stated in either 

physical or financial term or both. When used for planning, a budget is a 

method for translating the goals and strategies of an organization into 

operational term. Budgets can also be used in control. Control is the process 
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of  setting standard, receiving feedback on actual performance, and taking 

corective action whenever actual performance deviates significantly from 

planned performanc. This, budgets can be used to compare actual outcome 

with planned outcome, and they can steer operation back on course, if 

necessary”. 

    

Kemudian Blocher dkk. (2005, 275) berpendapat bahwa anggaran adalah; 

“Budget is an organization’s operation plan for specified period; it identified 

the resources and commitments required to fulfill the organization’s goal for 

the period”  

 

Dari pendapat-pendapat  di atas dapat dikemukakan bahwa anggaran adalah 

sarana yang digunakan paling luas untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan di 

setiap bagian organisasi. Anggaran mengukur pengeluaran, penghasilan atau laba 

yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang dan angka-

angka yang direncanakan menjadi standar untuk pengukuran kinerja di masa datang. 

2.3.2 Penyusunan Anggaran 

Carter dan Usry (2002, 15-6) berpendapat bahwa dalam penyusunan suatu 

anggaran harus diperhatikan beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. “Adequate guidance and prompt communication should be provided so that 

all management levels are working on the same assumptions and 

objectives.    

2. Participation should be encouraged from  each level of  the organization. 

3. The climate of budget preparation should aim to eliminate anxiety and 

defensiveness. 

4. Preparation of the budget should be structured so there is a high  

probability of successfully attaining objectives..  

5. Numerous sets of assumptions should be evaluated indeveloping the 

budget”. 

 

Pendapat di atas menyatakan bahwa prosedur yang digunakan dalam 

mengembangkan anggaran mungkin sama pentingnya dengan anggaran  dan harus 

mencakup prinsip-prinsip pokok yaitu memberikan bimbingan secukupnya sehingga 
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setiap tingkatan manajemen bekerja dengan asumsi, sasaran dan agenda yang sama; 

mendorong peran serta dari setiap tingkatan organisasi dalam proses penganggaran; 

membina suasana persiapan anggaran sedemikian rupa sehingga meniadakan 

kegelisahan dan sikap mempertahankan diri dari para pesertanya; serta menyusun 

penyiapan anggaran sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan terbesar 

agar sasaran tercapai. 

Dalam hubungannya dengan akuntansi pertanggungjawaban, manajer pusat 

pertanggungjawaban harus berperan serta dalam proses penyusunan anggaran. 

Sehingga anggaran yang disahkan mencerminkan kesanggupan manajer pusat 

pertanggungjawaban untuk melaksanakan rencana yang dituangkan dalam anggaran 

tersebut. 

2.3.3 Fungsi  Anggaran 

         Menurut  Ahyari (2002, 5) fungsi penggunaan anggaran di dalam perusahaan, 

antara lain sebagai berikut: 

       

        “1. Terdapatnya perencanaan terpadu 

          2. Terdapatnya pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan 

          3. Terdapatnya alat koordinasi dalam perusahaan  

          4. Terdapatnya alat pengawasan yang baik 

    5. Terdapatnya alat evaluasi kegiatan perusahaan.”  

 

Fungsi anggaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Terdapatnya perencanaan terpadu. 

     

 Dengan mempergunakan anggaran, perusahaan akan dapat menyusun 

perencanaan 

 seluruh kegiatan secara terpadu. Hal ini dimungkinkan karena dengan 

mempergunakan  anggaran berarti kegiatan  dalam perusahaan akan disentuh 

oleh anggaran perusahaan. Tidak ada satupun kegiatan yang dilakukan dalam 

perusahaan ini yang terlepas dari anggaran, karena seluruh kegiatan yang 
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dilaksanakan tersebut akan memerlukan biaya. Dengan demikian maka 

anggaran ini akan merupakan pencerminana seluruh kegiatan perusahaan yang 

bersangkutan, sehingga penyusunan anggaran akan merupakan penyusunan 

seluruh rencana kegiatan dalam perusahaan secara terpadu.    

     

2. Terdapatnya pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan  

   Dengan adanya anggaran perusahaan, maka kegiatan yang ada dalam 

perusahaan tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih pasti, karena dapat 

mendasarkan diri kepada anggaran yang telah ada. Hal ini akan dapat 

menghilangkan keragu-raguan yang ada di dalam pelaksanaan kegiatan 

perusahaan, sehingga langkah-langkah yang diambil oleh para pelaksana akan 

menjadi lebih pasti. 

 

     3. Terdapatnya alat koordinasi dalam perusahaan. 

         Penyusunan anggaran akan meliputi seluruh kegiatan yang ada, dengan 

demikian akan melibatkan seluruh bagian dalam perusahaan. Pelaksanaan 

kegiatan dengan mempergunakan anggaran sebagai pedoman akan berati 

melakukan kegiatan dalam perusahaan tersebut di bawah koordinasi yang baik. 

Hal ini disebabkan oleh karena di dalam penyusunan anggaran tersebut sudah 

dipertimbangkan kaitan satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga 

pelaksanaan kegiatan yang berpedoman kepada anggaran tersebut sudah 

terkandung arti koordinasi yang sebenarnya. 

 

      4. Terdapatnya alat pengawasan yang baik. 

           Anggaran di samping berfungsi sebagai alat perencanaan juga dapat 

mempunyai fungsi ganda sebagai alat pengawasan pelaksanaan kegiatan 

perusahaan. Jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, maka 

manajemen perusahaan akan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan 
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tersebut dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam perusahaan tersebut. 

Dalam hal ini anggaran akan dapat dipergunakan sebagai alat pengawasan 

kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam perusahaan. 

 

     5. Terdapatnya alat evaluasi kegiatan perusahaan. 

   Perusahaan yang mempunyai angggaran untuk pelaksanaan kegiatan 

operasionalnya,akan dapat melaksanakan evaluasi rutin setiap kali selesai 

melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu 

tahun satu kali manajemen perusahaan akan dapat menyusun evaluasi kegiatan 

yang telah dilakukan perusahaan tersebut dengan mempergunakan anggaran 

sebagai alat evaluasi.             

         Pendapat lain dikemukakan  Mulyadi (2001, 502) bahwa fungsi anggaran 

adalah sebagai berikut: 

1. “Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan 
perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang 

menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang 

menghubungkan manajer bawah dan manajer atas. 

4. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai 
pembanding hasil operasi sesungguhnya. 

5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan 
manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan. 

6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi 
manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan 

efisien sesuai dengan tujuan organisasi.”  

2.3.4 Karakteristik Anggaran  

          Menurut Mulyadi (2001, 490) anggaran mempunyai karakteristik sebagai 

berikut: 

 

1. “Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain 
keuangan. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 
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3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti 
bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 

4. Usulan anggaran di-review dan disetujui oleh pihak yang berwenang 

lebih tinggi dari penyusun anggaran.  

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi 
tertentu. 

6.  Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan 
anggaran anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.” 

           Selanjutnya Mulyadi (2001, 511) mengemukakan bahwa anggaran yang 

baik memiliki karakteristik berikut: 

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

pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. 
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik 

anggaran yang baik selain dinyatakan dalam satuan keuangan, umumnya mencakup 

jangka waktu satu tahun dan disusun berdasarkan program juga sesuai dengan 

karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan. 

Anggaran juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. 

2.3.5 Manfaat dan Keterbatasan Anggaran 

Anggaran yang digunakan oleh suatu perusahaan akan memberikan banyak 

manfaat. Carter dan Usry  (2002, 15-4) mengemukakan bahwa pemakaian 

anggaran akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut: 

1. Profit planning provides a disciplined approach to problem identification 

and problem solving. 

2. Profit planning provides a sense of direction and purpose to all levels of 

management. 

3. Profit planning enhances coordination of business activity. 

4. Profit planning provides a  vehicle to enlist the ideas and cooperation of 

all lebels of management. 
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5. The budget provides a yardstick or standard that can be used to evaluate 

actual performance and gauge the managerial judgement and ability of 

individuals executives. 

 

Sementara menurut  Horngren, Sundem and Stratton (2002, 271) ada tiga 

manfaat utama manfaat anggaran yaitu: 

1. Budgeting compels managers to think ahead by formalizing their 

responsibilities for planning; 

2. Budgeting provides definite expectations that are the best framework for 

judging subsequent performance; 

3. Budgeting aids managers in coordinating their efforts, so that the plans 

of an organization’s subunits meet the objectives of the organization as a 

whole; 

 

            Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran yang 

disusun oleh manajemen suatu perusahaan memiliki banyak manfaat, di antaranya 

dengan disusunnya anggaran oleh tiap departemen dalam suatu perusahaan, terdapat 

tanggung jawab dan komitmen bersama terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 

Manfaat lainnya anggaran dapat membantu dalam memberikan pendekatan yang 

teratur dalam mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Selain 

itu anggaran juga dapat meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan menjadi lebih 

baik dan membantu komunikasi dalam perusahaan. Dan anggaran juga menyediakan 

suatu tolak ukur atau standar untuk mengukur hasil kinerja dan kebijaksanaan 

manajemen serta tingkat kecakapan dari setiap pelaksana. 

Selain memberikan manfaat, Ellen Cristina (2001, 19) menyatakan bahwa 

anggaran juga mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu:  

1. Dalam penyusunan anggaran , penaksiran yang dipakai belum tentu 
tepat dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan 
anggaran mengalami perkembangan jauh berbeda daripada yang 

direncanakan. Hal ini berarti diperlukan pemikiran untuk 

penyesuaian agar data dan informasi yang diperoleh akurat. 

3. Penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara 
potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja 
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(human relation) yang dapat menghambat proses pelaksanaan 

anggaran. 

4. Penganggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subjectif pembuat 
kebijakan (decision maker) terutama pada saat data dan informasi 

tidak lengkap atau akurat.” 

 

Jadi walau bagaimanapun anggaran dianggap sempurna, anggaran tetap 

merupakan suatu perencanaan yang berdasar estimasi yang diperoleh melalui 

pengalaman dan peramalan serta penggunaan berbagai asumsi, sehingga 

kemungkinan terjadi penyimpangan dalam jumlah yang besar yang tidak 

diperkirakan sebelumnya selalu ada. Selain itu anggaran tidak bisa dilaksanakan 

secara otomatis karena perlunya peran serta semua tingkat manajemen dalam 

pemahaman dan pelaksanaannya. 

2.3.6 Hubungan Anggaran dengan Akuntansi   Pertanggungjawaban 

Antara anggaran dengan akuntansi pertanggungjawaban mempunyai ikatan 

yang erat, yaitu: 

1. Akuntansi pertanggungjawaban menyajikan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban yang bersifat historis yang sangat bermanfaat untuk 

mengadakan taksiran-taksiran (forecasting) sumber daya yang dibutuhkan 

dan akan disediakan bagi setiap manajer untuk dapat melaksanakan perannya. 

Taksiran-taksiran tersebut dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan 

dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Dengan 

demikian akuntansi pertanggungjawaban sangat bermanfaat di dalam 

penyusunan anggaran. 

2. Akuntansi pertanggungjawaban juga melakukan pencatatan secara sistematis 

dan teratur tentang pengkonsumsian sumber daya dalam hubungannya 

dengan pelaksanaan peran tersebut. Dengan demikian akuntansi 

pertanggungjawaban menyajikan informasi realisasi dari pelaksanaan 

anggaran. Informasi realisasi pelaksanaan anggaran inilah yang nantinya 
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dibandingkan dengan apa yang tercantum dalam taksiran anggaran itu 

sendiri, untuk mengadakan pengendalian melalui evaluasi kinerja perusahaan. 

2.4 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, maka 

didalam pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat pertanggungjawaban harus 

dipisah antara biaya yang dikendalikan dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan 

oleh manajer pusat pertanggungjawaban tersebut, sehingga hanya biaya yang 

terkendalikan saja yang menjadi tanggung jawab tiap manajer pusat 

pertanggungjawaban. 

Charles T. Horngren (2000;340) menyatakan pengertian biaya terkendali 

sebagai berikut:  

“Controllable cost is any cost that is influenced by a manager’s decisions 

and actions. Uncontrollable cost is any cost cannot be affected by 

management of responsibility center within a given span.”  

Sedangkan R.A. Supriyono (2001;15) mendefinisikan biaya terkendali 

(controllable cost) dan biaya tidak terkendali (uncontrollable cost) sebagai berikut: 

“Biaya terkendalikan adalah biaya yang dapat dipengaruhi secara 

signifikan   oleh  manajer pusat pertanggungjawaban tertentu dalam 

jangka waktu tertentu. Biaya tidak terkendalikan adalah biaya yang tidak 

dapat dipengaruhi secara signifikan oleh  manajer pusat 

pertanggungjawaban tertentu  dalam jangka waktu tertentu.” 

 

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa biaya terkendali adalah biaya 

yang berdasarkan kepada wewenang dan tanggung jawabnya dapat dipengaruhi oleh 

manajer suatu pusat pertanggungjawaban dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan 

biaya tidak terkendali adalah biaya yang menurut wewenang dan tanggung jawabnya 
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tidak dapat dipengaruhi oleh manajer suatu pusat pertanggungjawaban dalam jangka 

waktu tertentu. 

Untuk memisahkan biaya ke dalam biaya terkendali dan biaya tidak terkendali 

pada umumnya mengalami kesulitan, namun ada pedoman untuk menetapkan apakah 

biaya dapat dibebankan sebagai tanggung jawab seorang manajer pusat 

pertanggungjawaban seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001, 168) yaitu 

sebagai berikut: 

1. Jika seorang manajer memiliki wewenang, baik dalam perolehan 
maupun penggunaan jasa, ia harus dibebani dengan biaya jasa tersebut; 

2. Jika seorang manajer dapat secara signifikan mempengaruhi jumlah 
biaya tertentu melalui tindakannya sendiri, ia dapat dibebani dengan 

biaya tersebut; 

3. Meskipun seorang manajer tidak dapat secara signifikan mempengaruhi 
jumlah biaya tertentu melalui tindakan langsungnya sendiri, ia dapat 

juga dibebani biaya tersebut, jika manajer puncak menghendaki agar ia 

manaruh perhatian, sehingga ia dapat membantu manajer lain yang 

bertanggung jawab untuk mempengaruhi biaya tersebut. 

 

Dari pendapat diatas dapat ditarik suatu pengertian bahwa biaya terkendali dan 

biaya tidak terkendali dalam suatu perusahaan harus dipisahkan secara tegas dan 

jelas, karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu pusat pertanggungjawaban 

dapat dikendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban tersebut, dalam 

pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat pertanggungjawaban harus 

dipisahkan antara biaya-biaya yang terkendali dengan biaya-biaya yang tidak 

terkendali. Hanya biaya-biaya terkendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban 

yang bersangkutan yang disajikan dalam laporan biaya dan dapat dimintakan 

pertanggungjawaban dari manajer yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap 

laporan biaya yang disajikan yang berisi anggaran biaya, realisasi biaya dan 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, memang merupakan tanggung jawab 

manajer yang bersangkutan. 
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2.5 Klasifikasi dan Pemakaian Kode Rekening 

Pemberian kode untuk pengklasifikasian perkiraan diperlukan karena dapat 

memudahkan untuk mencari perkiraan yang dibutuhkan, memudahkan proses 

pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan data akuntansi. Agar dapat mengetahui 

dan membedakan perkiraan-perkiraan tersebut, kode yang diberikan harus disusun 

secara konsisten. Ada beberapa cara yang digunakan yaitu dengan angka, huruf atau 

kombinasi keduanya. Adapun syarat-syarat pemberian kode rekening adalah sebagai 

berikut: 

1. Kode rekening harus mudah diingat; 

2. Kode rekening harus sederhana; 

3. Pemberian kode hendaknya memungkinkan untuk menampung adanya 

perluasan/perkembangan baru tanpa merubah sistem pemberian kode; 

4. Susunan kode harus mudah dipahami oleh pemakai di dalam organisasi. 

5. Pemberian kode dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: 

1. Kode Kelompok (Group Code) 

Kode kelompok mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut: 

• Posisi masing-masing angka mempunyai arti dimana angka paling kiri adalah 

kode kelompok dan angka paling kanan kode jenis perkiraan; 

• Setiap kode kelompok akan terdiri dari angka-angka yang sudah diperkirakan 

terlebih dahulu; 

• Setiap kode dalam klasifikasi menggunakan angka yang sama; 

• Jika terjadi penambahan kelompok perkiraan, dapat dilakukan dengan 

menambah angka yang paling kiri. 

 

Contoh dari kode kelompok ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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        X X X X 

 

Kelompok perkiraan  

Golongan perkiraan 

Sub golongan perkiraan 

Jenis perkiraan 

 

Contoh untuk kode 1134 yang menunjukan perkiraan cadangan kerugian piutang 

dagang sebagai berikut: 

Digit 1 Perkiraan Aktiva 

Digit 2 Aktiva Lancar 

Digit 3 Piutang 

Digit 4 Cadangan Kerugian Piutang 

2. Kode Blok (Block Code) 

Kode yang diberikan untuk setiap klasifikasi tidak menggunakan urutan digit, 

tetapi dengan memberikan satu blok nomor untuk setiap kelompok. Jadi kode akan 

diberikan pada setiap biaya yang dimulai dengan angka tertentu dan diakhiri dengan 

angka tertentu yang merupakan satu blok nomor kode. 

Contoh: 

Kelompok aktiva kodenya 100 – 199 

Kelompok Pasiva kodenya 200 – 299 dan seterusnya 

Masing-masing kelompok dapat dipecah lagi menjadi golongan-golongan dan 

nomor kode kelompok tersebut dipecah menjadi beberapa blok yang disesuaikan 

dengan golongan dalam kelompok. 

3. Sketsel Rekening Desimal 

Dalam cara ini, perkiraan diklasifikasikan menjadi kelompok, golongan dan 

jenis perkiraan yang jumlahnya masing-masing maksimal 10 (sepuluh). Setiap 

kelompok golongan maupun jenis perkiraan diberi nomor kode mulai dari 0-9. 
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Kemudian perkiraan dibagi menjadi sepuluh rubrik, masing-masing rubrik ini dibagi 

menjadi sepuluh golongan dan masing-masing golongan dibagi menjadi sepuluh 

perkiraan. 

Dalam akuntansi pertanggungjawaban biaya dan pendapatan akan dikumpulkan 

dan dilaporkan untuk setiap tingkatan manajemen. Agar dapat terlaksana, diperlukan 

suatu bagan perkiraan yang memuat perkiraan-perkiraan, baik yang ada di dalam 

neraca maupun pada perhitungan rugi-laba. Perkiraan-perkiraan tersebut diberi kode 

tertentu sehingga tingkatan manajemen atau bagian-bagian dalam perusahaan yang 

merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban akan dibebani dengan biaya yang 

terjadi didalamnya, yang sudah mencakup pemisahan antara biaya terkendali dan 

tidak terkendali. Adapun kriteria kode perkiraan yang harus dipenuhi di dalam 

perusahaan yang menerapkan akuntansi pertanggungjawaban 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 angka tergantung pada pemberian makna 

posisi angka pada tiap kode perkiraan. 

4. Klasifikasi perkiraan dilakukan dengan cara menambahkan angka tertentu 

pada posisi angka tertentu didalam kode perkiraan. 

 

Untuk memperjelas pemakaian kode rekening pada akuntansi 

pertanggungjawaban yang menunjukan terjadinya biaya pada suatu departemen, 

berikut ini adalah contoh kode rekening tersebut dengan menggunakan metode kode 

kelompok. 
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           5   X X    X    

XXX 

 

Kelompok rekening biaya 

Pusat pertanggungjawaban direksi 

Pusat pertanggungjawaban departemen 

Pusat pertanggungjawaban bagian 

Jenis Biaya 

 

2.6 Kinerja dan Penilaiannya 

Pengertian penilaian kinerja atau prestasi menurut Hansen dan Mowen (2006, 

435)  adalah sebagai berikut: 

“Performance measures are developed to provide some direction for 

managers of decentralized units and to evaluate their performance. The 

development of performance measures and the specification of reward 

structure and major issues for a decentralized organization.  

 

 Menurut Blocher dan kawan-kawan (2005, 723) penilaian kinerja  adalah: 

“Performance evaluation is the process by which managers at all levels gain 

information about the performance of tasks within the firm and judge that 

performance against pre established criteria as set out in budget, plans, and 

goals.” 

  

Mulyadi (2001, 415) menyatakan mengenai 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.” 

 

Dengan demikian, pengertian penilaian kinerja adalah suatu usaha formal yang 

dilaksanakan manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas yang 
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telah dilaksanakan, dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, dan karena 

organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka penilaian kerja 

sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan 

peran yang mereka mainkan di dalam organisasi. 

Aspek-aspek yang dijadikan penilaian kinerja atau prestasi manajer, antara 

lain: 

1. Seluruh aktivitas yang dibawahi kebijakannya atau merupakan hasil dari 

kebijakan yang telah diambil. 

2. Aspek yang dinilai masih dalam pengendalian manajer tersebut. 

3. Aspek yang dijadikan penilaian harus bebas dari ketidakpastian yang sulit 

untuk diprediksi. 

4. Aspek yang dinilai harus bebas dari pengaruh kebijakan (keputusan) 

sebelumnya bukan dilakukan oleh manajer tersebut dan juga mencakup hasil 

di masa datang sebagai akibat kebijakan yang diambil sekarang. 

 

2.6.1 Ukuran pencapaian Kinerja 

Ukuran pencapaian kinerja adalah suatu indikator yang menyatakan hubungan 

antara hasil-hasil pelaksanaan kinerja dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan. 

Ukuran-ukuran pencapaian kinerja dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. 

Menurut Mulyadi (2001;434) terdapat tiga macam ukuran yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif:  

1. ukuran kriteria tunggal (single criteria),  

2. ukuran kriteria beragam (multiple criteria),  

3. ukuran kriteria gabungan (composite criteria). 

Ukuran kriteria tunggal adalah ukuran kriteria yang hanya menggunakan satu 

ukuran untuk menilai kinerja manajer. Ukuran kriteria beragam adalah ukuran 

kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran unruk menilai kinerja manajer. 

Sedangkan ukuran kriteria gabungan adalah ukuran kinerja yang menggunakan 



 31 

berbagai macam ukuran, memperhitungkan bobot masing-masing ukuran dan 

menghitung rata-ratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja manajer. 

Penggunaan analisa rasio dapat juga memberikan beberapa indikator penting 

dalam menilai suatu prestasi atau kinerja. Contohnya adalah rasio-rasio yang 

menunjukan efisiensi operasional, biaya yang dikeluarkan dan penyimpangannya, 

pengendalian kemampuan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas, profitabilitas 

rasio output-input, dan lain-lain. 

Pada akhirnya apapun ukuran penilaian dan klasifikasi kinerja yang digunakan, 

satu hal yang paling utama yang harus selalu diingat sebagai ukuran penilaian suatu 

pusat pertanggungjawaban adalah bahwa mereka hanya diukur berdasarkan unsur-

unsur yang memang merupakan wewenang dan tanggung jawab mereka. 

2.6.2 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau 

rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. 

Secara umum, tujuan perusahaan mengadakan evaluasi kerja adalah untuk: 

1. Untuk menentukan kontribusi suatu bagian dalam perusahaan terhadap 

organisasi perusahaan secara keseluruhan. 

2. Untuk memberikan dasar bagi penilaian mutu prestasi manajer bagian dalam 

perusahaan. 

3. Untuk memberikan motivasi bagi manajer bagian di dalam menjalankan 

bagiannya seirama dengan tujuan pokok organisasi perusahaan secara 

keseluruhan. 
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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 pengembangan karyawan dan 
untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. 

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

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 
 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja 

merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlangsungan manajemen 

organisasi,dalam menjalankan suatu kegiatan dengan hasil yang maksimal sesuai 

dengan yang diharapkan, dan kelima hal diatas adalah alat ukur untuk bekerjanya 

sebuah sistem penilaian kerja oleh manajemen suatu perusahaan. Serta proses 

identifikasi harus dijalankan secara profesional dalam meminimalisir konfik yang 

mungkin terjadi baik dalam internal perusahaan ataupun dengan pihak yang memiliki 

kepentingan bisnis. Sedangkan untuk kebutuhan dasar distribusi penghargaan pihak 

perusahaan dalam hal ini manajemen  harus memiliki kriteria yang diolah dari hasil 

input yang didapat dari hasil pertemuan antara perwakilan karyawan yang difasilitasi 

oleh pihak manajemen. 

2.7 Kinerja Departemen Produksi 

Salah satu kegiatan yang sangat penting dalam perusahaan industri adalah 

proses produksi. Secara umum proses produksi meliputi segala kegiatan untuk 

menciptakan dan menambah kegunaan barang dan jasa. Melalui proses produksi 

terjadi perubahan bentuk, volume dan kegunaan dari bahan baku menjadi barang jadi 

yang memiliki nilai ekonomis lebih tingi dari semula. 

Pengertian Proses Produksi menurut Sofjan Assauri (2004 :75): 
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“Proses Produksi dapat diartikan sebagai cara, metode, untuk 

menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan 

menggunakan sumber – sumber (tenaga kerja, mesin, bahan – bahan, 

dan dana) yang ada.” 

 

Sedangkan Everett E. Adam dan Ronald J. Ebert (     :     ) menjelaskan tujuan 

dari proses produksi sebagai berikut : 

 

”Economist refer to this of resources into goods and services as the 

production function. For all operating system the general goal is to create 

some kind of value added so the outputs are worth more to consumers than 

just the sum of individual input.” 

 

Dari kedua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses produksi 

merupakan cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan 

suatu barang, mengubah sesuatu yang nilainya lebih rendah menjadi sesuatu yang 

memiliki nilai lebih tinggi , dengan menggunakan sumber – sumber lainnya sehingga 

produk yang dihasilkan dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Berkaitan dengan kinerja departemen proses, hasil proses produksi yang baik 

menurut Sofjan Assauri  (2004: 191 – 192) harus memenuhi syarat – syarat sebagai 

berikut : 

1. Efisien, dalam arti proses produksi dilakukan dengan biaya minimum 
untuk mencapai tingkat output yang telah ditetapkan 

2. Tercapainya ketepatan waktu penyelesaian produksi maupun waktu 
penyerahan hasil produksi kepada pelanggan. 

3. Tercapainya hasil produksi yang sesuai dengan standar kualitas yang 
ditetapkan.  

 

Dari uraian di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa kinerja departemen 

produksi adalah hasil dari aktivitas – aktivitas dari departemen yang bertanggung 
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jawab dalam proses produksi dalam hal efisiensi biaya, ketepatan waktu 

penyelesaian, dan kualitas produk yang dihasilkan berdasarkan sasaran, standar, dan 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.  

2.8 Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam   Menunjang Kinerja 

Departemen Produksi 

 

Akuntansi pertanggungjawaban sebagai suatu sistem pelaporan  menghasilkan 

keluaran berupa informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan aktiva, pendapatan dan/atau biaya, yang 

dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat 

pertanggungjawaban tertentu. Informasi ini dapat berupa informasi historis yang 

berupa aktiva, pendapatan dan/atau biaya masa lalu, dan dapat pula berupa informasi 

masa yang akan datang. Informasi akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat untuk 

penyusunan anggaran. Sedangkan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang 

berupa informasi masa lalu bermanfaat sebagai penilai kinerja dan pemotivasi 

manajer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


