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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peranan 

Menurut Supriyono (2000:213) peranan merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status) apakah seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban (status) masing-masing sesuai dengan kedudukannya, maka dia akan 

menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat  

dalam masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 

olehindividu dalam masyarakat organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur organisasi. 

Peranan dalam skripsi ini menyangkut fungsi yang dilaksanakan, yaitu 

fungsi dari suatu variabel dihubungkan dengan variabel lain dalam hubungan 

sebab akibat. Yakni bahwa akuntansi pertanggungjawaban yang memadai 

berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya pemasaran. 

 

2.2   Akuntansi Pertanggungjawaban 

2.2.1  Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban  

Pertanggungjawaban merupakan kewajiban untuk berbuat sesuatu hal 

tertentu. Pertanggungjawaban berhubungan erat dengan wewenang dan 
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kekuasaan, karena pelaksanaannya berdasarkan fungsi, tugas, pengangkatan, atau 

pekerjaannya. Dalam organisasi, pertanggungjawaban merupakan kewajiban yang 

harus dilaksanakan atas dasar wewenang yang dimiliki.  

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan bagian dari akuntansi 

manajemen yang menitik beratkan pada masalah pertanggungjawaban dalam 

unitunit organisasi. Pendapat mengenai pengertian akuntansi pertanggungjawaban  

yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001:193) dalam bukunya Akuntansi 

Manajemen :  

“Akuntansi Pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang 

disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya 

dan pendapatan dilaksanakan sesuai dengan pusat 

pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat 

ditunjuk orang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab atas 

penyimpangan biaya dan pendapatan yang dilonggarkan” 

 

 Menurut Horngren dan Foster (2000:194) dalam bukunya Cost 

Accounting:  A Managerial Emphasis, mendefinisikan: 

“Responsibility accounting is a system that measures the plans and 

actions of each responsibility centres” 

 
 Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang membagi struktur 

organisasi atas bagian-bagian atau pusat pertanggungjawaban, dimana orang 

orang pada pusat-pusat pertanggungjawaban memiliki otoritas dan tanggungjawab 

yang jelas. dan dari pusat pertanggungjawaban tersebut dikumpulkan dan 

dilaporkan hasil-hasil dari prestasi yang dicapai. 

 Unsur yang paling menentukan agar akuntansi pertanggungjawaban ini 

berhasil adalah ketersediaan para manajer pusat pertanggungjawaban untuk 
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menerima tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Ketersediaan 

manajer dalam menerima tanggung jawab tergantung atas persepsi mereka 

terhadap kebijkan dan pengendalian yang mereka miliki atas sumber daya 

manusia dan sumber daya fisik yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang 

dibebankan kepada mereka. 

 

2.2.2 Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban  

Sistem akuntansi pertanggungjawaban mempunyai empat karakteristik  

yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001:191), yaitu :  

1. Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban.  

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.  

 

Sistem pertanggungjawaban mengidentifikasi 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 pada satuan keuangan (seperti 

biaya).  

Setelah pusat pertanggungjawaban diidentifikasi dan ditetapkan, sistem 

akuntansi pertanggungjawaban akan menetapkan biaya standar sebagai dasar 

untuk menyusun anggaran. Anggaran berisi biaya standar yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Biaya standar dan anggaran merupakan 
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ukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran 

yang ditetapkan dalam anggaran yang bersangkutan.  

 Pada pelaksanaan anggaran, manajer pusat pertanggungjawaban 

menggunakan sumber daya yang ada untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan 

dalam anggaran. Penggunaan sumber daya ini diukur dengan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban, untuk pengukuran kinerja manajer pusat 

pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran anggaran.  

 Sistem penghargaan dan sanksi dirancang untuk memacu atau memotivasi 

para manajer dalam mengelola biaya untuk mencapai target biaya standar yang 

dicantumkan dalam anggaran. Atas dasar evaluasi penyebab terjadinya 

penyimpangan biaya yang direalisasikan dari biaya yang dianggarkan, para 

manajer secara individual diberi penghargaan atau sanksi menurut sistem 

penghargaan dan sanksi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan manajemen yang 

lebih tinggi 

.  

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Akuntasi Pertanggungjawaban 

Tujuan akuntansi pertanggungjawaban menurut Anthony , Robert N, 

Vijay Govindarajan (2005) Sistem Pemengendalian Manajemen adalah sebagai 

berikut: 

“Responsibility accounting collect and reports planned and actual 

accounting information about the inputs and outputs of responsbility 

center.” 
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Informasi akuntansi pertanggungjawaban dapat berupa informasi masa 

yang akan datang dan informasi masa lalu. Informasi akuntasi 

pertanggungjawaban yang berupa informasi yang akan datang bermanfaat bagi 

perusaaahn dalam menyusun anggaran. Sedangkan informasi masa lalu 

merupakan dasar untuk menganalisis kinerja manajer, dan sekaligus untuk 

memotivasi para manajer dalam melaksanakan rencana meraka yang dituangkan 

dalam bentuk anggaran. 

 Manfaat akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2000:175) 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai dasar penyusunan anggaran 

2. Sebagai penilaian kinerja setiap manajer pusat 

pertanggungjawaban 

3. Pemotivasi manajer 

4. Bermanfaat sebagai pengelolaan aktifitas dengan cara 

mengarahkan usaha manajemen dalam mengurangi dan akhirnya 

menghilangkan biaya bukan penambah nilai. 

5. Dapat membantu manajer dalam memantau efektifitas program 

pengelolaan aktifitas. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat 

terhadap perusahaan yaitu berupa keputusan yang diambil tepat pada waktunya 

dan sesuai dengan tingkat manajemen yang ada, dan organisasi terbagi menjadi 

unit yang terkendalikan. Bagi para manajer, manfaat yang didapat adalah 

meningkatnya keahlian manajerialnya dan dapat berpartisipasi aktif dalam 

membuat keputusan sehingga kerja dan moralnya dapat lebih ditingkatkan. 
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2.2.4 Pusat Pertanggungjawaban 

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang 

membagi  struktur organisasi atasbagian-bagian pertanggungjawaban, yang pada 

bagian masing-masing orang memiliki otoritas dan tanggung jawab yang jelas. 

Dari bagian-bagian tersebut dikumpulkan dan dilaporkan hasil-hasil dari prestasi 

yang telah dicapai.   

Pengumpulan dan pelaporan biaya didasarkan pada masing-masing bidang 

pertanggungjawaban yang ada dalam tingkatan organisasi. Untuk itu harus 

ditetapkan bidang pertanggungjawaban dari tiap tingkatan manajemen yang 

disebut pusat pertanggungjawaban.  

Charles t. Horngren (2000:194) mengemukakan pengertian pusat 

pertanggungjawaban sebagai berikut :  

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

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

Menurut Supriyono (2000:326) menyatakan bahwa : 

 

“Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin 

oleh seorang manajer yang bertanggungjawab” 

Dari kedua definisi tersebutdapat disimpulkan bahwa pusat 

pertanggungjawaban adalah suatu bagian dari organisasi yang dikepalai seorang 

manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan dalam unitnya. Selain itu,  

manajer tersebut harus dapat memperhitungkan serangkaian kegiatan dan 

mendelegasikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada staf dibawahnya.   
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Karakteristik dari pusat pertanggungjawaban adalah adanya input sebagai 

sumber yang dapat digunakan untuk diolah dalam suatu pekerjaan dan dalam 

mengolahnya digunakan sistem atau benda lain termasuk sumber daya manusia. 

Sebagai hasilnya berupa barang atau jasayang akan dialihkan ke pusat-pusat 

pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang sama atau kepada konsumen di  

luar perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2001 : 426), pusat pertanggungjawaban dapat 

diklasifikasikan dalam empat (4) kelompok yaitu :  

1. Pusat biaya  

Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi 

manajernya diukur atas dasar biayanya (nilai masukan). Dalam 

pusat biaya, keluarannya tidak dapat atau tidak perlu diukur 

dalam wujud pendapatan. Hal ini disebabkan karena 

kemungkinan keluaran pusat biaya tersebut tidak dapat diukur 

secara kuantitatif, atau kemungkinan manajer pusat biaya 

tersebut tidak dapat bertanggung jawab atas keluaran pusat biaya 

tersebut.  

2. Pusat pendapatan 

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.  

3. Pusat laba  

Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya 

diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya 

pusat pertanggungjawaban tersebut.  

4. Pusat investasi  

Pusat investasi adalah pusat labayang prestasi manajernya diukur 

dengan menghubungkan labayang diperoleh pusat 

pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang 

bersangkutan. Ukuran prestasi manajer pusat investasi dapat 

berupa rasio antara laba denganinvestasi yang digunakan untuk 

memperoleh laba tersebut.  
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Berdasarkan karakteristik hubungan antara masukan dengan keluarannya, 

Mulyadi (2001:426) membagi lebih lanjut pusat biaya menjadi :  

1. Pusat biaya teknik (engineered expense center)  

Pusat biaya teknik adalah pusat pertanggungjawaban yang 

sebagian besar masukannya mempunyai hubungan yang nyata 

dan erat dengan keluarannya.  

 

2. Pusat biaya kebijakan (discretionary expense center)  

Pusat biaya kebijakan adalah pusat pertanggungjawaban yang 

sebagian besar masukannya tidak mempunyai hubungan dengan 

keluarannya.  

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pusat pertanggungjawaban 

dapat diklasifikasikan dalam empat (4) kelompok antara lain pusat biaya, pusat 

pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat biaya dapat dibagi lagi atas 

dasar hubungan input dan outputnya, yaitu pusat biaya teknik yang mempunyai 

hubungan yang erat dan nyata dan pusat biaya kebijakan yang tidak mempunyai 

hubungan dengan keluarannya. 

 

2.2.5  Syarat-syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban  

Agar akuntansi pertanggungjawabandapat diterapkan dengan baik, 

diperlukan syarat-syarat seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001;142)  

yaitu :  

“1. Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan  

tanggung jawab tiap tingkatan manajemen.  

 2.  Anggaran biaya yang disusun untuktiap tingkatan manajemen 

(controllability).  

 3.  Penggolongan biaya sesuai dengan yang dapat dikendalikan dan 

tidak dapat dikendalikan oleh manajemen tertentu dalam  

organisasi.  
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  4.  Terdapat susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan dengan 

kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban dan sistem 

akuntansi yang disesuaikan dengan struktur organisasi.  

  5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab  

(responsibility reporting). 

 

 

Mulyadi (2001;179) juga mengemukakan bahwa sistem akuntansi 

pertanggungjawaban dirancang berdasarkan atas beberapa asumsi tentang perilaku 

manusia, yaitu :  

“1.  Pengelolaan berdasarkan penyimpangan  (management by exception). 

Merupakan pengendalian operasi secara efektif dan memadai.  

2. Pengelolaan  berdasarkan  tujuan (management by objective) akan 

menghasilkan  anggaran  yang  disepakati,  biaya  standar,  sasaran 

organisasi, dan rencana yang dapat dilaksanakan.  

3.   Struktur  pertanggungjawaban  yang  sesuai  dengan  struktur hirarki 

organisasi.  

4.   Manajer dan bawahannya bersedia untuk menerima tanggung jawab 

yang dibebankan kepada mereka melalui hirarki organisasi.  

5.   Sistem  akuntansi  pertanggungjawaban mendorong kerjasama, 

bukan kompetisi.”  

 

Pengelolaan berdasarkan penyimpangan menggunakan anggaran agar 

manajer secara efektif  mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasi, mereka  

harus memusatkan perhatian terhadap bidang dimana terjadi penyimpangan hasil  

sesungguhnya dari sasaran yang dianggarkanatau sasaran standar. Pengelolaan  

berdasarkan tujuan merupakan serangkaian prosedur formal atau setengah formal  

yang dimulai dengan penetapan sasaran dan dilanjutkan melalui penelaahan  

kinerja. Dalam pengelolaan berdasarkan tujuan, manajer atas dan manajer bawah  

bersama-sama menetapkan sasaran yang dinyatakan dalam hasil atau sasaran  

terukur yang diharapkan dan secara bersama-sama memantau kemajuan dalam  

pencapaian sasaran tersebut. 
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2.3 Manajemen 

Pengertian manajemen menurut menurut Griffin, Ricky W (2004) ialah :   

 

“Suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan 

keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian) yang 

diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi  dengan maksud 

untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.” 

 

 Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa manajemen adalah 

suatu rangkaian segala aktifitas dalam pengorganisasian yang dilakukan oleh 

sumber daya manusia yang bertujuan untuk tercapainya tujuan organisasi secara 

efektif dan efisien.  

 

2.4  Struktur Organisasi 

Akuntansi pertanggungjawaban selalu dihubungkan dengan wewenang 

yang dimiliki oleh tiap-tiap manajer yang ada dalam perusahaan, oleh karena itu 

setiap manajer didalam organisasi harus bertanggungjawab terhadap segala 

aktifitas yang berada dibawah pengendalian manajer. Dengan kata lain, manajer 

yang diberi wewnang dari pimpinan perusahaan harus mempertanggungjawabkan 

kinerjanya pada pimpinan perusahaan tersebut. Perusahaan sebagai suatu 

organisasi harus memiliki sturktur organisasi yang disusun sedemikian rupa 

sehingga wewenang dan tanggung jawab setiap manajer menjadi lebih jelas 

(Adharawati, 2010). 

Pengertian organisasi menurut Stephen P. Robbins  (2009:18) adalah : 

“Pengaturan yang tersusun terhadap sejumlah orang untuk mencapai 

tujuan tertentu” 
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 Sedangkan pengertian struktur organisasi menurut Wahyono (2010:16) 

adalah :  

“Sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan 

dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan 

individual dengan kelompok” 

Suatu organisasi dibentuk karena adanya keinginan mencapai tujuan 

bersama yang diharapkan, sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut tidak lepas 

dari pembentukan struktur organisasi. Oleh karena itu  struktur organisasi harus 

disusun sedemikian rupa sehingga 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. 

(Sugiri, 1994). 

 

2.5 Anggaran 

Setiap perusahaan baik yang bertujuan laba ataupun tidak, secara umum 

pasti berusaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Salah satu untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan adalah dengan cara 

merencanakan dan mengendalikan aktifitas perusahaan. Salah satu alat penting 

untuk merencanakan dan mengendalikan efektifitas perusahaan adalah dengan 

membuat anggaran (Weharima, 2005). 
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2.5.1 Pengertian Anggaran 

Definisi anggaran yang dikemukakan oleh Garrison (2000:402) yaitu : 

“Rencana rinci tentang perolehan dan penggunaaan sumber daya 

keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu” 

Anthony dan Govindarajan (2005:73) mendefinisikan anggaran sebagai 

berikut : 

“Alat penting untuk perencanaan dan pengedalian jangka pendek 

yang efektif dalam organisasi”. 

Sedangkan definisi anggaran menurut Mulyadi (2001:501) yaitu : 

“Suatu rencana kegiatan yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya 

dalam satuan uang, yang berjangka waktu tertentu, biasanya satu 

tahun”. 

 Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa budget (anggaran) adalah 

suatu rencana, karena budget ditentukan terlebih dahulu untuk kegiatan – kegiatan 

perusahaan diwaktu yang akan datang. Kegiatan perusahaan, yaitu mencangkup 

semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam 

perusahaan. Satuan uang, yaitu unit (kesatuan) yang dapat diterapkan pada 

berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. 

 

2.5.2 Manfaat dan Tujuan Anggaran 

Manfaat anggaran menurut Garrison (2000:404) yaitu: 

1. Anggaran merupakan alat komunikasi bagi rencana manajemen  

melalui organisasi. 

2. Anggaran memaksa manager untuk memikirkan dan merencanakan 

masa depan. Bila penyiapan anggaran tidak diperlukan, maka akan 
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terlalu banyak manajer yang harus menghabiskan waktunya untuk 

mengatasi berbagai masalah darurat. 

3. Proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada 

berbagai bagian dari organisasi agar dapat digunakan seefektif 

mungkin. 

4. Proses penganggaran dapat mengungkapkan adanya 

kemandegan/berhenti potensial sebelum terjadinya. 

5. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi dengan cara 

menintegrasikan rencan dari berbagai bagian. Penganggaran ikut 

memastikan agar setiap orang dalam organisasi mengarah pada sasaran 

yang sama. 

6. Anggaran menentukkan tujuan dan sasaran yang dapat berlaku sebagai 

benchmark untuk mengevaluasi kinerja pada waktu berikutnya. 

 

Menurut Hansen dan Mowen ( 2009:424), sebuah sistem penganggaran 

memberikan beberapa manfaat untuk suatu organisasi, diantaranya adalah: 

1. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. 

2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki  

pengembalian keputusan. 

3. Menyediakan standar evaluasi kinerja. 

4. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi. 

 

Penyusunan anggaran operasi mempunyai empat tujuan utama menurut 

Anthony dan Govindarajan (2009) diintisarikan sebagai berikut: 

1. Untuk menyesuaikan rencana strategis.  

2. Untuk membantu mengoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian 

organisasi. 

3. Untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer, 

untukmengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan, 

dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang 

diharapkan dari mereka. 

4. Untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk 

menevaluasi kinerja aktual manajer. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajer 

memerlukan anggaran untuk mengukur kegiatan perusahaan dari perencanaan 

hingga pengendalian yang telah disusun dalam bentuk angka. 



22 

 

 

2.5.3  Hubungan Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan 

peran (role setting). Setiap manajer dalam jenjang organisasi diberi peran untuk 

melaksanakan kegiatan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 

Manajer memerlukan alokasi sumber daya (dalam satuan moneter) untuk 

melaksanakan peran. Informasi akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai 

alat pengirim pesan (role sending device). Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban memperjelas peran setiap manajer dalam mencapai sasaran 

anggaran, karena peran yang diterima oleh setiap manajer dalam proses 

perencanaan laba jangka pendek tidak akan ada artinya, jika tidak disertai dengan 

alokasi sumber daya ke tangan setiap manajer yang diberi peran (Mulyadi, 2001). 

 

2.6  Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Tekendali 

 Setiap departemen akan meminta tanggung jawab kepada manajer atas apa 

yang dikendalikannya secara langsung. Setiap manajer pusat pertanggungjawaban 

diharuskan untuk dapat mengidentifikasikan biaya yang berada dibawah 

pengawasannya (controllable) dan yang tidak berada dalam pengawasannya 

(uncontrollable) (Putri, 2005 ). 

 Menurut Horngren, Sundem & Stratton (2002:362), definisi biaya 

terkendali dan biaya tidak terkendali adalah sebagai berikut: 
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 “Controllable cost is any cost that is influenced by a manager’s 

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

by management of responsbility center within a given span”.  

 

 Dari definisi diatas dapat disimpukan bahwa biaya terkendali merupakan 

biaya yang secara langsung dipengaruhi oleh menajer suatu pusat 

pertanggungjawaban dalam periode tertentu. Sedangkan biaya tidak terkendali 

merupakan biaya yang tidak secara langsung dipengaruhi oleh manajer suatu 

pusat pertanggungjawaban dalam suatu periode. 

 Kenyataan yang ada sekarang seringkali kesulitan untuk memisahkan 

biaya terkendali dan biaya tidak terkendali, tetapi adanya pedoman untuk 

menetapkan apakah suatu biaya dapat dibebankan sebagai tanggung jawab 

seorang manajer pusat pertanggungjawaban atau tidak menurut Mulyadi 

(2001:168) adalah :  

1. Seseorang memiliki wewenang dalam perolehan dan penggunaan 

jasa, akan dibebani dengan biaya tersebut.  

2. Seseorang  yang  dapat  mempengaruhi jumlah biaya tertentu, 

dibebani dengan biaya tersebut. 

3. Seseorang yang tidak dapat mempengaruhi, dapat menaruh 

perhatian dan dapat membantu orang-orang yang bertanggung 

jawab untuk mempengaruhi. 

 

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban 

dapat diminta dari seorang manajer bila manajer tersebut memiliki wewenang 

dalam mengadakan dan menggunakan jasa tertentu. Biaya terkendali harus 

dipisahkan secara tegas dan jelas, karena tidak semua biaya yang terjadi dalam 

pusat pertanggungjawaban dapat dikendalikan oleh manajer pusat 

pertanggungjawaban, maka dalam pengumpulan dan pelaporan biaya antara biaya 
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terkendali dan biaya tidak terkendali harus dipisahkan pada setiap pusat 

pertanggungjawaban. 

 

2.7  Klasifikasi dan Kode rekening untuk akuntansi Pertanggungjawaban. 

 Akuntansi mencatat, menggolongkan, meringkas dan melaporkan 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Setiap transaksi diberi nama 

tertentu sebagai lambang dari tersebut. Nama-nama itu disebut dengan rekening. 

Rekening yang sejenis akan dikumpulkan dan diklasifikasikan kedalam suatu 

rekening tertentu. Dengan demikian, klasifikasi rekening bermanfaat sebagai 

wadah atau sarana untuk menampung semua transaksi yang terjadi dalam 

perusahaan. Rekening-rekening perlu diberi kode karena dengan begitu data akan 

lebih mudah diidentifikasi. Sistem akuntansi kode yang digunakan biasanya 

angka, huruf, atau kombinasi keduanya. Daftar dari seluruh rekening beserta 

nomor kodenya disebut kerangkan rekening atau chart of accounts (Ayuningtyas, 

2006).   

 Tujuan pemberian kode rekening menurut Mulyadi (2001) yang 

diintisarikan sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasikan data akuntansi secara unik. 

2. Meringkas data. 

3. Mengkalsifikasikan rekening atau transaksi. 

4.  Meyampaikan makna tertentu. 

 

 

Dari empat ujuan diatas dapat dijelaskan bahwa data akuntansi harus 

diidentifikasi  agar dapat dilakukan pencatatan, klarifikasi, penyimpanan, dan 

pengambilan data yang benar. Data akuntansi harus lebih ringkas agar dapat 
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menunjukkan kedalam klasifikasi apa suatu rekening dan agar dapat 

menyampaikan informasi yang mempunyai makna tertentu (Putra, 2011). 

Pengklasifikasian dan pengkodean rekening disusun sedemikian rupa 

sehingga meungkinkan pengumpulan biaya yang terkendali dari tiap tingkat 

manajemen. Pengklasifikasian dan pengkodean rekening akan mempermudah 

pencarian rekeing-rekening yang diinginkan, proses pencatatan, pengklasifikasian 

serta pelaporan data akuntasi (Weharima, 2005). 

Perkiraan-perkiraan berupa aktiva, hutang, modal, pendapatan, maupun 

biaya dapat dibedakan dengan kode-kode yang disusun secara konsisten. Cara 

pemberian kode yaitu dengan angka atau alphabet urut, angka blok, angka 

desimal, maupun angkat urut didahului dengan huruf. Merancang kerangka kode 

rekening harus secara logis memenuhi kebutuhan pemakasi pengolahan data yang 

digunakan. Setiap kode rekening harus mewakili unsur yang diberi kode, desain 

kode harus mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan (Mulyadi, 2001). 

 

2.8  Laporan Pertanggungjawaban 

Pada perusahaan, laporan intern dibuat untuk kepentingan manajemen 

yaitu mengevaluasi hasil kerja yang akan datang. Bentuk atau banyaknya laporan 

tiap perusahaan berbeda, disebabkan oleh misalnya skala perusahaan yang 

berbeda. Namun terdapat kesamaan dalam hal tertentu yang harus diperhatikan 

saat menyusun laporan intern. Laporan pertanggungjawaban harus dinyatakan 

dalam bentuk yang sederhana. Jika laporan intern tersebut terlalu kompleks maka 
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manajer akan mengalami kesulitan dalam menganalisis kegiatan operasi 

perusahaan (Weharima, 2005). 

Laporan pertanggungjawaban biaya ini dihasilkan untuk memenuhi 

kebutuhan tiap-tiap manajer berbagai jenjang organisasi. Berikut ini karakteristik 

sebagai dasar untuk penyusunan laporan pertanggunjawaban menurut Usry dan 

Carter (2002 : 17-9) yaitu : 

1. Report should be addresed primarily to individuals responsible for 

controlling activites covered by the report. 

2. Report should be consistent in form and content each time they are 

issued. Change should be made only for good reasons and with clear 

explanations to user. 

3. Report should be timely. Although many ineffeciencies are kwon by 

managers before the report is issued, some are not, ineffeciencies 

can’t be corrected until ther are detected. 

4. Report should be issued regularly to enchange their usefulness. 

Managers should know when report will be available. 

 

Uraian diatas menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban harus 

ditujukan kepada individu yang bertanggung jawab untuk kegiatan pengendalian. 

Isi dan bentuk laporan harus konsisten saat dilaporkan maupun dikeluarkan. Jika 

laporan diubah, maka harus diberikan alasan dan penjelasan yang baik. Laporan 

harus dikeluarkan secara telat waktu walaupun manajer sudah mengetahui 

inefesiensi yang ada di laporan pertanggungjawaban. 

 Secara umum, tujuan dari laporan pertanggungjawaban adalah untuk 

memberikan informasi kepada para pimpinan tentang hasil-hasil pelaksanaan 

suatu pekerjaan yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya dan memberikan 

motivasi kepada manajer untuk mengambil satu tindakan dalam upaya 

meningkatkan hasil. Bentuk laporan harus disesuaikan dengan pimpinan yang 
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akan menggunakannnya. Setiap laopran harus disusun sedemikian rupa sehingga 

setiap penyimpangan secara jelas dapat diketahui dan mendapat perhatian dari 

manajer yang bertanggungjawab sehingga pimpinan tidak perlu banyak membaca 

dan mencari laporan tersebut (Adharawati, 2010). 

 

2.9 Efektivitas  

Pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh Anthony dan 

Govindarajan (2001 : 111) adalah : 

“Effectiveness is the relationship between a responsibility center’s 

output and its objectives.” 

 

Dari pengertian tersebut bisa dijelaskan bahwa semakin besar kontribusi 

output terhadap tujuan, semakin efektif pula unit yang terjadi. Namun karena 

tujuan dan outoput seringkali sulit untuk dikuantifikasikan, maka pengukuran 

efektifitas sulit dilakukan. Oleh karena itu, efektivitas sering dinyatakan dalam 

istilah non kuantitatif. 

 

2.10  Pemasaran 

2.10.1  Pengertian pemasaran 

 Pemasaran merupakan sebuah faktor penting dalam siklus yang berawal 

dan berakhir dengan kebutuhan konsumen. Selain itu pemasaran dalam suatu 

perusahaan memegang penting karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan 

yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga 

tujuan perusahaan dalam memperoleh laba dapat tercapai. Pemasaran berusaha 
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mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen pasar sasaran, serta 

bagaimana memuaskan konsumen mealui proses pertukaran dengan tetap 

memperhatikan semua pihak dan tujuan yang terkait dengan kepentingan 

perusahan (Putra, 2005) 

 Berikut ini definisi mengenai pemasaran menurut Kotler dan Keller 

(2001 :76) adalah : 

“Suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, 

mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan para pemilik sahamnya”. 

 

 Pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa pemasaran merupakan proses 

sosial dan manajerial dari individu maupun kelompok untuk  memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran nilai 

produk dengan pihak lain, dimana hal ini juga dapat memberikan kepuasan bagi 

konsumen. 

 

2.10.2 Tujuan Pemasaran 

 Berikut ini tujuan pemasaran yang dikemukakan Kotler (2001:6) yaitu : 

“Penjual hanya salah satu dari fungsi pemasaran dan bukan 

merupakan bagian yang terpenting. Kalau pemasaran melalukan 

pekerjaan yang baik untuk menidetifikasikan kebutuhan konsumen, 

mengembangkan dan menetapkan harga yang tepat, 

mendistribusikan serta mempromosikannya secara efektif, maka 

akan sangat mudah menjual barang-barang tersebut.” 

 

Pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai 

jika proses pemasaran dilakukan dengan baik. Tujuan perusahaan harus 

mengetahui keinginan konsumen untuk memuaskan konsumen, mendistribusikan 
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keinginan konsumen dengan harga yang setara dengan kualitas dan dapat 

dijangkau oleh konsumen, serta mempromosikan keinginan tersebut agar dapat 

terjual dengan mudah. 

 

2.10.3 Pengendalian Pemasaran 

 Suatu perusahaan atau organisasi membutuhkan pengendalian untuk 

menjalankan kegiatan operasional. Pengendalian merupakan jaringan komunikasi 

yang memantau kegiatan dalam organisasi dan menyediakan dasar untuk tindakan 

koreksi dimana yang akan datang jika diperlukan. Untuk dapat menjalankan 

fungsinya, manajemen dalam rangka pengendalian tersebut membutuhkan 

informasi yang selektif, relevan dan tepat waktu. Pimpinan banyak membutuhkan 

informasi khususnya informasi biaya yang dapat diperbandingkan serta dibuat 

secara sistematik (Anthony & Govindarajan, 2009) 

 Menurut Hansen dan Mowen (2009:8), definisi pengendalian sebagai 

berikut : 

“Pengendalian merupakan aktifitas manajerial untuk memonitor 

implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. 

Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik.” 

 Sedangkan menurut Daljono (2009:4) mendefinisikan pengendalian 

sebagai berikut : 

“Pengendalian (control) merupakan kegiatan manajemen setiap hari 

untuk meyakinkan bahwa aktifitas organisasi sesuai dengan yang 

telah direncanakan” 
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 Pengertian pengendalian diatas dijelaskan bahwa perusahaan 

menggunakan pengendalian sebagai ukuran dan evaluasi aktifitas perusahaan, 

serta pengambilan tindakan – tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa tujuan – 

tujuan perusahaan itu tercapai. 

 

2.11 Biaya Pemasaran 

2.11.1 Pengertian Biaya Pemasaran 

 Pengertian biaya pemasaran menurut Hansen dan Mowen (2001 : 47) 

adalah : 

“Biaya – biaya yang diperlukan untuk memasarkan produk dan jasa 

meliputi biaya gaji dan komisi tenaga penjual, biaya iklan iklan, biaya 

pergudangan, dan biaya pelayanan pelanggan.” 

 Sedangkan menurut Simamora (2002 : 37 ) menjelaskan biaya pemasaran 

sebagai berikut : 

”Biaya pemasaran atau penjualan meliputi semua biaya yang 

dikeluarkan untuk mendapat pesanan pelanggan dan menyerahkan 

produk atau jasa ke tangan pelanggan.” 

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa biaya pemasaran  

adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang dikeluarkan untuk kegiatan yang 

berhubungan dengan arus barang dan jasa dari barang selesai diproduksi sampai 

ke tangan konsumen. 
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2.11.2 Penggolongan Biaya pemasaran 

Mulyadi (2005:458) menjelaskan bahwa biaya pemasaran menurut fungsi 

pemasaran dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Fungsi penjualan (kegiatan memenuhi pesanan pelanggan), contoh : 

biaya gaji karyawan, biaya depresiasi, kantor, biaya sewa kantor. 

2. Fungsi advertensi (kegiatan order getting melalui advertensi dan 

promosi), contoh : biaya gaji karyawan, fungsi advertensi, biaya iklan, 

biaya pameran, biaya promosi, biaya contoh (sample). 

3. Fungsi pergudangan (penyimpanan produk jual), contoh: biaya gaji 

karyawan gudang, biaya depresiasi gudang dan biaya sewa gudang. 

4. Biaya pembungkusan dan pengiriman, biaya bahan pembungkus, biaya 

pengiriman, biaya depresiasi kendaraan dan biaya operasi kendaraan. 

5. Fungsi kredit dan penagihan (memantau kemampuan keuangan 

pelanggan dan penagihan), keurugian penghapusan piutang, potongan 

tunai. 

6. Fungsi akuntansi pemasaran (pembuatan faktur dan penyelenggaraan 

catatan akuntansi penjualan), contoh: gaji karyawan fungsi akuntansi 

pemasaran dan biaya kantor. 

 

Penggolongan biaya pemasaran sesuai dengan fungsi kegiatan, pemasaran 

mempunyai manfaat agar dapat menggambarkan lingkungan pertanggungjawaban 

manajemen atas biaya pemasaran. 

 

2.11.3  Karakteristik Biaya Pemasaran 

 Biaya pemasaran memiliki karakteristik yang berbeda dengan biaya 

produksi. Menrut Rudianto (2006) sebagian biaya pemasaran bersifat tetap 

jumlahnya pada setiap periode waktu seperti gaji staf, penambahan jumlah 

kendaraan pemasaran maupun perluasan gudang. Sedangka sebagian lagi biaya 

pemasaran bersifat fluktiatif sesuai dengan volume aktifitas penjualan. Oleh 

karena itu, aktivitas pemasaran berhadapan dengan konsumen yang merupakan 

variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. 
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 Perrault dan McCharty (2008) menjelaskan bahwa kegiatan pemasaran 

selalu mengalami perubahan ketika lingkungan pemasaran dan target pelanggan 

berubah sesuai dengan kondisi pasar saat ini.  

 Berdasarkan pendapat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

terdapat beberapa karakteristik yang harus diketahui dalam melaksanakan 

pemasaran yaitu mulai dari kegiatan pemasaran, kondisi pasaran dan perilaku 

konsumen. 

 

2.11.4  Anggaran Biaya Pemasaran 

 Penyusunan biaya pemasaran sangat dipengaruhi oleh besarnya anggaran 

penjualan yang diharapkan akan dapat dicapai oleh perusahaan. Oleh karena itu, 

penyusunan anggaran biaya pemasaran dilakukan setelah anggaran penjualan 

disusun. Langkah-langkah penyusunan anggaran biaya pemasaran yang dijelaskan 

Hidayat (2010) dapat diintisarikan sebagai berikut : 

1. Menyusun anggaran biaya pemasaran berdasarkan jenis atau elemen biaya 

pemasaran. 

2. Mendistribusikan setiap jenis biaya pemasaran kedalam setiap fungsi 

pemasaran. 

Sedangkan lagkah-langkah dalam pengumpulan biaya pemasaran yang 

sesungguhnya terjadi dijelaskan oleh Hidayat (2010) diintisarikan sebagai 

berikut: 

1. Atas dasar dokumen atau bukti asli transaksi biaya pemasaran yang sah 
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2. Mendistribusikan biaya pemasaran yang sesungguhnya terjadi kepada 

setiap fungsi. 

3. Mengalokasikan biaya pemasaran yang sesungguhnya terjadi dari setiap 

fungsi kedalam pusat laba yang digunakan dalam menganalisis efektivitas 

usaha pemasaran. 

 

2.12 Efektivitas Biaya Pemasaran 

Efektivitas biaya pemasaran merupakan suatu nilai pencapaian tujuan pada 

pengelolaan biaya pemasaran. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

tersebut adalah kemampuan manajemen dalam melaksanakan aktivitas, penerapan 

prosedur, kebijaksanaan, dan strategi yang memadai. Aktivitas pemasaran yang 

efektif merupakan aktivitas yang mampu memberikan kontribusi yang baik bagi 

perusahaan dengan tercapainya efektivitas biaya pemasaran dimana aktivitas 

tersebut merupakan salah satu penerapan dari akuntansi pertanggungjawaban 

(Yulika 2006).  

Beberapa indikator yang harus dicapai agar efektivitas biaya pemasaran 

dapat berhasil menurut Mulyadi dan Setyawan (2001:655) adalah :  

“1. Tercapainya target biaya pemasaran yang telah direncanakan.  

    2. Terdapatnya efisiensi biaya pemasaran. 

  3. Tepat waktu dalam penyerahan.  

    4. Komplain konsumen tidak signifikan.”  

 

Hal-hal tersebut di atas merupakan penunjang tercapainya efektivitas biaya 

pemasaran yang erat kaitannya dengan  laba optimal yang akan dicapai 

perusahaan. Jika dalam suatu perusahaan, manajemen pemasaran berhasil 

memusatkan perhatiannya pada target biaya pemasaran yang telah direncanakan, 
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efisiensi biaya pemasaran, tepat waktu dalam penyerahan dan komplain konsumen 

yang tidak signifikan, maka akan dapat meningkatkan efektivitas biaya 

pemasaran.  

 

2.13 Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Bantu 

Manajemen Dalam Menunjang Efektivitas Biaya Pemasaran  

Bagian pemasaran merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan karena menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan 

membutuhkan manajer yang dapat merencanakan , mengelola, dan mengendalikan 

pemasaran agar tujuan perusahaan dapat tercapai dan sesuai dengan target yang 

dikehendaki. Agar target pengelolaan biaya pemasaran yang telah ditetapkan 

dapat tercapai seefektif mungkin maka pelaksanaan aktivitas pemasaran harus 

dapat dikendalikan (Yulika 2006). 

Pelaksanaan akivitas pemasaran harus dikendalikan supaya target biaya 

pemasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efisien dan efektif. 

Dengan diterapkannya akuntnasi pertanggungjawaban dapat dilakukan 

penyusunan anggaran pemasaran yang berfungsi sebagai alat pemotivasi kerja dan 

alat pelaporan aktifitas pemasaran yang menggambarkan hasil biaya pemasaran 

yang sebenarnya serta dilakukan pembandingan antara pelaksanaan dengan 

anggarannya. 

Dari perbandingan tersebut nantinya akan dapat diketahui penyimpangan 

yang terjadi dan sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Sehingga dapat diambil 

tindakan koreksi yang tepat. Perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat 
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mendorong perusahaan untuk beroperasi lebih efektif dan efisien dengan kata lain 

beroperasi dengan optimal. 

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam perusahaan memerlukan 

syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Dengan diterapkan dan 

dilaksanakannya syarat-syarat tersebut dengan baik, maka pertanggungjawaban 

terhadap biaya khususnya biaya pemasaran diharapkan menjadi lebih baik. Oleh 

karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara memadai akan menciptakan 

hubungan serta dampak yang positif berupa tercapainya efektivitas biaya 

pemasaran. 

 

2.14  Kerangka Pemikiran  

Setiap perusahaan, baik yang bertujuan untuk mencari laba maupun tidak, 

secara umum pasti berusaha untuk  selalu menjaga kelangsungan hidup 

perusahaannya. keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan 

manajemennya untuk merencanakan dan mengendalikan setiap aktivitas yang ada 

dalam perusahaan. Secara garis besar proses sistem pengendalian manajemen 

akan meliputi dua aktivitas yang terpisah tetapi saling berhubungan, yaitu 

perencanaan dan pengendalian. 

Perencanaan menurut George R. Terry (2003:46) adalah :  

“Perencanaan merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta 

menggunakan asumsi-asmusi tentang masa depan dalam membuat 

visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang 

diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.” 
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Fungsi perencanaan (planning) dilaksanakan terhadap segala aktivitas 

yang akan dilakukan perusahaan dimasa yang akan datang, sedangkan 

pengendalian (controlling) menurut Hansen dan Mowen (2009:925) adalah : 

“Control is the process of setting standars, receiving feedback on actual 

performance, and taking corrective action whenever actual performance 

deviates significantly from planned performance” 

Pengendalian (controlling) diperlukan untuk mengetahui lebih awal 

apabila terjadi penyimpagan dalam kinerja terhadap rencana yang disusun 

sebelumnya. Dengan demikian informasi dapat diperoleh sebelum terjadi 

penyimpangan yang lebih jauh lagi dan melakukan tindakan korektif yang 

diperlukan, sehingga terdapat keterkaitan antara fungsi perencanaan dan fungsi 

pengendalian. Setiap perencanaan yang baik tanpa disertai dengan pengendalian 

yang baik, tidak akan membawa hasil yang optimal. 

Di dalam akuntansi pertanggungjawaban, pengendalian biaya dilakukan 

dengan cara menghubungkan biaya dengan unit yang bertanggung jawab terhadap 

terjadinya biaya tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Mulyadi (2001:218) 

sebagai berikut:  

“Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang 

disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya 

atau pendapatan dilakukan sesuai dengan bidang 

pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan bidang 

pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat 

ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab atas 

penyimpangan dari biaya atau pendapatan yang dianggarkan.” 

 

 Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang 

mengakui adanya pusat pertanggungjawaban didalam organisasi, sehingga 
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dimungkinkan adanya penelusuran biaya-biaya kepada setiap bagian yang 

bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, akuntansi 

pertanggungjawaban diterapkan dalam organisasi yang telah membagi-bagi 

bidang pertanggungjawaban secara jelas dan tegas, dengan dibuatnya wewenang 

bagi manajer agar dapat diperoleh informasi dari masing-masing manajer tersebut 

secara bertingkat. Jadi, dalam suatu organisasi perlu dibuat struktur yang dapat 

menggambarkan secara jelas pemberian wewenang dan tanggung jawab dari 

setiap jenjang manajemen.   

Kegiatan manajer pemasaran ini pada dasarnya adalah perencanaan dan 

pengendalian, dan ini merupakan bagian dari Responsibility Accounting. Sistem 

akuntansi yang disusun agar dapat mengumpulkan biaya-biaya yang 

sesungguhnya dikeluarkan, untuk dilaporkan kepada orang atau orang yang 

bertanggung jawab.  

Dengan demikian diharapkan akuntansi pertanggungjawaban dapat 

membantu manajemen dalam meunjang efektivitas biaya pemasaran. Untuk 

memperjelas kerangka pemikiran diatas dapat disajikan dalam gambaran berikut 

ini : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

          

           

     

 

 

 

 

 

 

 

2.15  Hipotesis 

 Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proposisi atau anggapan yang 

mungkin benar, dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan 

keputusan/pemecahan persoalan ataupun dasar penelitian lebih lanjut. 

Anggapan/asumsi sebagai suatu hipotesis juga merupakan data, akan tetapi karena 

kemungkinan bisa salah, apabila akan digunakan sebagai dasar pembuatan 

keputusan harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan data hasil observasi 

(Sugiyono, 2003:167) 

 Maka penulis dapat membuat hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Biaya 

Pemasaran 

Efektif Tidak Efektif 

Syarat-syarat 
Akuntansi 

pertanggungjawaban 

Karakteristik 
Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Proses perencanaan 
dan pengendalian 

Target biaya 
pemasaran 

Efisiensi Biaya 
Pemasaran 

Tepat waktu 
dalam 

penyerahan 

Komplain 
konsumen tidak 

signifikan 
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Ho :  Peranan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu manajemen 

tidak berpengaruh terhadap efektifitas biaya pemasaran di PT INTI 

(Persero). 

Ha : Peranan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu manajemen 

berpengaruh signifkan terhadap efektifitas biaya pemasaran di PT INTI 

(Persero). 


