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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Manajemen

Akuntansi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan 

berupa data operasi dan data keuangan untuk menghasilkan keluaran berupa 

informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pemakai.  

Dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan atau para pemakainya, 

akuntansi dapat dibagi menjadi dua, yaitu : Akuntansi Keuangan (Financial 

Accounting) dan Akuntansi Manajemen (Management Accounting). 

Menurut Welsch dan kawan-kawan (2000; 518), perbedaan akuntansi 

keuangan dan akuntansi manajemen adalah sebagai berikut :

“ 1. Akuntansi Manajerial memfokuskan pada data untuk keperluan    

internal oleh manajer. Sedangkan Akuntansi Keuangan lebih 

memfokuskan pada external. 

2. Akuntansi Manajerial menempatkan lebih banyak penekanan 

untuk masa yang akan datang. Akuntansi Keuangan berorientasi 

historis. 

3. Akuntansi  Manajerial tidak diatur oleh prinsip – prinsip 

akuntansi umumnya. Untuk Akuntansi Keuangan telah diatur 

prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum.

4. Akuntansi Manajerial menekankan pada relevansi dan  

fleksibilitas data. 

5.  Akuntansi Manajerial tidak terlalu menekankan pada ketepatan, 

tetapi lebih menekankan pada data non moneter.

6.   Akuntansi Manajerial menekankan pada kelompok – kelompok 

dari suatu organisasi daripada melihat organisasi secara 

keseluruhan.

7.  Akuntansi Manajerial menggambarkan juga disiplin ilmu lain.

8.  Akuntansi  Manajerial tidaklah mutlak.”
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Akuntansi manajemen dapat dipandang dari dua sudut, yaitu akuntansi 

manajemen sebagai salah satu tipe akuntansi dan akuntansi manajemen sebagai 

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

merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk 

menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai internal organisasi, 

sedangkan akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe informasi, akuntansi 

keuangan merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai 

satuan ukuran, yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan 

pengelolaan perusahaan

Pengertian akuntansi manajemen menurut Mulyadi (2001; 2) adalah 

sebagai berikut :

“ Akuntansi manajemen adalah informasi keuangan yang merupakan 

keluaran yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen, yang 

dimanfaatkan terutama oleh pemakai internal organisasi.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi manajemen 

menghasilkan keluaran berupa informasi keuangan yang berguna bagi pihak 

internal perusahaan.

2.2 Tipe-tipe Informasi Akuntansi

Secara umum informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu fakta, 

data, observasi atau sesuatu lainnya yang menambah pengetahuan. Ditinjau dari 

suatu sistem akuntansi informasi adalah data yang sudah diolah sehingga siap 

digunakan untuk membuat simpulan, argumen, peramalan, keputusan, dan 

tindakan.

Informasi akuntansi manajemen digunakan oleh para manajer dalam 

melaksanakan fungsi pokok manajemen, yaitu : perencanaan, pengkoordinasian, 

dan pengendalian aktivitas perusahaan. Perencanaan adalah proses pengambilan 

mengenai tindakan yang akan dilaksanakan di masa depan. Koordinasi adalah 

suatu proses yang bertujuan agar kegiatan-kegiatan berbagai bagian dalam 

organisasi secara bersama-sama dapat mencapi tujuan. Pengendalian merupakan 

proses yang digunakan oleh manajemen agar para pelaksana bekerja dengan 
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efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau mencapai tujuan 

bagian organisasi yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Informasi akuntansi manajemen dapat digolongkan menjadi tiga jenis, 

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

akuntansi diferensial (differential acconting information), dan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban (responsibility accounting information). Informasi akuntansi 

manajemen dapat dihubungkan dengan tiga hal : objek informasi, alternatif yang 

akan dipilih, dan wewenang manajer. 

Jika informasi akuntansi manajemen dihubungkan dengan objek informasi, 

maka akan dihasilkan konsep informasi akuntansi penuh. Jika informasi akuntansi 

manajemen dihubungkan dengan alternatif yang akan dipilih, maka akan 

dihasilkan konsep informasi akuntansi diferensial. Jika informasi akuntansi 

manajemen dihubungkan dengan wewenang manajer, maka dihasilkan konsep 

informasi akuntansi pertanggungjawaban, yang terutama bermanfaat untuk 

mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi.

Pengertian informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh 

pendapatan yang diperoleh, dan atau sumber yang dikorbankan suatu objek 

informasi. Informasi akuntansi penuh mencakup informasi aktiva, pendapatan dan 

atau biaya. Informasi akuntansi penuh selalu dihubungkan dengan objek informasi 

yang dapat berupa satuan usaha, produk, departemen, atau efektivitas

Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, 

pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif tidakan tertentu dibandingkan dengan 

alternatif tindakan yang lain. Informasi ini diperlukan manajemen untuk 

pengambilan keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di 

antara alternatif yang tersedia. 

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi aktiva, 

pendapatan, dan atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung 

jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan dasar untuk menganalisa kinerja manajer dan 

sekaligus untuk memotivasi para manajer dalam melaksanakan rencana mereka 

yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-masing.  
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2.3 Akuntansi Pertanggungjawaban

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang 

memuat mengenai aktiva, pendapatan dan atau biaya dalam suatu perusahaan 

yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat 

pertanggungjawaban tertentu

2.3.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban

Pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut Horngren dan Foster 

(2002; 194) adalah sebagai berikut :

“Responsibility accounting is a system than measures the plan and 

actions of each responsibility centres.”

Mulyadi (2001; 193) menyatakan bahwa :

“Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang 

disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan, pelaporan biaya dan 

penghasilan dilakukan sesuai dengan pertanggungjawaban dalam 

organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau 

sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan 

biaya dan penghasilan yang dianggarkan.”

Dari pengertian-pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa 

akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang mengukur berbagai hasil 

yang dicapai dari suatu pusat pertanggungjawaban (responsibility centre) dengan 

membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang dianggarkan dan 

bertujuan untuk mengetahui orang atau sekelompok orang yang bertanggung 

jawab bila ada penyimpangan dari yang dianggarkan.

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban

Dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban, menurut Sofyan Syafri 

Harahap (2001; 68), yang diharapkan dari suatu organisasi atau perusahaan adalah 

sebagai berikut :

“ 1. Sistem ini dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan anggaran yang 

lebih teratur.

2. Lebih mudah dalam penilaian prestasi Manajer dan divisi.
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3. Dapat menjadi media untuk memotivasi Manajer agar dapat mencapai 

tujuan yang ditetapkan sesuai dengan tanggung jawabnya.”

Informasi akuntansi pertanggungjawaban dapat berupa informasi masa lalu 

dan informasi masa yang akan datang. Informasi masa yang akan datang 

bermanfaat untuk penyusunan anggaran, sedangkan informasi akuntansi masa lalu 

bermanfaat sebagai penilai kinerja manajer akuntansi pertanggungjawaban dan 

pemotivasi manajer.

Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi 

(2001; 174), adalah untuk:

“1. Mengelola aktivitas, dengan cara mengarahkan usaha manajemen 

dalam mengurangi dan akhirnya menghilangkan biaya bukan 

penambah nilai (non value added costs).

2. Memantau efektivitas program pengendalian aktivitas.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi 

pertanggungjawaban dapat meningkatkan efektivitas  dengan menghilangkan 

biaya yang tidak menambah nilai dan memantau efektivitas tersebut.

2.3.3 Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2001; 191), memiliki 

empat karakteristik sebagai berikut ;

“1. Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban.

2. Standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yng 

bertanggung jawab atas pusat-pusat pertanggungjawaban 

tertentu.

3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dan 

anggaran.

4. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman 

berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi.” 
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2.4 Pusat Pertanggungjawaban

2.4.1 Pengertian Pusat Pertanggungjawaban

Pengertian pusat pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2001; 422) 

adalah sebagai berikut :

“Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang 

dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab."

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa pusat pertanggungjawaban 

adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang 

bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan melaporkan hasil yang 

menyangkut aktivitas operasionalnya.

2.4.2 Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001; 69), berdasarkan karakteristik 

masukan dan keluaran pusat pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi empat 

bagian, yaitu :

“1. Pusat hasil / pendapatan (revenue center).

2. Pusat biaya (expense center)’

3. Pusat laba (profit center).

4. Pusat investasi (investment center).”

Hal tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pusat pendapatan

1) Manajer pusat pendapatan diberi wewenang dan tanggung jawab untuk

mengendalikan pendapatan pusat pertanggungjawabannya.

2) Prestasi diukur dan melakukan perbandingan antara pendapatan yang 

diperoleh dengan anggarannya.

2. Pusat biaya

1) Manajer pusat biaya diberi wewenang dan tanggung jawab untuk 

mengendalikan biaya pusat pertanggungjawabannya.

2) Prestasi diukur dengan melakukan perbandingan antara biaya yang 

dikeluarkan (nilai masukannya) dengan anggarannya.
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3. Pusat laba

1) Manajer pusat laba diberi wewenang dan tanggung jawab untuk 

mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawabannya.

2) Prestasi diukur dengan melakukan perbandingan dari selisih antara 

pendapatan dengan biaya, yang dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan tersebut dengan anggarannya.

4. Pusat investasi

1) Manajer pusat investasi diberi wewenang dan tanggung jawab untuk 

mengendalikan investasi pusat pertanggungjawabannya.

2) Prestasi diukur dengan return on Investment (ROI), residual income, dan 

produktivitas. ROI merupakan rasio antara laba dengan investasi yang 

digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Residual income dinyatakan                                                                              

dalam satuan uang, yang dihitung dengan mengurangkan beban modal 

dari laba yang dihasilkan. Produktivitas merupakan rasio antara keluaran 

dan masukan. 

2.5 Syarat-syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban                               

2.5.1 Struktur Organisasi Sebagai Pola Pendelegasian

Struktur organisasi merupakan salah satu syarat dalam penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban, akuntansi pertanggungjawaban menganggap 

bahwa pengendalian organisasi dapat meningkat dengan cara menciptakan 

jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal 

perusahaan.

Mulyadi (2001; 183) mengemukakan mengenai struktur organisasi sebagai 

berikut :

“Struktur organisasi mencerminkan pembagian dan hirarki 

wewenang dalam perusahaan. Melalui struktur organisasi, 

manajemen melaksanakan pendelegasian wewenang untuk 

melaksanakan tugas khusus kepada manajemen yang lebih bawah, 

agar dapat dicapai pembagian pekerjaan yang bermanfaat.”
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Untuk mencapai suatu tujuan organisasi, struktur organisasi harus disusun 

sedemikian rupa, sehingga wewenang, tanggung jawab, dan peran setiap pimpinan 

jelas. Tanggung jawab timbul akibat adanya pendelegasian wewenang dari suatu 

tingkat manajemen yang lebih tinggi ke tingkat manajemen yang lebih rendah. 

Pendelegasian wewenang ini menuntut manajer yang lebih rendah untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang kepada manajer atasnya, unutk 

dapat diminta pertanggungjawaban, manajemen tingkat yang lebih rendah harus 

mengetahui dengan jelas wewenang apa yang didelegasikan kepadanya oleh 

atasannya.

Pola pendelegasian wewenang dan tanggung jawab bisa didasarkan pada :

1. Fungsi bisnis atau bussines Function (contoh : produksi, keuangan, personalia, 

dan lain-lain).

2. Jenis produk atau product line (contoh : produk a, produk b, dan lain-lain).

3. Daerah geografis atau geographic regional (contoh : daerah x, daerah y, dan 

lain-lain).

2.5.2 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, maka dalam pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat 

pertanggungjawaban harus dipisahkan antara biaya yang dapat dikendalikan dan 

biaya yang tidak dapat dikendalikan.

Mulyadi (2001; 168), mengemukakan pengertian biaya terkendalikan 

sebagai berikut :

“Biaya-biaya yang terkendalikan oleh manajer pusat 

pertanggungjawaban, yang disajikan dalam laporan biaya dan 

dimintakan pertanggungjawaban dari padanya.” 

Sedangkan biaya tidak terkendali adalah biaya yang tidak secara langsung 

dipengaruhi oleh manajer suatu pusat pertanggungjawaban dalam jangka waktu 

tertentu. Bila jangka waktu operasinya cukup panjang, maka semua biaya yang 
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terjadi dapat dikendalikan oleh seseorang dalam struktur organisasi. Sebaliknya 

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

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

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

terkendali merupakan tanggung jawab dari fungsi yang lebih tinggi (pimpinan 

utama).

Pedoman untuk menetapkan apakah suatu biaya dapat dibebankan sebagai 

tanggung jawab seorang manajer pusat pertanggungjawaban menurut Mulyadi 

(2001; 168) adalah sebagai berikut :

“1. Jika seorang manajer memiliki wewenang, baik dalam 

pemerolehan maupun penggunaan jasa, ia harus dibebani dengan 

dengan biaya 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 

memperoleh jumlah biaya tertentu melalui tindakan langsungnya

sendiri, ia dapat juga dibebani dengan biaya tersebut, jika 

manajemen puncak menghendaki agar ia menaruh perhatian, 

sehingga dapat membantu manajer lain yang bertanggung jawab 

untuk mempengaruhi biaya tersebut.”

2.5.3 Klasifikasi dan Kode Rekening Sebagai Penunjang Penelitian

Dalam akuntansi pertanggungjawaban, biaya dan pendapatan dikumpulkan 

dan dilaporkan untuk setiap jenjang manajemen. Agar dapat terlaksana dengan 

baik, maka diperlukan suatu bagan perkiraan yang memuat perkiraan-perkiraan 

yang diberi kode tertentu, sehingga setiap tingkatan manajemen atau setiap bagian 

dalam perusahaan yang merupakan pusat pertanggungjawaban akan dibebani 

dengan biaya yang terjadi didalamnya, yang dipisahkan antar biaya terkendali dan 

biaya tidak terkendali.
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Dalam penyusunan klasifikasi dan kode rekening, pedoman umum yang 

bisa diikuti adalah usahakan agar rekening tersebut mampu menampung sebanyak 

mungkin keterangan-keterangan penting dengan biaya yang ekonomis. Disamping 

itu, nama rekening harus mencerminkan tujuan dari rekening tersebut dan juga 

rekening yang dapat memberikan informasi manajerial.

Klasifikasi rekening biasanya menggunakan kode tertentu untuk 

membedakan klasifikasi yang satu dengan yang lainnya. Dalam menyusun kode 

usahakan menggunakan kode yang mudah diingat, sederhana, dan memberi 

kemungkinan untuk menampung perluasan informasi di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan ini, klasifikasi rekening harus disesuaikan dengan 

sistem pertanggungjawaban yang ada. Dan karena sistem akuntansi 

pertanggungjawaban berpokok pangkal pada struktur organisasi, maka klasifikasi 

rekening harus memenuhi kebutuhan sistem dalam organisasi.

Klasifikasi dan kode rekening untuk akuntansi pertanggungjawaban harus 

disusun sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pengumpulan biaya terkendali 

dan biaya tidak terkendali pada masing-masing tingkat manajemen sebagai pusat 

biaya. Untuk kepentingan tersebut, kode rekening selain mampu menunjukan jenis 

biaya yang terjadi dan tempat biaya, juga harus menunjukan kode tingkat 

pimpinan manajemen yang bertanggung jawab.

Kriteria-kriteria kode rekening yang harus dipenuhi dalam perusahaan 

yang menerapkan akuntansi pertanggungjawaban adalah :

1. Jumlah angka (digit) dalam setiap kode harus sama.

2. Posisi angka di dalam setiap kode mempunyai maksud tertentu.

3. Setiap kode memiliki lebih dari satu makna, tergantung pemberian makna 

posisi angka pada tiap kode perkiraan.

4. Klasifikasi perkiraan dilakukan dengan cara menambahkan angka tertentu 

pada posisi angka tertentu di dalam kode perkiraan.

Menurut Mulyadi (1997; 131), pemberian kode rekening memiliki lima 

metode, yaitu :

“1. Kode angka atau alfabet urut.

2. Kode angka blok.
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3. Kode angka kelompok.

4. Kode angka desimal.

5. Kode angka urut didahului dengan huruf.”

Pemberian kode rekening diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kode angka atau alfabet huruf.

Dalam metode pemberian kode, rekening buku besar diberi kode angka atau 

huruf yang berurutan. Kelemahan kode angka atau alfabet urut ini adalah jika 

terjadi perluasan jumlah rekening, hal ini akan mengakibatkan perubahan 

menyeluruh terhadap kode rekening yang mempunyai angka yang lebih besar.

2. Kode angka blok.

Dalam metode pemberian kode, rekening buku besar dikelompokkan menjadi 

beberapa golongan dan setiap golongan disediakan satu angka yang berurutan 

untuk memberi kodenya. Penggunaan kode angka blok ini dapat mengatasi

kelemahan kode angka urut, yang jika terjadi perluasan mengakibatkan 

perluasan semua rekening yang kodenya lebih besar dari kode rekening yang 

mengalami perluasa

3. Kode angka kelompok.

Kode angka kelompok terbentuk dari dua atau lebih sub kode yang 

dikombinasikan menjadi satu kode.

4. Kode angka desimal.

Kode angka desimal memberikan kode angka terhadap klasifikasi yang 

membagi kelompok menjadi maksimal 10 sub kelompok dan membagi sub 

kelompok menjadi maksimal 10 golongan yang lebih kecil dari sub kelompok 

tersebut.

5. Kode angka urut didahului dengan huruf.

Kode ini menggunakan kode berupa kombinasi angka dan huruf. Setiap 

rekening diberi kode angka yang ada didepannya dicantumkan huruf singkatan 

kelompok tersebut.

Kode rekening yang paling sesuai untuk tujuan akuntansi 

pertanggungjawaban kode rekening berdasarkan kode angka kelompok, sebab 
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pada kode angka kelompok ini posisi dari masing-masing angka yang digunakan 

mempunyai arti tersendiri dan jika terjadi perluasan rekening dapat disesuaikan 

dengan mudah.

Dalam merancang kode rekening, ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu :

1. Kerangka kode harus secara logis memenuhi kebutuhan pemakai dan metode 

pengolahan data yang digunakan.

2. Setiap kode mewakili secara unik unsur yang diberi kode.

3. Desain kode harus mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan.

Dalam pemberian kode rekening buku besar, digunakan metode angka 

kelompok, yaitu untuk tiap buku besar diberi kode dengan jumlah angka yang 

tetap dan berkedudukan, tiap-tiap angka dalam kode tersebut mempunyai arti 

masing-masing. Pemberian kode yang disusun menurut angka kelompok adalah 

didasarkan pada klasifikasi rekening yang akan disajikan dalam laporan keuangan, 

jumlah angka untuk setiap kelompok harus sama. Khusus untuk kelompok 

rekening nominal, agar biaya maupun penghasilan memenuhi konsep akuntansi 

pertanggungjawaban., kode rekening harus dapat menunjukan tingkatan 

manajemen dimana biaya atau penghasilantersebut terjadi.

Posisi angka dalam kode rekening biaya akuntansi pertanggungjawaban 

terbagi dua, yaitu kelompok pertama menunjukkan tempat terjadinya biaya dan 

kelompok kedua menunjukkan kode jenis biaya dan penghasilan yang 

digolongkan sesuai dengan objek pengeluaran atau penerimaan. Tempat terjadinya 

biaya, penghasilan, dan investasi dikaitkan dengan pusat-pusat 

pertanggungjawaban pada berbagai tingkatan manajemen dalam organisasi.

Kelompok I     Menunjukkan tempat terjadinya biaya

5 x          x          x

Kelompok biaya

Pusat biaya manajer

Pusat biaya kepala bagian

Pusat biaya kepala seksi
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Kelompok  II Menunjukkan kode jenis biaya atau penghasilan

5       x        x

Kelompok jenis biaya

Jenis biaya

Terkendali / tidak  

2.6 Anggaran Sebagai Alat Bantu Perencanaan dan Pengendalian

2.6.1 Pengertian Anggaran

Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan tujuan (goal) dan 

sasaran (objectives) dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran tersebut. Dampak keuangan yang diperkirakan akan terjadi 

sebagai akibat dari rencana kerja tersebut kemudian disusun dan dievaluasi 

melalui proses penyusunan anggaran.

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 lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun.”

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.” 

Menurut Horngren (2000; 178), anggaran adalah :

“A budget is quantitative expression of plan of action and aid to 

coordination and implementation.”
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Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dan 

digunakan sebagai alat kordinasi dan implementasi yang mencakup jangka waktu 

satu tahun.

2.6.2 Karakteristik Anggaran

Karakteristik anggaran menurut Mulyadi (2001; 490) adalah 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 manajemen, yang 

berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung 

jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalan 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 dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.”

2.6.3 Penyusunan Anggaran

Anggaran yang dapat dipergunakan didalam perusahaan terdiri dari 

berbagai macam dan jenis, yang mempunyai keterkaitan dan hubungan antara 

yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, anggaran produksi dan anggaran 

penjualan, akan mempunyai kaitan yang erat. Proses produksi akan dilaksanakan 

untuk menunjang penjualan perusahaan, rencana penjualan yang besar tidak akan 

tercapai bila tidak didukung dengan produksi dalam jumlah besar.

Dengan demikian, manajemen perusahaan harus dapat menentukan dari

mana penyusunan anggaran perusahaan tersebut akan dilakukan, sehingga 

anggaran yang disusun benar-benar dapat menjadi alat bantu bagi manajemen dan 

bukan sebaliknya justru merugikan perusahaan karena terdapat kekeliruan di

dalam penyusunan anggaran.
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Penyusunan anggaran perusahaan sebaiknya dimulai dari masalah yang 

paling berat yang dirasakan didalam perusahaan. Dengan mendasarkan kepada 

anggapan bahwa kebanyakan perusahaan dewasa ini mengalami kesulitan 

dibidang pemasaran, penyusunan anggaran perusahaan sebaiknya dimulai dari 

anggaran perusahaan, setelah anggaran penjualan tersusun kemudian anggaran 

produksi dapat disusun.

Anggaran produksi dapat membantu perencanaan, koordinasi, dan 

pengendalian. Rencana produksi yang rinci dibuat dan didasarkan pada rencana 

penjualan yang realistis yang berarti bahwa manajemen telah menganalisis dan 

membuat rencana khusus mengenai fungsi perencanaan produksi dan masalah 

yang berhubungan. Pembuatan anggaran produksi yang rinci memaksa keputusan 

perencanaan mengenai rencana produksi, kebutuhan bahan, kebutuhan tenaga 

kerja, kapasitas produksi, tambahan modal, dan kebijakan persediaan. 

Perencanaan produksi cenderung mengungkapkan kelemahan dan sumber masalah 

yang akan datang, dan dapat dihindari dengan keputusan manajemen yang tepat 

waktu.

Perencanaan produksi hasil koordinasi yang efektif sangatlah penting. 

Rencana produksi harus dikoordinasikan dengan rencana yang berhubungan 

dengan pembiayaan, tambahan modal, pengembangan produk, dan penjualan.

Masalah yang kritis dalam semua situasi manufaktur adalah mengkoordinasikan 

operasi departemen penjualan dan departemen produksi secara efektif. 

Ketidakefisienan biasanya dihubungkan dengan kurangnya perencanaan yang 

tidak tepat waktu dan pemberian tanggung jawab yang tidak pasti.

Rencana produksi yang disetujui, harus dipandang sebagai rencana induk 

produksi yang akan dilaksanakan oleh departemen produksi. Ini tidak boleh 

dilaksanakan secara kaku, tetapi lebih sebagai petunjuk bagi perencanaan dan 

penjadwalan yang aktual dan rinci yang dilaksanakan oleh departemen produksi 

sehari-hari atau setiap minggu. 

Anggaran produksi adalah dasar utama untuk merencanakan kebutuhan 

bahan mentah dan suku cadang, kebutuhan tenaga kerja, tambahan modal, 

kebutuhan kas, dan biaya perusahaan lainnya. Oleh karena itu, rencana produksi 
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menjadi dasar perencanaan perusahaan secara umum, rencana tersebut 

memberikan data yang beralasan sebagai dasar keputusan operasional.

2.6.4 Manfaat dan Keterbatasan Anggaran

Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mengevaluasi kinerja, kurang 

dapat mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas kerja, serta kurang dapat 

memanfaatkan kesempatan untuk perluasan usaha tanpa penyusunan suatu 

anggaran.

Manfaat anggaran menurut M. Nafarin (2000; 12), antara lain :

“ a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.

b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan 

pegawai.

c.   Dapat memotivasi pegawai.

d.   Menimbulkan tanggung jawab tertentu dari pegawai.

e.   Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.

f.  Sumber daya, seperti;  tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat 

dimanfaatkan seefisien mungkin.

Menurut Ellen Christina dan kawan-kawan (2001; 2), manfaat penyusunan 

anggaran adalah sebagai berikut :

“1. Adanya perencanaan terpadu.

2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan.

3. Sebagai alat pengkoordinasian kerja.

4. Sebagai alat pengawasan kerja.

5. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan.”

Adapun manfaat-manfaat penyusunan anggaran tersebut diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya perencanaan terpadu

Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat ukur untuk merumuskan 

suatu rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap 

berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran 

merupakan suatu alat bagi manajemen yang dapat digunakan, baik untuk 

keperluan perencanaan maupun pengendalian.



26

2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen 

puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang disusun dengan baik 

akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman 

yang baik mengenai operasi perusahaan dan bawahan akan mendapatkan

pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu, 

penyusunan anggaran memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi 

perubahan dalam lingkungan dan melakukan penyesuaian, sehingga kinerja 

perusahaan dapat lebih baik.

3. Sebagai alat pengkoordinasian kinerja.

Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja internal perusahaan, sistem 

anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat 

hubungan antar divisi (bagian) secara keseluruhan.

4. Sebagai alat pengawasan kerja.

Anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa 

dibandingkan dengan realisasinya, sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat 

dinilai kinerjanya. Dalam menentukan standar acuan, diperlukan pemahaman 

yang realistis dan analisis yang seksama terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan. Penentuan standar yang sembarangan tanpa 

didasari oleh pengetahuan dapat menimbulkan banyak masalah daripada 

manfaat. Hal ini mengingat standar dalam anggaran yang ditetapkan secara 

sembarangan tersebut mungkin merupakan target yang mustahil untuk dicapai 

karena terlalu tinggi akan menimbulkan frustasi atau ketidakpuasan. 

Sebaliknya, penetapan standar yang terlalu rendah akan menjadikan biaya 

menjadi tidak terkendalikan, menurunkan laba dan semangat kerja.

5. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan.

Anggaran yang disusun dengan baik merupakan standar yang relevan, akan 

memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan 

langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan 

cara yang baik, artinya menggunakan sumber-sumber daya perusahaan yang 
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dianggap paling menguntungkan dan terhadap penyimpangan yang mungkin 

terjadi dalam operasional perusahaan, perlu dilakukan evaluasi yang dapat 

menjadi masukan berharga bagi penyusunan anggaran selanjutnya.

Disamping manfaat, anggaran juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. 

Gunawan (2003; 53), mengungkapkan kelemahan-kelemahan anggaran tersebut 

sebagai berikut :

“1. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi (potensi 

penjualan, kapasitas produksi dan lain – lain), maka

terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada 

ketepatan estimasi tersebut.

2. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru 

dapat berhasil jika dilaksanakan sungguh-sungguh.

3. Anggaran merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk 

membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan 

menggantikannya.

4. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang 

diramalkan sebelumnya, karena itu anggaran perlu memiliki sifat 

luas.”

2.6.5 Syarat-syarat Anggaran yang Baik

Menurut Mulyadi (2001; 511), anggaran yang baik memiliki karakteristik 

sebagai 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 alat 

pengendalian.”
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2.7 Laporan Internal Managemen dalam Hubungan dengan 

Pengendalian Biaya

2.7.1 Prinsip Penyajian Laporan Internal Manajemen

Dalam mempersiapkan laporan internal untuk manajemen terdapat 

beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Menurut Wilson dan Campbell (1997; 550) 

yang dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera, ada lima prinsip dasar 

penyajian laporan internal untuk manajemen, yaitu sebagai berikut :

“1. Harus diterapkan prinsip pertanggungjawaban. Dalam laporan 

yang berdasarkan konsep pertanggungjawaban, maka penyebaran 

fakta-fakta dan angka-angka mengenai pendapatan dan biaya 

akan dihubungkan dengan segmen organisasi yang sedang 

disiapkan laporannya.

2. Sedapat mungkin harus diterapkan pengecualian. Untuk tujuan 

pengendalian, secara umum harus ditonjolkan operasi-operasi 

yang menyimpang dari keadaan biasa.

3. Secara umum, angka-angka harus diperbandingkan dengan suatu 

target atau tolak ukur yang wajar.

4. Sejauh yang dapat direncanakan, data harus semakin ringkas 

untuk jenjang pimpinan yang semakin tinggi.

5. Laporan-laporan pada umumnya harus mencakup komentar-

komentar interpretatif atau jelas dengan sendirinya.”

Disamping kelima prinsip diatas, Wilson dan Campbell yang 

dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera (1997; 552), mengemukakan juga 

beberapa prinsip tambahan untuk penyusunan laporan, yaitu sebagai berikut :

“1. Laporan harus tepat waktu.

2. Laporan harus sederhana.

3. Laporan harus dinyatakan dalam bahasa dan istilah yang dikenal 

oleh pimpinan yang memakainya.

4. Informasi harus disajikan dalam uraian logis.

5. Laporan harus akurat.
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6. Bentuk penyajiannya harus disesuaikan dengan pimpinan yang 

akan menggunakannya.

7. Harus selalu distandarisasikan, apabila mungkin.

8. Rancangan laporan harus mencerminkan sudut pandang 

pimpinan.

9. Laporan harus berguna.

10. Biaya penyiapan laporan harus dipertimbangkan.

11. Perhatian yang diberikan untuk penyiapan laporan harus 

sebanding dengan manfaatnya.”

2.7.2 Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban adalah salah satu laporan internal yang 

dirancang untuk mengukur prestasi seseorang atau kelompok orang dalam 

melaksanakan tanggung jawab. Prestasi itu dinyatakan melalui biaya dan atau 

pendapatan yang dikendalikannya. Laporan pertanggungjawaban digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan manajemen sebagai alat bantu dan sarana untuk melihat 

sejauh mana keberhasilan tiap pusat pertanggungjawaban memenuhi anggarannya.

Menurut Usry dan Hammer (1999; 466) yang dialihbahasakan oleh 

Alfonsus dan Herman, responsibility performance reports mempunyai tujuan 

sebagai berikut :

“1. Memberi informasi kepada manajer dan atasan mengenai 

pelaksanaan atau prestasi kerja dalam bidang – bidang yang 

ditanggungjawabkan. 

2. Mendorong para manajer dan atasan untuk mengambil tindakan 

langsung yang diperlukan guna mempebaiki prestasi kerja.”

Dari pengertian diatas, tujuan laporan pengendalian adalah sebagai alat 

untuk mengukur kinerja para manajer atas hasil yang diperolehnya dan alat untuk 

mengontrol apabila terdapat biaya yang tidak efisien.

Menurut Wilson dan Campbell (1997; 554-555), laporan internal 

manajemen terbagi menjadi tiga golongan, yaitu :
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“1. Planning Report.

2. Control Report.

3. Informational Report.”

Hal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Planning report, laporan perencanaan berhubungan dengan program yang 

diantisipasi dalam hubungan dengan operasi-operasi atau kondisi keuangan 

masa yang akan datang.

2. Control report, Laporan pengendalian bermaksud membantu mengendalikan 

operasi atau perusahaan yang menunjuk bidang-bidang yang memerlukan 

tindakan perbaikan.

3. Informational report, laporan informasi lebih luas lingkupnya dan 

dipergunakan manajemen dalam penerapan perencanaan dan kebijaksanaan.

2.8 Sistem Penghargaan

Sistem penghargaan dan hukuman dirancang untuk memacu para manajer 

dalam pengelolaan biaya untuk mencapai target standar biaya yang dicantumkan 

dalam anggaran. Atas dasar evaluasi penyebab terjadinya penyimpangan biaya 

yang direalisasikan dari biaya yang dianggarkan, para manajer secara individual 

diberi penghargaan atau hukuman menurut sistem penghargaan dan hukuman 

yang ditetapkan.

Sistem penghargaan sebaiknya dapat memenuhi kebutuhan setiap individu 

dalam suatu organisasi, sehingga setiap individu termotivasi untuk berusaha 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pemberian hukuman bagi setiap individu 

bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik individu yang melakukan 

pelanggaran disiplin kerja.

2.9 Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Menunjang

Pengendalian Biaya Pembangkit Listrik

Akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting) menghasilkan 

keluaran berupa informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan informasi biaya, pendapatan, dan aktiva yang 
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dihubungkan dengan para manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat 

pertanggungjawaban tertentu. Informasi ini dapat meliputi informasi masa lalu 

dan juga dapat berupa informasi yang akan datang, yang bermanfaat untuk 

penyusunan anggaran.

Informasi masa lalu bermanfaat sebagai penilai kinerja manajer pusat 

pertanggungjawaban dan sebagai pemotivasi manajer. Dalam proses 

pengendalian, informasi yang digunakan adalah informasi pertanggungjawaban 

masa lalu. Tujuan utama adanya peranan akuntansi pertanggungjawaban terhadap 

pengendalian biaya pembangkit listrik adalah untuk menunjang efektivitas dari 

pengendalian biaya pembangkit listrik melalui penerapan sistem akuntansi 

pertanggungjawaban oleh perusahaan. 

Pengendalian biaya pembangkit listrik dapat dilakukan dengan cara 

memberikan peran bagi manajer divisi PLTA untuk merencanakan biaya yang 

menjadi tanggung jawabnya dan kemudian menyajikan informasi realisasi biaya 

tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban dapat meningkatkan efektivitas biaya 

pembangkit listrik.

Akuntansi pertanggungjawaban dapat meningkatkan efektivitas biaya 

pembangkit listrik bila perusahaan dan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada 

didalamnya dapat melaksanakan persyaratan untuk terselenggaranya akuntansi 

pertanggungjawaban yang memadai. Dengan demikian informasi akuntansi 

pertanggungjawaban mencerminkan prestasi kerja dan juga penyimpangan yang 

dibuat oleh manajer divisi PLTA dalam menggunakan berbagai sumber daya 

untuk melaksanakan peran manajer tersebut dalam mencapai sasaran perusahaan. .

Adapun manfaat dari diterapkannya informasi akuntansi 

pertanggungjawaban dapat membantu perusahaan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan anggaran.

2. Penilaian kinerja manajer.

3. Pemotivasi manajer dalam menghasilkan kinerja.

4. Pengelolaan aktivitas.

5. Pemantauan efektivitas.
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Untuk menjamin sistem akuntansi pertanggungjawaban telah diterapkan 

dalam perusahaan, maka harus terdapat karakteristik yang melekat pada akuntansi 

pertanggungjawaban, adapun karakteristik akuntansi pertanggungjawaban yaitu : 

adanya identifikasi pusat-pusat pertanggungjawaban, adanya standar yang

ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat-

pusat pertanggungjawaban tertentu, penilaian kinerja manajer diukur dengan 

membandingkan realisasi dan anggaran, manajer secara individual diberi 

penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi.

Sedangkan pengendalian biaya pembangkit listrik dalam hal ini 

bermanfaat dalam mengarahkan aktivitas perusahan menuju sasaran yang telah 

ditetapkan. Adapun pelaksanaannya dengan cara membandingkan pelaksanaan 

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengambil tindakan 

koreksi apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan agar tujuan perusahaan 

perusahaan tercapai dalam menunjang efektivitas biaya pembangkit listrik. Untuk 

itu, untuk menjalankan pengendalian biaya pembangkit listrik secara efektif, maka 

harus terdapat sistem pengendalian biaya pembangkit listrik yang baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan manfaat akuntansi 

pertanggungjawaban dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya 

pembangkit listrik adalah sebagai alat bantu kepada manajer pembangkit listrik 

dalam hal ini yang bertanggung jawab yaitu divisi PLTA yang diberi peran dalam 

pencapaian produksi listrik yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan 

mencerminkan skor (score) yang dibuat oleh manajer pembangkit listrik dalam 

menggunakan berbagai sumber daya untuk melaksanakan perannya dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Adapun hal-hal yang yang dapat menunjang manfaat

akuntansi pertanggungjawaban dalam menunjang efektivitas biaya pembangkit 

listrik adalah sebagai berikut :

1. Adanya sistem akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan secara 

memadai oleh perusahaan.

2. Adanya standar yang menjadi tolok ukur kinerja manajer yang bertanggung 

jawab.

3. Adanya pengendalian biaya pembangkit listrik.


