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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Fungsi 

       Sesuai dengan judul yang akan penulis bahas yaitu Fungsi Akuntansi 

Pertanggungjawaban Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Pendapatan, 

maka terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian “fungsi” tersebut. 

Pengertian fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002;322) 

adalah sebagai berikut: 

1. Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. 
2. Faal (kerja suatu bagian tubuh). 
3. Mat besaran yang berhubungan, jika besaran yang satu berubah, 

besaran yang lain juga berubah. 
4. Kegunaan suatu hal. 
5. Ling  peran sebuah unsur bahasa di satuan sintaksis yang lebih 

luas (seperti nomina berfungsi sebagai subjek). 
 

       Dari pengertian di atas, penulis memilih pengertian yang keempat, yaitu 

“kegunaan suatu hal”, sebagai pengertian yang cocok jika dikaitkan dengan judul 

yang akan penulis bahas. 

 

2.2 Akuntansi Pertanggungjawaban 

       Seiring dengan kemajuan dan perkembangan yang dicapai oleh suatu 

perusahaan, maka pemilik atau pimpinan perusahaan tidak mungkin lagi untuk 

mengawasi perencanaan atau pengendalian dalam setiap aktivitas perusahaan 

secara langsung. Oleh karena itu perlu adanya suatu pertanggungjawaban dalam 

suatu organisasi. Pertanggungjawaban ini timbul karena adanya pendelegasian 

wewenang yang dimiliki oleh pimpinan perusahaan kepada anggota organisasi 

yang lain agar mereka dapat membantu pimpinan perusahaan dalam proses 

pengambilan keputusan yang diperlukan. Dengan adanya pendelegasian 

wewenang ini mengharuskan tiap anggota bertanggung jawab terhadap tindakan 

atau keputusan yang dibuatnya.  



Bab II  Tinjauan Pustaka 11 

       Bertanggung jawab adalah suatu sikap hati-hati bawahan dalam 

menggunakan wewenang yang dilimpahkan atasan dengan cara melaksanakan 

tugas yang diembannya untuk mencapai prestasi terbaik. Sikap bertanggung 

jawab merupakan syarat mutlak berjalannya suatu organisasi dan menjadi 

bagian yang tak terpisahkan dari akuntansi pertanggungjawaban (Bambang 

Hariadi, 2002:262). 

       Gagasan dasar di balik akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa kinerja 

setiap manajer harus dinilai menurut seberapa baik ia mengelola hal-hal yang 

langsung berada dalam kekuasaan atau kendalinya. Guna menilai kinerja seorang 

manajer dengan cara ini, pendapatan dan/atau biaya perusahaan harus diteliti 

dengan cermat dan dikelompokkan sesuai dengan berbagai tingkat manajemen 

yang bertanggung jawab. 

 

2.2.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban 

       Terdapat berbagai macam pendapat/definisi mengenai pengertian 

“Akuntansi Pertanggungjawaban”, antara lain: 

       Pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut Hansen dan Mowen 

yang dialihbahasakan oleh Ancella 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”. 

 

       Pengertian akuntansi pertanggungjawaban Menurut Bambang Hariadi 

(2002;268) menyatakan akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai 

berikut: 

        “Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang         
mengukur prestasi dari masing-masing pusat 
pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang disampaikan 
dalam menjalankan kegiatan pusat-pusat pertanggungjawaban”. 

 

       Pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut L.M. Samryn 

(2001;258) menyatakan akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut: 
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       “Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem 
akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat 
pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan 
manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban 
mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen”. 

 

       Dari pendapat-pendapat di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang membagi struktur 

organisasi atas bagian-bagian atau pusat-pusat pertanggungjawaban yang 

memiliki otoritas dan tanggungjawab yang jelas. Dari setiap pusat 

pertanggungjawaban tersebut dikumpulkan dan dilaporkan hasil-hasil dari 

prestasi yang telah dicapai. 

 

2.2.2 Pengertian Pusat Pertanggungjawaban (Resposibility Center) 

       Ronald W. Hilton (2005;502) mendefinisikan pusat pertanggungjawaban 

sebagai berikut: 

       “A responsibility center is a subunit in an organization whose 
manager is held accountable for specified financial results of the 
subunit’s activities”.  

 
       Menurut Henry Simamora (1999;252) pusat pertanggungjawaban 

didefinisikan sebagai    berikut: 

      “Pusat pertanggungjawaban adalah sebuah unit organisasi yang 
dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Manajer 
tersebut bertanggung jawab pada seperangkat aktiva tertentu”. 

       Garrison dan Noreen (2003;529) mendefinisikan pusat 

pertanggungjawaban sebagai berikut: 

     “Responsibility center is broadly defined as any part of an 
organization whose manager has control over cost, revenue, or 
investment funds”. 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Pusat Pertanggungjawaban 

       Menurut Ronald W. Hilton (2005;502) terdapat empat jenis pusat 

pertanggungjawaban sebagai berikut: 

1. Cost Center. A cost center is an organizational subunit, such as a 
department or division, whose manager is held accountable for 
the costs incurred in the subunit. The Painting Department in a 
automobile plant is an example of a cost center. 
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2. Revenue Center. The manager of a revenue center is held 
accountable for the revenue attributed to the subunit. For 
example, the Reservations Department of an airline and the 
Sales Department of a manufacturer are revenue centers. 

3. Profit Center. A profit center is an organizational subunit whose 
manager is held accountable for profit. Since profit is equal to 
revenue minus expense, profit-center managers are held 
accountable for both the revenue and expenses attributed to 
their subunits. An example of a profit center is a company-
owned restaurant in a fast-food chain.  

4. Investment Center. The manager of an investment center is held 
accountable for the subunit’s profit and the invested capital used 
by the subunit to generate its profit. A division of a large 
corporation is typically designated as an investment center. 

 

       Menurut Mulyadi (2001;425) berdasarkan karakteristik masukan dan 

keluarannya dan hubungan di antara keduanya, pusat pertanggungjawaban 

dapat dibagi menjadi empat macam sebagai berikut:        

1. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur 

prestasinya atas dasar biayanya (nilai masukannya). Setiap pusat 

pertanggungjawaban mengkonsumsi masukan dan menghasilkan keluaran. 

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 bertanggung jawab atas keluaran 

pusat biaya tersebut. Departemen akuntansi dan departemen personalia 

adalah contoh pusat biaya yang keluarannya sulit untuk diukur secara 

kuantitatif. Berdasarkan karakteristik hubungan antara masukan dengan 

keluarannya, pusat biaya dibagi lebih lanjut menjadi: 

a. Pusat biaya teknik (engineered expense center) 

Pusat biaya teknik adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian 

besar   masukannya mempunyai hubungan yang nyata dan erat dengan 

keluarannya. Contohnya: departemen produksi. 

b. Pusat biaya kebijakan (discretionary expense center) 

Pusat biaya kebijakan adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian 

besar masukannya tidak mempunyai hubungan dengan keluarannya. 
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Contohnya: departemen akuntansi, departemen pemasaran, departemen 

personalia dan departemen hubungan masyarakat. 

2. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi 

wewenang untuk mengendalikan pendapatan pusat pertanggungjawaban 

tersebut. Manajer pusat pertanggungjawaban diukur kinerjanya dari 

pendapatan yang diperoleh pusat pertanggungjawabannya dan tidak dimintai 

pertanggungjawaban mengenai masukannya, karena dia tidak dapat 

mempengaruhi pemakaian masukan tersebut. Contoh pusat pendapatan 

adalah departemen pemasaran. Departemen pemasaran bertanggung jawab 

terhadap pencapaian pendapatan yang ditargetkan tanpa harus dibebani 

tanggung jawab mengenai biaya yang terjadi di departemennya, karena 

biaya seringkali tidak mempunyai hubungan dengan pendapatan yang 

diperoleh departemen tersebut. 

3. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi 

wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat 

pertanggungjawaban tersebut. Manajer pusat laba diukur kinerjanya dari 

selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan tersebut. 

4. Pusat investasi adalah pusat laba yang manajernya diukur prestasinya 

dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban 

tersebut dengan investasi yang bersangkutan. 

 

2.2.4 Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban 

       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 

pengendaliannya 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 
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menghubungkan biaya dengan aktivitas-penambah dan bukan-penambah nilai, 

sehingga manajemen dapat merencanakan program pengelolaan aktivitas dan 

memantau dampak program tersebut terhadap pengurangan biaya (Mulyadi, 

2001:190). 

       Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan keluaran sistem 

akuntansi pertanggungjawaban. Berikut ini akan diuraikan perekayasaan 

informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam sistem akuntansi 

pertanggungjawaban tradisional. Seperti yang telah diuraikan di atas, 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 memberikan gambaran tentang 

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 yang merupakan proses dari sistem akuntansi 

pertanggungjawaban, dan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang 

merupakan keluaran (output) sistem akuntansi pertanggungjawaban (Mulyadi, 

2001:192). 

 

2.2.4.1 Sistem Pelaporan Biaya 

       Untuk kepentingan pengumpulan informasi akuntansi pertanggungjawaban, 

menurut Mulyadi (2001;193) setiap pusat pertanggungjawaban yang terdapat 

dalam struktur organisasi diberi kode dengan struktur kode sebagai berikut: 

1. Jenjang organisasi dibagi menjadi tiga tingkat: tingkat Direksi, 
tingkat Departemen, tingkat Bagian. Oleh karena itu, jenjang 
organisasi diberi kode dengan memakai tiga angka, yang setiap 
posisi angka mencerminkan jenjang organisasi. 
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2. Angka ke satu menunjukkan jenjang Direksi, angka kedua 
menunjukkan jenjang Departemen, sedangkan angka ketiga 
menunjukkan jenjang Bagian. 

 

       Laporan pertanggungjawaban biaya disajikan untuk memungkinkan setiap 

manajer melakukan pengelolaan biaya. Berdasarkan perbandingan biaya yang 

direalisasikan dengan biaya yang dianggarkan yang 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 di atasnya 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 semakin ringkas. 

 

2.2.4.2 Sistem Pengolahan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban 

       Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem pengolahan 

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

dalam hubungannya dengan jenjang manajemen yang bertanggung jawab 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. 
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       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 (cost subledger). Dalam kartu biaya 
digolongkan jenis biaya dan pertanggungjawaban yang 
bersangkutan. Buku pembantu biaya merupakan alat distribusi 
biaya untuk keperluan sistem akuntansi pertanggungjawaban. 

2. Secara periodik (misalnya sebulan sekali) biaya yang dicatat 
dalam buku pembantu biaya dijumlahkan dan disajikan dalam 
bentuk laporan pertanggungjawaban biaya. 

 

2.2.4.3 Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban 

       Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan keluaran (output) dari 

sistem akuntansi pertanggungjawaban. 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 sebagian aktivitas pencapaian 

sasaran perusahaan dan ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi 

pemegang peran tersebut untuk memungkinkan manajer berperan dalam usaha 

pencapaian sasaran perusahaan tersebut diukur dengan satuan moneter standar 

yang berupa informasi akuntansi. 

 

2.2.5 Tujuan dan Manfaat Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban 

       Akuntansi pertanggungjawaban pada dasarnya merupakan alat bantu 

manajemen untuk memudahkan dalam membuat keputusan-keputusan yang 

dihadapinya. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan 

terutama menitikberatkan perhatiannya pada manajemen tingkat bawah yang 

berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas sehari-hari perusahaan. 

       Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah menghasilkan laporan-

laporan untuk setiap tingkatan manajemen yang akan menerima laporan hasil 

kegiatan suatu unit yang berada dibawah wewenangnya. Laporan yang dibuat 

dan ditujukan kepada setiap tingkatan yang bersifat korektif atau pencegahan 

dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. 
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       Selain menghasilkan laporan-laporan, juga bertujuan memotivasi manajer-

manajer pusat pertanggungjawaban untuk menampilkan kinerja yang efektif dan 

efisien. Disamping itu umpan balik berupa informasi itu juga yaitu untuk 

membuat keputusan guna mengestimasi hasil-hasil kegiatan perusahaan dimasa 

mendatang dan melakukan perencanaan berikutnya. 

       Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi 

(2001;174) adalah: 

1. Penyusunan anggaran (jika informasi akuntansi                 
pertanggungjawaban  berupa informasi masa yang akan datang) 

2. Penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban (jika 
informasi akuntansi pertanggungjawaban berupa informasi 
masa lalu) 

3. Pemotivasi manajer (jika informasi akuntansi 
pertanggungjawaban tersebut berupa informasi masa lalu). 

 
 

Ad.1 Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Dasar 

Penyusunan Anggaran 

       Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan 

peran (role setting) dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan. Dalam proses 

penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan 

sebagian aktivitas pencapaian sasaran perusahaan dan ditetapkan pula sumber 

daya yang disediakan bagi pemegang peran tersebut untuk memungkinkannya 

melaksanakan perannya. Sumber daya yang disediakan untuk memungkinkan 

manajer berperan dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan tersebut diukur 

dengan 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 tahun anggaran bagi manajer yang diberi peran untuk 

mencapai sasaran perusahaan. Dalam proses penyusunan anggaran, informasi 

akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat pengirim peran (role 
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sending device) kepada manajer yang diberi peran dalam pencapaian sasaran 

perusahaan. 

 

Ad.2 Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Penilai 

Kinerja Manajer  Pusat Pertanggungjawaban 

       Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang 

penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena 

informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer 

yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian 

dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi setiap manajer untuk 

merencanakan pendapatan dan/atau biaya yang menjadi tanggung jawabnya, 

dan kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan dan/atau biaya 

tersebut menurut manajer yang bertanggung jawab. Dengan demikian, informasi 

akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan skor (score) yang dibuat oleh 

setiap manajer dalam menggunakan berbagai sumber daya untuk melaksanakan 

peran manajer tersebut dalam mencapai sasaran perusahaan. 

 

Ad.3 Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Pemotivasi 

Manajer 

       Motivasi adalah proses prakarsa dilakukannya suatu tindakan secara sadar 

dan bertujuan. Pemotivasi adalah sesuatu yang digunakan untuk mendorong 

timbulnya prakarsa seseorang untuk melakukan tindakan secara sadar dan 

bertujuan. Orang akan memiliki motivasi untuk berusaha jika ia memiliki nilai 

penghargaan yang tinggi atau jika ia berkeyakinan bahwa suatu kinerja akan 

diberi penghargaan adalah tinggi. Jika dalam struktur penghargaan (reward 

structure) perusahaan, informasi akuntansi merupakan bagian yang signifikan, 

maka informasi akuntansi ini akan berdampak terhadap motivasi manajer. 

 

2.2.6 Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban 

       Menurut Mulyadi (2001;191) sistem akuntansi pertanggungjawaban 

memiliki empat karakteristik, yaitu : 

1. Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. 
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2. Standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang 
bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. 

3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi 
dengan anggaran. 

4. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman 
berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. 

 

       Dari karakteristik di atas dapat dijelaskan bahwa sistem akuntansi 

pertanggungjawaban mengidentifikasikan pusat pertanggungjawaban sebagai 

unit organisasi seperti departemen, keluarga produk, tim kerja atau individu. 

Apapun satuan pusat pertanggungjawaban yang dibentuk, sistem akuntansi 

pertanggungjawaban membebankan tanggung jawab kepada individu yang diberi 

wewenang. Tanggung jawab dibatasi dalam satuan keuangan seperti biaya. 

       Kemudian setelah itu sistem akuntansi pertanggungjawaban mengharuskan 

ditetapkannya pendapatan dan biaya pemasaran sebagai dasar untuk menyusun 

anggaran. Anggaran tersebut berisi pendapatan dan biaya pemasaran yang 

diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan 

ukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran 

yang ditetapkan dalam anggaran. 

       Pelaksanaan anggaran merupakan penggunaan sumber daya oleh manajer 

pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam 

anggaran. Penggunaan sumber daya ini diukur dengan menggunakan informasi 

akuntansi pertanggungjawaban yang mencerminkan ukuran kinerja manajer 

pusat pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran anggaran. Dengan 

informasi akuntansi pertanggungjawaban, secara prinsip, individu hanya dimintai 

pertanggungjawaban atas biaya yang ia miliki dan wewenang untuk 

mempengaruhinya secara signifikan. Informasi akuntansi pertanggungjawaban 

menyajikan informasi pendapatan dan/atau biaya pemasaran sesungguhnya dan 

informasi pendapatan dan/atau biaya pemasaran yang dianggarkan kepada 

setiap manajer yang bertanggung jawab, untuk memungkinkan setiap manajer 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran mereka dan memungkinkan 

mereka untuk memantau pelaksanaan anggaran mereka. 

       Sistem penghargaan dan hukuman dirancang untuk memacu para manajer 

dalam mengelola biaya, agar mencapai target pendapatan dan target biaya 
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seperti yang telah ditetapkan dalam anggaran. Atas dasar evaluasi penyebab 

terjadinya penyimpangan anggaran yang direalisasikan maka para manajer 

secara individual diberi penghargaan atau hukuman menurut aturan yang 

ditetapkan oleh manajer yang lebih tinggi. 

 

2.2.7 Syarat-Syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban 

       Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang berusaha 

menciptakan kondisi agar rencana yang disusun oleh manajemen dapat terealisir 

dan mampu mendorong setiap pelaku organisasi untuk bekerja dengan benar 

dan bertanggung jawab. Sistem ini tidak hanya sekedar menghendaki bahwa 

organisasi dapat mencapai tujuannya dengan biaya yang efisien, mengarahkan 

pengeluaran biaya sesuai dengan rencana, akan tetapi sekaligus dapat 

digunakan untuk mengukur prestasi kerja setiap pusat pertanggungjawaban. 

Untuk mencapai hal tersebut, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 

yaitu adanya: 

1.  Struktur Organisasi. 

2.  Penyusunan Anggaran. 

3.  Pengklasifikasian Kode Rekening. 

4. Pemisahan Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali. 

5. Laporan Pertanggungjawaban. 

 

2.2.7.1 Struktur Organisasi  

       Struktur organisasi merupakan bagian penting dalam akuntansi 

pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban menganggap bahwa 

pengendalian organisasi dapat meningkat dengan cara menciptakan jaringan 

pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal 

perusahaan.  

       Struktur organisasi mencerminkan pembagian dan hirarkhi 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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       Dalam akuntansi pertanggungjawaban, tanggung jawab dibebankan pada    

manajer pusat pertanggungjawaban dengan anggapan bahwa manajer tersebut 

seolah-olah individu yang terpisah dari manajer yang lain. Jaringan pusat 

pertanggungjawaban dapat menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan 

organisasi, jika struktur organisasi yang melandasinya disusun secara rasional. 

       Robbins dan Coulter (2003;16) memberikan pengertian organisasi 

sebagai berikut: 

 “An organization is a deliberate arrangement of people to 
accomplish some specific purpose”. 

        

       Menurut Supriyono (2001;2) pengertian organisasi adalah sebagai 

berikut: 

 “Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama-sama 
untuk mencapai satu atau beberapa tujuan”. 

        

       Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, 

dan struktur organisasi mencerminkan pembagian dan hirarki wewenang dalam 

perusahaan. 

       Untuk mencapai tujuan organisasi tidak terlepas dari pembentukan struktur 

organisasi. Oleh karena itu, struktur organisasi tersebut harus disusun 

sedemikian rupa sehingga wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap manajer 

menjadi jelas. 

       Menurut Malayu Hasibuan (2003;34) pengertian struktur organisasi 

adalah sebagai berikut: 

 “Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan 
tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan 
jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis 
perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem 
pimpinan organisasi”. 

 
       Sedangkan menurut Gibson dkk yang dialihbahasakan oleh Nunuk 

Adiarni (1996;9) pengertian struktur organisasi adalah sebagai berikut: 

“Struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang 
dan pekerjaan”. 
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       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 yang lebih rendah. 

       Manfaat pembentukan struktur organisasi adalah: 

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

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

kegiatan tersebut ditugaskan kepada orang yang kompeten, sehingga akan  

memudahkan pelaksanaan tugas tersebut. 

2. Mempermudah 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 pemisahan garis 

wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan tegas. Pemisahan yang kurang 

tegas dan jelas dari fungsi-fungsi organisasi tersebut akan menyulitkan 

penentuan tanggung jawab dalam perusahaan. 

 

2.2.7.2 Penyusunan Anggaran 

       Setiap perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk perusahaan bisnis, 

pencapaian tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh laba. Agar tujuan 

tersebut terlaksana dengan baik, maka setiap aktivitas perusahaan harus 

dilaksanakan secara baik dan seksama. Untuk mencapai laba diperlukan 

perencanaan dan pengendalian biaya yang cermat dan matang, sehingga 

sumber-sumber dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah 

satu alat penting untuk perencanaan dan pengendalian tersebut adalah 

anggaran. Anggaran disusun untuk membantu manajemen mengkomunikasikan 

tujuan organisasi pada semua manajer pada unit organisasi di bawahnya, untuk 

mengkoordinasi kegiatan, dan untuk mengevaluasi prestasi para manajer 

tersebut. 
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2.2.7.2.1 Pengertian Anggaran 

       Terdapat berbagai definisi tentang pengertian anggaran yang dikemukakan 

oleh para ahli antara lain sebagai berikut: 

       Menurut Horngren, Foster, dan Datar (2000;178) pengertian anggaran 

adalah sebagai berikut: 

“A budget is the quantitative expression of a proposed plan of 
action by management for a future time period and is an aid to the 
coordination and implementation of the plan”. 

 

       M. Nafarin (2004;12) memberikan pengertian mengenai anggaran 

sebagai berikut: 

“Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun 
berdasarkan program yang telah disahkan”. 

 

       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”. 
 

       Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Anggaran harus bersifat sistematis, artinya anggaran disusun baik secara 

berurutan dan rasional. 

2. Anggaran merupakan suatu rencana kerja manajemen yang diungkapkan 

dalam bentuk angka (kuantitatif) dan mencakup periode waktu tertentu 

(biasanya satu tahun). 

 

2.2.7.2.2 Anggaran (Budget) Vs Prakiraan (Forecast) 

       Terdapat perbedaan pengertian antara anggaran (budget) dengan prakiraan 

(forecast). Untuk membedakannya maka akan diberikan pengertian dari 

prakiraan (forecast) terlebih dahulu. Menurut Gunawan Adisaputro dan 

Marwan Asri (2003;148) prakiraan (forecast) adalah sebagai berikut: 

“Forecast adalah suatu cara untuk mengukur atau menaksir 
kondisi bisnis di masa mendatang”. 
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       Menurut Mulyadi (2001;490) untuk memperoleh konsep yang lebih jelas 

mengenai anggaran, berikut ini diuraikan perbedaan karakteristik anggaran 

dengan prakiraan (forecast). 

       Anggaran mempunyai 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 manajemen, yang berarti 

bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk 

mancapai 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 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. Penyusun prakiraan tidak bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang 

diprakirakan. 

4. Prakiraan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki 

wewenang yang lebih tinggi. 

5. Prakiraan akan selalu dimutakhirkan (update) jika informasi baru 

menunjukkan perubahan kondisi. 

6. Penyimpangan dari yang diprakirakan tidak dianalisis secara formal atau 

secara berkala. Penyusun prakiraan melakukan analisis terhadap 

penyimpangan hasil prakiraan dengan apa yang diperkirakan, namun 

tujuan analisis ini adalah untuk memperbaiki kemampuannya dalam 

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

berbeda dengan prakiraan (forecast). Prakiraan (forecast) meramalkan yang 

akan terjadi berdasarkan data masa lalu dan mengharapkan perubahannya. 

Tidak ada asumsi dalam komitmen manajemennya untuk merealisasi prakiraan 

tersebut. Anggaran (budget) adalah pernyataan manajemen yang intens dalam 

pencapaian prakiraan melalui aktivitas yang sadar dan positif. Anggaran (budget) 

merupakan alat perencanaan dan pengendalian, sedangkan prakiraan (forecast) 

merupakan alat perencanaan. 

 

2.2.7.2.3 Jenis-jenis Anggaran 

       Anggaran (budget) terbagi menjadi tiga jenis menurut pusat-pusat 

pertanggungjawaban, seperti yang dikemukakan oleh Anthony dkk yang 

dialihbahasakan oleh Agus Maulana (1991;489) sebagai berikut: 

1. Anggaran Biaya 

Anggaran biaya dapat dibagi ke dalam dua jenis: 

a. Engineered expenses (anggaran biaya terukur) yaitu anggaran yang 

menyangkut biaya yang dapat diperhitungkan secara teknis di pusat 

tanggung jawab, yang outputnya dapat diukur. 

b. Discretionary expenses (anggaran biaya tak terukur) yaitu anggaran 

yang dihubungkan dengan biaya pertimbangan di pusat tanggung 

jawab, dimana outputnya tidak dapat diukur. 

2. Anggaran Pendapatan 

Anggaran pendapatan mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a. 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 

manajer. 

b. 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. 

3. Anggaran Laba Rugi 
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Jika seorang manajer dapat mengendalikan pendapat dan biaya maka 

anggaran pendapatan dan anggaran biaya dapat digabungkan menjadi 

anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi digunakan manajemen puncak 

untuk: 

a. Penilaian atas prestasi keuangan perusahaan tahun yang akan 

datang, dan melakukan tindakan koreksi jika terjadi prestasi yang 

kurang memuaskan. 

b. Merencanakan dan mengkoordinasi keseluruhan aktivitas perusahaan. 

c. Berperan serta dalam perencanaan divisi. 

d. Pengendalian terhadap divisi-divisi. 

 

2.2.7.2.4  Hubungan     Antara     Anggaran     dengan     Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

       Ide pokok akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa setiap manajer 

pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab terhadap elemen-elemen 

yang secara langsung berada di bawah pengendaliannya. Salah satu tanggung 

jawab manajer adalah pendapatan dan biaya. Agar manfaat akuntansi 

pertanggungjawaban tercapai, suatu organisasi harus secara cermat mengamati 

dan menggolongkan pendapatan dan biaya sesuai dengan berbagai jenjang 

manajemen yang bertanggung jawab.  

       Sesuai dengan ide pokok akuntansi pertanggungjawaban di atas, anggaran 

harus disusun untuk setiap jenjang manajemen yang dibebani tanggung jawab 

atas pendapatan dan biaya tersebut. Melalui laporan prestasi, anggaran setiap 

pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan realisasinya sehingga dapat 

ditentukan prestasi manajer tiap pusat pertanggungjawaban. Sebagai akibatnya, 

sistem akuntansi pertanggungjawaban memandang pendapatan atau biaya dari 

sudut pengendalian pribadi dan bukanlah dipandang dari sudut kelembagaan. 

 

       Secara ringkas, ide akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada tiga 

pokok pikiran sebagai berikut: 

1. Bahwa pendapatan dan biaya dapat disusun dalam ukuran 

pertanggungjawaban jenjang manajemen. 
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2. Bahwa biaya atau pendapatan yang dibebankan pada suatu jenjang 

manajer tertentu dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. 

3. Bahwa data anggaran yang efektif dapat dihasilkan sebagai dasar untuk 

menilai prestasi yang sesungguhnya (Supriyono,1989:103). 

       Jadi dapat disimpulkan bahwa anggaran dalam akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan alat untuk menilai pelaksanaan dari bagian-

bagian yang ada dalam perusahaan yang dijabarkan dalam struktur organisasi. 

 

       Kegunaan atau manfaat anggaran dalam membantu proses perencanaan 

dan pengendalian pada pusat pertanggungjawaban menurut Abdul Halim dan 

Bambang Supomo (2005;166) adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai alat bantu untuk membuat dan mengkoordinasikan perencanaan 

jangka pendek (short-range plans). 

2. Sebagai alat komunikasi antara rencana yang disusun dengan para 

manajer pusat pertanggungjawaban. 

3. Sebagai alat untuk memotivasi para manajer dalam mencapai tujuan 

pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. 

4. Sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang sedang 

dilaksanakan. 

5. Sebagai pedoman untuk mengevaluasi prestasi para manajer dan pusat 

pertanggungjawaban yang dipimpinnya. 

6. Sebagai piranti pendidikan bagi para manajer. 

   

2.2.7.3 Pengklasifikasian Kode Rekening 

       Dalam akuntansi pertanggungjawaban menurut Bambang Hariadi 

(2002;272), perusahaan masih tetap menggunakan sistem akuntansi pokok 

dalam mengumpulkan biaya dan pendapatan untuk kepentingan akuntansi biaya 

penuh. Buku besar, jurnal khusus dan kode rekening yang memudahkan 

identifikasi tempat terjadinya biaya dan pendapatan serta manajer yang 

bertanggung jawab akan tetap digunakan. Akuntansi pertanggungjawaban 

memfokuskan pada laporan−bukan pada pencatatan−seluruh biaya dan 

pendapatan perusahaan. Jika data-data keuangan yang berasal dari kegiatan 
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operasi perusahaan sudah dicatat dalam sistem akuntansi pokok, maka biaya dan 

penghasilan dapat direklasifikasi dan dilaporkan untuk keperluan masing-masing 

pusat pertanggungjawaban. 

       Pengumpulan dan pelaporan biaya dalam sistem akuntansi 

pertanggungjawaban harus menggunakan klasifikasi dan kode rekening yang 

sesuai dengan konsep pertanggungjawaban dalam organisasi. Dengan kata lain 

bahwa klasifikasi dan kode rekening harus disusun sedemikian rupa sehingga 

selain mampu menunjukkan jenis biaya atau penghasilan yang terjadi, 

memungkinkan pengumpulan biaya terkendali dan tidak terkendali pada masing-

masing pusat pertanggungjawaban atau kontribusi penghasilan masing-masing 

produk dan dapat mengidentifikasi pula kode tingkat pimpinan manajemen yang 

bertanggung jawab. 

       Penyusunan rekening buku besar sebagai sumber informasi untuk 

penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan memperhatikan jenis dan 

urutan pencantuman informasi tersebut yang akan disajikan dalam neraca dan 

laporan laba rugi. 

       Rekening neraca adalah rekening-rekening yang digunakan untuk 

menampung transaksi keuangan yang menyangkut perubahan aktiva, utang dan 

modal. Oleh karena itu, rekening neraca dibagi menjadi tiga kelompok yaitu 

aktiva, utang dan modal. Sedangkan rekening laba rugi adalah rekening yang 

menampung transaksi keuangan yang menyangkut perubahan penghasilan dan 

biaya. Seperti halnya dengan rekening neraca, maka rekening laba rugi disusun 

sesuai dengan pos-pos yang akan dicantumkan dalam laporan laba rugi dan 

disusun dalam kelompok rekening penghasilan, harga pokok penjualan, tempat 

biaya dan rekening penghasilan dan biaya luar biasa. Pengelompokan rekening 

biaya didasarkan pada konsep akuntansi pertanggungjawaban yaitu berdasarkan 

fungsi-fungsi dalam struktur organisasi perusahaan yang bertanggung jawab 

terhadap terjadinya biaya dan penghasilan. 

       Dalam pemberian kode rekening buku besar, digunakan metode kelompok 

yaitu untuk tiap rekening buku besar diberi kode dengan jumlah angka yang 

tetap dan kedudukan tiap-tiap angka dalam kode tersebut mempunyai arti 

masing-masing. Pemberian kode yang disusun menurut kelompok adalah 
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didasarkan pada klasifikasi rekening yang akan disajikan dalam laporan 

keuangan. Jumlah angka untuk tiap kelompok harus sama. Khusus untuk 

kelompok rekening nominal, agar supaya biaya maupun penghasilan memenuhi 

konsep akuntansi pertanggungjawaban, kode rekening harus dapat menunjukkan 

tingkatan manajemen di mana biaya atau penghasilan tertentu terjadi, pejabat 

yang bertanggung jawab dan menyangkut jenis biaya yang terjadi. Setiap 

tingkatan manajemen dalam struktur organisasi dapat merupakan pusat biaya, 

pusat penghasilan, dan pusat investasi. 

       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 obyek pengeluaran dan penerimaan. Tempat 

terjadinya biaya, penghasilan dan investasi dikaitkan dengan pusat-pusat 

pertanggungjawaban pada berbagai tingkatan manajemen dalam organisasi. 

Untuk lebih jelasnya maka digambarkan sebagai berikut: 

 

1. Menunjukkan Tempat Terjadinya Biaya 

        

   

        

  

 

 

2. Menunjukkan Kode Jenis Biaya atau Penghasilan 

 

 

 

 

 

2.2.7.4 Pemisahan Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali 

       Tanggung jawab yang diminta dari tiap departemen adalah tanggung jawab 

yang dapat mereka kendalikan secara langsung. Dengan demikian manajer tiap 
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pusat pertanggungjawaban harus dapat mengidentifikasikan pendapatan 

dan/atau biaya yang berada di bawah pengawasannya (controllable) dan yang 

tidak di bawah pengawasannya (uncontrollable). Hanya biaya yang terkendali 

saja yang menjadi tanggung jawab tiap manajer pusat pertanggungjawaban.  

       Menurut Bambang Hariadi (2002;279) biaya terkendali adalah sebagai 

berikut: 

“Biaya dapat dikendalikan adalah biaya dapat diatur secara 
langsung pada tingkat pimpinan tertentu atau dapat dipengaruhi 
secara signifikan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu”. 
 

       Menurut Supriyono (2001;15) biaya tidak terkendali adalah sebagai 

berikut: 

“Biaya tak terkendalikan adalah biaya yang tidak dapat 
dipengaruhi secara signifikan oleh manajer pusat 
pertanggungjawaban tertentu dalam jangka waktu tertentu”. 
 

       Sedangkan Horngren, Foster, dan Datar (2000;195) menyatakan biaya 

terkendali dan tidak terkendali sebagai berikut: 

“A controllable cost is any cost that is primarily subject to the 
influence of given responsibility center manager for a given time 
period. A responsibility accounting system could either exclude all 
uncontrollable costs from a manager’s performance report or 
segregrate such costs from the controllable costs”. 
 

       Dari pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa biaya yang 

terkendali adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh manajer 

suatu pusat pertanggungjawaban dalam jangka waktu tertentu, sedangkan biaya 

tidak terkendali adalah biaya yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh 

manajer suatu pusat pertanggungjawaban dalam jangka waktu tertentu. 

       Menurut Bambang Hariadi (2002;279) secara mutlak menentukan 

dengan jelas suatu biaya dapat atau tidak dapat diatur memang tidak mudah. 

Tapi sebagai pedoman, ada beberapa petunjuk yang dapat diikuti yaitu: 

1. Jika seseorang mempunyai wewenang dalam pemilihan dan 

penggunaan suatu jasa, maka ia harus dibebani tanggung jawab atas 

besarnya biaya tersebut. 
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2. Jika seseorang melalui tindakannya sendiri mempunyai andil yang 

signifikan dalam menentukan jumlah suatu biaya maka pejabat tersebut 

pantas dibebani tanggung jawab atas besarnya biaya tersebut. 

3. Jika seseorang tidak dapat mempengaruhi besarnya suatu biaya tetapi 

manajemen menginginkan pejabat tersebut diserahi tanggung jawab 

atas biaya tersebut maka ia dapat membantu mempengaruhi biaya 

tersebut. 

       Pada prakteknya, terdapat banyak sekali kesempatan yang belum diungkap 

bahwa sejumlah biaya tidak terkendali dapat diubah menjadi terkendali. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 

1. Mengubah dasar pembebanan biaya dari biaya alokasi menjadi biaya 

langsung. 

2. Mengubah posisi tanggung jawab untuk pengambilan keputusan 

dengan cara manajemen puncak lebih banyak mendelegasikan 

wewenang dan tanggung jawab pada manajemen di bawahnya. 

 

2.2.7.5 Laporan Pertanggungjawaban 

       Laporan-laporan hasil akuntansi pertanggungjawaban disebut sebagai 

laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban merupakan ikhtisar 

hasil-hasil yang dicapai oleh seorang manajer bidang pertanggungjawaban dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya dalam periode tertentu. Di dalam 

pengumpulan dan pelaporan biaya tiap bidang pertanggungjawaban, harus 

dipisahkan antara biaya terkendali dan tidak terkendali. 

       Secara umum manfaat dari laporan pertanggungjawaban yang berisi 

perbandingan antara anggaran (budget) dan realisasi adalah untuk memberikan 

informasi pada tingkat manajemen yang lebih tinggi tentang efektivitas kegiatan 

perusahaan dan berfungsi untuk mencek laporan harian. Sedangkan manfaat 

laporan kedua yaitu untuk memonitor penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

sehari-hari dengan tujuan agar dapat diambil tindakan segera untuk menghindari 

kerugian yang lebih besar lagi.  
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       Menurut Bambang Hariadi (2002;282) agar manfaat tersebut dapat 

dicapai, maka prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan 

pertanggungjawaban adalah: 

1. Konsep pertanggungjawaban harus diterapkan, artinya bahwa setiap 

laporan biaya, penghasilan dan investasi untuk seorang pejabat harus 

betul-betul merupakan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan atau 

manajer pusat pertanggungjawaban. 

2. Prinsip penyimpangan harus diterapkan, artinya untuk menghemat waktu, 

tenaga dan biaya maka setiap laporan harus diarahkan untuk menyoroti 

hal-hal yang menyimpang dari rencana saja sehingga dengan demikian 

manajemen hanya memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting 

saja. 

3. Angka-angka harus disajikan dalam bentuk perbandingan yaitu 

perbandingan dilakukan antara pelaksanaan sesungguhnya dengan 

budget atau ukuran lain yang logis untuk memudahkan melihat terjadinya 

penyimpangan. 

4. Laporan dikembangkan dalam bentuk ikhtisar. Untuk pelaksanaan yang 

luas maka laporan perlu dikembangkan dalam bentuk ikhtisar untuk 

setiap tingkat manajemen yang lebih tinggi. Laporan yang ringkas dengan 

jangkauan yang lebih luas dan berjenjang dan meliputi keadaan seluruh 

perusahaan. 

5. Harus disertai keterangan yang jelas. Setiap laporan harus diikuti dengan 

berbagai komentar dari penyusun maupun pihak yang menerima laporan 

untuk menunjukkan bahwa laporan telah dimengerti dan untuk 

mangarahkan pada hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian. 

 

2.3 Pengertian Efektivitas 

       Efektivitas menurut Malayu Hasibuan (2003;242) yang dikutip dari 

pendapat H. Emerson adalah sebagai berikut: 

       “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran 
atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. 
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       Pengertian efektivitas menurut Anthony dan Govindarajan (2003;131) 

adalah: 

 “Effectiveness is the relationship between a responsibility centers 
output and its objectives”. 

 

       Menurut Supriyono (2001;25) pengertian efektivitas adalah sebagai 

berikut: 

“Efektivitas adalah hubungan antara keluaran pusat 
pertanggungjawaban dengan tujuannya. Semakin besar 
konstribusi keluaran suatu pusat pertanggungjawaban terhadap 
pencapaian tujuan perusahaan semakin efektif kegiatan 
pertanggungjawaban tersebut”. 

 

       Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat 

ditentukan melalui suatu besaran atau angka yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai kegiatan 

yang telah ditetapkan. 

       Efektivitas kegiatan perencanaan dan pengendalian pendapatan adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah pendapatan 

dengan melihat kemampuan perusahaan menjual produk yang akan dipasarkan, 

kebijaksanaan, strategi pemasaran produk untuk meningkatkan jumlah 

pendapatan dan pelayanan jasa perusahaan sebagai usaha perusahaan dalam 

menarik konsumen. 

       Agar perencanaan dan pengendalian pendapatan efektif, harus didahului 

dengan berbagai kegiatan perusahaan dalam menjual produk jasanya seperti 

riset pemasaran, penetapan tarif, prosedur perencanaan, dan pengendalian yang 

baik. 

 

2.4 Pengendalian 

       Fungsi pengendalian (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses 

manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan 

proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

Pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua 

fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena: 
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1. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. 

2. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana. 

3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik. 

4. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah 

pengendalian atau penilaian dilakukan. 

       Dengan demikian peranan pengendalian ini sangat menentukan baik atau 

buruknya pelaksanaan suatu rencana (Malayu Hasibuan, 2003;241). 

 

2.4.1 Pengertian Pengendalian 

       Pengertian dari pengendalian itu sendiri menurut Malayu Hasibuan 

(2003;242)  yang dikutip dari pendapat G.R. Terry adalah sebagai berikut: 

        “Pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa 
yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu 
pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan 
perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan 
rencana yaitu selaras dengan standar”. 

 

       Pengertian pengendalian menurut Chuck Williams yang dialihbahasakan 

oleh M. Sabarudin Napitupulu (2001;270) adalah sebagai berikut: 

“Pengendalian merupakan proses umum dari standar baku untuk 
mencapai tujuan organisasi, membandingkan pelaksanaan aktual 
dengan standar-standar tersebut, dan mengambil tindakan 
perbaikan apa yang diperlukan”. 

 

       Sedangkan menurut Lewis, Goodman, dan Fandt (2004;7) pengertian 

pengendalian adalah sebagai berikut: 

“Controlling is monitoring the performance of the organization, 
identifying deviations between planned and actual results, and 
taking corrective action when necessary”. 
 

       Berdasarkan uraian di atas, maka pengendalian merupakan proses tindakan 

untuk menyatakan bahwa hasil yang diterima atau diperoleh perusahaan telah 

dilakukan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, dan standar-standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 
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2.4.2 Proses Pengendalian 

       Menurut Malayu Hasibuan (2003;245) proses pengendalian dilakukan 

secara bertahap melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1.  Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar 
pengendalian. 

2.  Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. 
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan 

menentukan penyimpangan jika ada. 
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan 

agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. 
 

       Rencana juga perlu dinilai ulang dan dianalisis kembali, apakah sudah 

benar-benar realistis atau tidak. Jika belum benar atau belum realistis maka 

rencana itu harus diperbaiki. 

 

2.4.3 Tujuan Pengendalian 

       Menurut Malayu Hasibuan (2003;242) tujuan dilakukannya suatu 

pengendalian adalah sebagai berikut: 

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dari rencana. 

2. Melakukan tindakan perbaikan (corrective), jika terdapat 
penyimpangan-penyimpangan (deviasi). 

3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. 
 

       Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dinyatakan bahwa tujuan dari 

pengendalian pendapatan adalah: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan anggaran dilakukan 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. 

2. Untuk mengadakan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan yang 

tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Jadi 

pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. 

 

2.5 Pendapatan 

       Pendapatan (revenue) dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil dari 

suatu perusahaan. Hal itu biasanya diukur dalam satuan harga pertukaran yang 

berlaku. Pendapatan harus diakui setelah kejadian penting atau setelah proses 
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penjualan pada dasarnya telah diselesaikan. Dalam praktik, ini biasanya berarti 

pendapatan diakui pada saat penjualan. Pendapatan adalah darah kehidupan dari 

suatu perusahaan. Tanpa pendapatan, tidak ada laba. Tanpa laba, tidak ada 

perusahaan (Hendriksen dialihbahasakan oleh Herman Wibowo, 

2000:374). 

 

2.5.1 Pengertian Pendapatan 

       Menurut Hendriksen yang diterjemahkan oleh Wim Liyono (1997;163) 

pengertian pendapatan adalah sebagai berikut: 

“Bahwa pendapatan merupakan arus masuk aktiva atau aktiva 
bersih ke dalam perusahaan sebagai hasil penjualan barang atau 
jasa”. 
 

       Menurut Panitia Istilah Manajemen Lembaga PPM (1994;152) dalam 

kamus istilah manajemen, pengertian pendapatan adalah sebagai berikut: 

  “Pendapatan adalah uang atau harta yang diperoleh secara 
berkala sebagai hasil pemilikan, perdagangan, atau pekerjaan 
(income). 

 

       Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 tahun 

2004 pengertian pendapatan adalah sebagai berikut: 

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 
timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila 
arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak 
berasal dari kontribusi penanam modal”. 
 

       Konsep dasar pendapatan adalah bahwa pendapatan merupakan proses 

arus, yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jarak waktu 

tertentu. Definisi pendapatan sebagai produk perusahaan lebih unggul daripada 

konsep arus keluar, dan konsep arus keluar lebih unggul daripada konsep arus 

masuk. Konsep produk bersifat netral baik terhadap saat pengakuan pendapatan 

maupun pengukuran, dan konsep arus masuk menghindari keduanya. 
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2.5.2 Sumber-sumber Pendapatan 

       Hendriksen yang dialihbahasakan oleh Wim Liyono (1997;165) 

menyatakan sumber-sumber pendapatan sebagai berikut: 

1. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang berasal dari 
aktivitas utama perusahaan sesuai jenis usahanya, yang 
berlangsung berulang-ulang. 

2. Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang bersumber 
dari luar aktivitas utama perusahaan dan tidak berhubungan 
langsung dengan aktivitas utama perusahaan. 

 

       Dari pernyataan di atas pada dasarnya suatu perusahaan memperoleh 

pendapatan berasal dari pendapatan operasional dan pendapatan non 

operasional. Informasi akuntansi yang dipakai sebagai salah satu ukuran kinerja 

manajer pusat pertanggungjawaban adalah pendapatan. 

 

2.5.3 Pengukuran Pendapatan 

       Pengukuran pendapatan yang terbaik adalah nilai tukar barang atau jasa 

perusahaan, nilai tukar ini menunjukkan ekuivalen kas atau nilai sekarang dari 

pendiskontoan tagihan uang yang akhirnya akan diterima dari transaksi 

pendapatan. 

       Menurut Fess dan Warren (1993;466) mengenai pengukuran 

pendapatan dalam bukunya Accounting Principle menyatakan: 

“Revenue is measured by the amount charged to costumer for 
merchandise delivered or services rendered to them”. 
 

       Berdasarkan pendapat Fess dan Warren, pendapatan diukur dengan jumlah 

yang dibebankan ke pelanggan untuk barang atau jasa yang telah diserahkan 

kepada pelanggan tersebut. 

 

2.5.4 Pengakuan Pendapatan 

       Pendapatan merupakan imbalan dari penyerahan barang atau jasa, atau 

yang disebut dengan istilah “penjualan”. Dimana penjualan tersebut tidak selalu 

memperoleh imbalan pada saat yang sama dengan penjualan itu sendiri. 

Kadang-kadang penyerahan barang atau jasa menghasilkan pendapatan pada 

saat yang sama. Dan ada pula penyerahan barang atau jasa dilakukan terlebih 
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dahulu dan imbalan pendapatannya diterima kemudian. Oleh karen itu timbul 

masalah yang berkaitan dengan kapan suatu pendapatan diakui dan dicatat 

dalam income statement. 

       Fess dan Warren dalam bukunya “Accounting principle” (1993;467) 

menyatakan ada beberapa kriteria yang dapat diterima untuk menentukan suatu 

pendapatan direalisasi, dimana kriteria yang digunakan hendaknya sesuai 

dengan syarat-syarat dalam kontrak penjualan dengan pelanggan dan 

hendaknya sedapat mungkin didasarkan pada bukti yang objektif. Kriteria yang 

paling sering digunakan adalah: 

1. Saat penjualan (point of sale). 
2. Saat penerimaan pembayaran (receipt of payment). 
3. Metode cicilan (installment method). 
4. Persentase penyelesaian. 

 

2.6 Fungsi Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Menunjang 

Efektivitas Pengendalian Pendapatan 

       Agar aktivitas operasional selalu berkelanjutan harus ada dana yang 

mencukupi. Pendapatan menjadi penting karena pendapatan yang membiayai 

aktivitas operasional dan juga menunjukkan kinerja perusahaan. Besar kecilnya 

pendapatan yang diperoleh tentunya akan mempengaruhi kelancaran 

operasional. Sehingga diperlukan perencanaan dan pengendalian yang efektif 

terhadap perolehan pendapatan.  

       Efektivitas adalah suatu tingkatan keberhasilan pencapaian suatu tujuan 

yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Agar pengendalian pendapatan efektif, 

digunakan akuntansi pertanggungjawaban. Fungsi akuntansi 

pertanggungjawaban antara lain adalah sebagai alat ukur kinerja yang dibuat 

oleh setiap manajer untuk menggunakan berbagai sumber daya dalam 

melaksanakan peran manajer tersebut agar mencapai target kinerja yang telah 

ditetapkan dan juga sebagai alat bantu manajemen untuk memudahkan proses 

pengendalian dan mengurangi adanya penyimpangan. Jadi, fungsi akuntansi 

pertanggungjawaban dalam hubungannya dengan pengendalian pendapatan 

adalah sebagai alat bantu dalam usaha menunjang keefektifan pengendalian 
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pendapatan sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan 

dan efisiensi serta tujuan perusahaan dapat tercapai.  

       Kontribusi akuntansi pertanggungjawaban sehingga efektivitas pengendalian 

pendapatan dapat tercapai sebagai berikut: 

a.  Adanya    pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan 

diantaranya yaitu pusat pendapatan sehingga pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab dilakukan secara paling efektif. 

b. Manajer pusat pendapatan diberikan wewenang untuk menetapkan standar 

pengukuran, umumnya dalam bentuk anggaran. 

c. Proses pengendalian pendapatan dilaksanakan oleh manajer pusat 

pendapatan. 

d. Terdapat  pemisahan  data keuangan secara wajar untuk memudahkan 

pengendalian pendapatan. 

e. Manajer pusat pendapatan lebih mudah memonitor kegiatan operasional 

karena telah diberikan kepercayaan penuh oleh manajemen pusat untuk 

merencanakan dan mengendalikan pendapatan sesuai dengan ketentuan. 

        

       Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang 

penting dalam pengendalian pendapatan karena informasi tersebut menekankan 

hubungan antara informasi keuangan dengan manajer yang bertanggung jawab 

terhadap perencanaan dan pengendaliannya sehingga dapat mengungkapkan 

adanya penyimpangan melalui analisis dan penelitian. Penyimpangan yang 

materil harus dikoreksi berdasarkan pendapatan yang terjadi di pusat 

pertanggungjawaban. Dengan sedikit penyimpangan yang terjadi berarti 

pengendalian pendapatan telah dilaksanakan secara efektif. 


