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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1 Akuntansi Pertanggungjawaban  

2.1.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban  

          Suatu unit organisasi pada umumnya mempunyai pimpinan yang 

menjalankan wewenangnya dengan bijaksana dan bertanggung jawab atas 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada unit yang dipimpinnya. Dalam perusahaan 

yang masih kecil dan sederhana, manajer dapat mengambil keputusan dengan 

mengawasi pelaksanaan dari keputusan itu sendiri. Tetapi sejalan dengan 

berkembangnya perusahaan akan bertambah kompleks masalah yang timbul, 

maka pengendalian secara langsung akan sukar dilakukan apabila dilaksanakan 

hanya oleh pimpinan sendiri. Situasi ini akan mengakibatkan pimpinan 

mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada anggota organisasi lainnya untuk 

dapat mengambil tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang diperlukan 

yang berkembang dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh unit organisasi 

yang berada di bawah tanggung jawabnya. Oleh karena itu, akuntansi 

pertanggungjawaban muncul sebagai akibat adanya pendelegasian wewenang. 

          Ada beberapa pendapat mengenai definisi akuntansi pertanggungjawaban 

antara lain dikemukan oleh Horngren et al (2003:191) adalah sebagai berikut : 

“Responsibility accounting is the gathering and reporting of information 
that is used to control operations and evaluate performance.                      
The responsibility accounting system is the formal, financial 
communication system within the overall management control system.” 

 

          Menurut Slamet Sugiri (1994:199) definisi akuntansi pertanggung-

jawaban adalah: 

“Akuntansi pertanggungjawaban adalah penyusunan laporan-laporan 
prestasi yang dikaitkan kepada individu atau anggota-anggota kelompok 
sebuah organisasi dengan suatu cara yang menekankan pada faktor-faktor 
yang dapat dikendalikan oleh individu atau anggota-anggota kelompok 
tersebut.”  

 



8 

          Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang membagi struktur organisasi atas 

bagian-bagian atau pusat-pusat pertanggungjawaban yang memiliki otoritas dan 

tanggung jawab  yang jelas. Dari setiap pusat pertanggungjawaban tersebut 

dikumpulkan dan dilaporkan hasil-hasil dari prestasi yang telah dicapai. 

 

2.1.2 Manfaat Infomasi Akuntansi Pertanggungjawaban 

          Menurut Mulyadi (1997:18), informasi akuntansi pertanggungjawaban 

merupakan  aktiva, pendapatan dan atau biaya yang dihubungkan dengan manajer 

yang bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Informasi 

ini dapat berupa informasi historis yang berupa aktiva, pendapatan, dan atau biaya 

masa lalu, dan dapat berupa informasi masa yang akan datang. 

  Informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi yang 

akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Sedangkan informasi 

akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa lalu bermanfaat 

sebagai : 

1. Penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. 

2. Pemotivasi manajer. 

             Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa informasi akuntansi 

pertanggungjawaban baik informasi masa lalu maupun masa yang akan datang 

merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen karena 

informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi keuangan dengan 

manajer yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. 

Pengendalian dan pelaksanaan dapat dilakukan dengan cara memberikan peran 

bagi setiap manajer untuk merencanakan pendapatan dan atau biaya dengan aktiva 

yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang menjadi tanggung 

jawabnya, dan kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan dan biaya 

tersebut menurut manajer yang bertanggung jawab. 
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2.1.3 Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban 

          Menurut Mulyadi (2001:191) karakteristik dari akuntansi 

pertanggungjawaban adalah : 

1. Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. 
2. Standar ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja manajer yang 

bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban. 
3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan 

anggaran. 
4. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman 

berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. 
 

Sistem akuntansi pertanggungjawaban mengidentifikasikan pertanggung-

jawaban 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). 

Setelah pusat pertanggungjawaban diidentifikasikan dan ditetapkan, sistem 

akuntansi pertanggungjawaban menghendaki ditetapkannya biaya standar sebagai 

dasar untuk menyusun anggaran. Anggaran berisi biaya standar yang diperlukan 

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Biaya standar dan 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 informasi akuntansi 

pertanggungjawaban, mencerminkan ukuran kinerja manajer pusat 

pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran anggaran. Dengan informasi 

akuntansi pertanggungjawaban, secara prinsip individu hanya dimintai 

pertanggungjawaban secara signifikan. 

Informasi akuntansi pertanggungjawaban menyajikan informasi biaya 

sesungguhnya dan informasi yang dianggarkan kepada setiap manajer yang 

bertanggung jawab, untuk memungkinkan setiap manajer mempertanggung-
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jawabkan pelaksanaan anggaran mereka dan memungkinkan mereka untuk 

memantau pelaksanaan anggaran mereka. 

Sistem penghargaan dan hukuman dirancang untuk memacu para manajer 

dalam mengelola biaya untuk mencapai target standar biaya yang dicantumkan 

dalam anggaran. Atas dasar evaluasi penyebab terjadinya penyimpangan biaya 

yang dianggarkan, para manajer secara individual diberi penghargaan atau 

hukuman menurut sistem penghargaan dan hukuman yang ditetapkan. 

 

2.2 Pusat Pertanggungjawaban 

2.2.1 Pengertian Pusat Pertanggungjawaban 

Dalam organisasi perusahaan, penentuan daerah-daerah pertanggung-

jawaban dan manajer yang bertanggunjawab dilaksanakan dengan menetapkan 

pusat-pusat pertanggungjawaban dan tolok ukur kinerjanya. 

Definisi pusat pertanggungjawaban menurut Supriyono (2001:14) dalam 

buku Akuntansi Manajemen adalah : 

“Pusat pertanggungjawaban merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh 

seorang manajer yang bertanggung jawab atas unitnya  .” 

 
Menurut Horngren et al (2003:191), pusat pertanggungjawaban adalah 

sebagai berikut : 

“Responsibility center is a part, segment, or subunit of an orgnization 

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

 
           Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa pusat 

pertanggungjawaban merupakan suatu unit dari organisasi yang dikepalai oleh 

seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap hasil dari aktivitas yang 

dilakukan oleh unit tersebut. 
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2.2.2 Tipe Pusat Pertanggungjawaban 

Menurut Horngren et al (2003:191), pusat pertanggungjawaban adalah 

sebagai berikut : 

1. Cost center-the manajer is accountable for costs only. 
2. Revenue center-the manajer is accountable for revenues only 
3. Profit center-the manajer is accountable for revenues and costs. 
4. Investment center-the manajer is accountable for investment, revenue 

and costs. 
 

Berdasarkan pengertian di atas tipe pusat pertanggungjawaban adalah 

sebagai berikut : 

1. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung 

jawab atas biaya dan diukur prestasinya atas dasar biaya (nilai masukan) pusat 

pertanggungjawaban tersebut. 

2. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya 

bertanggung jawab atas pendapatan dan diberi wewenang untuk 

mengendalikan pendapatan pusat pertanggungjawaban tersebut. 

3. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung 

jawab atas biaya dan pendapatan dan manajernya diberi wewenang untuk 

mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut. 

4. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya 

bertanggung jawab atas investasi, pendapatan dan biaya yang diperoleh pusat 

pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan. 

 
             Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa pusat 

pertanggungjawaban tersebut membebankan tanggung jawab kepada individu 

yang berwenang dalam mewujudkan sasaran yang akan dicapai, misalnya sebuah 

departemen salah satu pusat pertanggungjawabannya dimana seorang manajer 

berperan untuk mengendalikan dan bertanggungjawab atas hasil dari aktivitas 

yang dilakukan oleh departemen tersebut. 
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2.2.3 Karakteristik Pusat Pertanggungjawaban 

            Menurut Anthony and Welsch (1985 :541), responsibility centers 

mempunyai tiga karakteristik penting,yaitu : 

1. The responsibility center uses resourses. Theses are its input. 
2. Its performs work with theses resourses. People are involved in this 

process. Usually, machines, inventory, and other tangible things are 
also involved. 

3. As a result of this work, the responsibility center produces outputs. 
These are its products. They are goods if they are tangible, or service 
if they are intangible. These goods or services go either to other 
responsibility centers within organization or costumers in the outside 
world. 

 

          Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa karakteristik dari suatu 

responsibility center adalah adanya input sebagai sumber yang dapat digunakan 

untuk diolah dalam suatu proses pekerjaan. Dalam mengolahnya menggunakan 

mesin, persediaan, atau benda lain termasuk sumber daya manusia. Sebagai 

hasilnya, output ini dapat berupa barang atau jasa yang akan dialihkan ke 

responsibility centers yang lain dalam suatu organisasi yang sama atau kepada 

konsumen. 

 

2.3 Syarat-syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban 

           Menurut Gray and Rickets (1982:348) mengemukakan ada lima syarat 

yang perlu diperhatikan dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban yaitu : 

1. The are of responsibility accounting and authority of each center 
should be well defined (usually by the organization chart).  

2. Each responsibility center should be have a clear set of goals for the 
managers. 

3. Only the revenues, expenses, and invesment that are controllable by 
the manager of a responsibility center be included in the performance 
report for that center. 

4. Performance report for each responsibility center should be prepared 
highlighting variance, the items requiring management attentions. This 
is referred to as management by exception. 

5. The manager of each responsibility center should participate in 
establishing the goals that are going to be used to measures their 
performance. 
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Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya 

konsep pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban adalah menekankan pada 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap pusat 

pertanggungjawaban agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut 

dengan baik. Penerapan syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban tersebut 

tergantung dari jenis perusahaan apakah perusahaan jasa, perusahaan dagang atau 

perusahaan industri; ukuran perusahaannya apakah berskala kecil atau berskala 

besar; jumlah operasi perusahaan ataupun faktor-faktor khusus yang menjadi ciri 

perusahaan misalnya struktur organisasi perusahaan. Menurut  Grag dan Rickets 

tidak hanya pengendalian biaya saja tetapi juga pengendalian penghasilan dan 

investasi. Dengan demikian syarat-syarat menurut Gray dan Rickets mencakup 

seluruhnya dari cost center, revenue center, profit center maupun investment 

center, sehingga syarat-syarat di atas akan lebih tepat untuk menerapkan akuntansi 

pertanggungjawaban yang memadai. 

 

2.3.1 Struktur Organisasi 

Dalam struktur organisasi ditetapkan ruang lingkup wewenang setiap 

individu harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi wewenangnya dan 

mengetahui kepada siapa individu tersebut bertanggung jawab. Oleh karena itu 

setiap manajer dalam organisasi harus bertanggung jawab terhadap segala 

aktivitas yang berada di bawah pengendaliannya. Perusahaan sebagai suatu 

organisasi harus memiliki struktur organisasi yang disusun sedemikian rupa, 

sehingga wewenang dan tanggung jawab setiap manajer jelas. 

             Menurut Supriyono (2001:2) adalah sebagai berikut : 

“Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk 

mencapai satu atau beberapa tujuan.” 
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Menurut Slamet Sugiri (1994:1) adalah : 

“Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai 
tujuan bersama. Struktur organisasi merupakan kerangka hubungan antar 
satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta 
wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam 
kesatuan yang utuh.” 
 

Dari definisi di atas kita melihat bahwa dalam organisasi terdapat dua 

unsur yaitu : 

1. Suatu organisasi terdiri dari orang-orang 

2. Bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 

 
            Struktur organisasi pada setiap perusahaan adalah berbeda-beda tergantung 

pada : 

1. Luas perusahaan  

2. Metode yang dipakai dalam mendelegasikan wewenang, apakah berdasarkan 

sentralissi atau desentralisasi. 

3. Departementasi, yaitu membagi suatu organisasi menjadi unit-unit yang 

disebut departemen, sub unit, dan seksi. 

 
Menurut Supriyono (1993:100), struktur organisasi terbagi menjadi tiga 

bagian yaitu : 

1. Struktur Organisasi Fungsional 

Dalam organisasi fungsional, setiap manajer bertanggung jawab terhadap 

salah satu dari berbagai fungsi yang ada dalam organisasi. Semua fungsi 

dalam organisasi tersebut secara kolektif dilihatkan dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

2. Struktur Organisasi Divisional 

Dalam organisasi divisional, manajer divisi dapat mengembangkan strategi 

bisnisnya masing-masing. Setiap divisi kemungkinan menghadapi persaingan 

yang berbeda dibandingkan dengan divisi lainnya, oleh karena itu setiap divisi 

memerlukan strategi yang berbeda pula dibandingkan divisi lainnya. 

 



15 

3. Struktur Organisasi Matrik 

Dalam organisasi matrik terdapat salah satu dasar struktur organisasi yang 

bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi kegiatan dan dasar struktur 

organisasi lainnya bertanggung jawab terhadap proyek-proyek. Manajer 

fungsional dan manajer proyek harus mampu mengkoordinasi kegiatan fungsi-

fungsi dengan proyek yang dilaksanakan sehingga tujuan tertentu atau 

sekelompok tugas yang melibatkan tujuan akhir tertentu. Manajer proyek 

menggunakan personel, bahan-bahan, dan jasa dari berbagai unit fungsional 

dalam rangka mencapai tujuan proyek tersebut. 

           Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa struktur organisasi 

tersebut merupakan hasil dari pertimbangan dan kesadaran tentang pentingnya 

perencanaan atas penentuan kekuasaan, tanggung jawab, dan spesialisasi setiap 

anggota organisasi. Dengan adanya ketiga struktur organisasi di atas, maka 

organisasi diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab masing-masing divisi, 

fungsi, dan unit yang dibentuk dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

 

2.3.2 Anggaran 

Terdapat berbagai macam pengertian anggaran yang dikemukakan oleh 

para ahli, antara lain : 

      Menurut Ellen Christina (2001:1) pengertian anggaran sebagai berikut : 

“Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam 
bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh 
kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang 
akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk 
unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana 
keuangan.” 
 

       Menurut Ray A.Garrison yang dialihbahasakan oleh Kusnedi (1998:427) 

pengertian anggaran adalah : 

“Anggaran adalah rencana rinci yang menguraikan perihal penggunaan 

sumber daya keuangan dan sumber daya lain-lainnya selama jangka waktu 

tertentu.” 



16 

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat diuraikan bahwa suatu 

anggaran merupakan alat yang dapat digunakan dalam melaksnakan proses 

perencanaan dan pengendalian manajemen. Dengan demikian, tiap-tiap manajer 

akan merasa bahwa anggaran biaya untuk pusat pertanggungjawaban yang 

dipimpinnya adalah anggarannya dan dia akan bersedia dinilai atas tolok ukur 

anggaran tersebut. 

Menurut Mulyadi (2001:490) beberapa karakteristik suatu anggaran yaitu, 

sebagai berikut: 

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

2. Anggaran umunnya mencakup jangka waktu satu tahun. 

3. Mengandung komitmen manajemen, artinya para manajer setuju untuk 

menerima tanggungjawab pencapaian. 

4. Usulan anggaran direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 

tinggi dari penyusunan anggaran. 

5. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu. 

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan 

anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 

 
        Menurut Kamaruddin Ahmad (1996:153), anggaran dibagi ke dalam 

empat jenis, yaitu : 

1. Appropriate Budget 

Appropriate budget adalah anggaran yang memberikan batas pengeluaran 

yang boleh dilakukan. Batas ini merupakan jumlah maksimum yang boleh 

dikeluarkan untuk satu hal tertentu. Misalnya anggaran dalam pemerintah 

2. Performance Budget  

Performance budget adalah anggaran yang berdasarkan atas fungsi, aktivitas, 

dan proyek. 

3. Fixed Budget 

Fixed budget adalah anggaran yang dibuat untuk satu tingkat kegiatan (one 

level of activity) selama jangka waktu tertentu. 
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4. Flexible Budget 

Flexible budget adalah anggaran yang dibuat dalam rentang aktivitas, artinya 

beberapa aktivitas dipecah-pecah dari suatu rentan yang relevan. 

 
           Menurut Anthony et al yang dialihbahasakan oleh Agus Maulana (1991-

489) ada tiga jenis anggaran menurut pusat-pusat pertanggungjawaban, yaitu : 

1. Anggaran Biaya 

Anggaran biaya dapat dibagi ke dalam dua macam yaitu : 

a. Anggaran yang menyangkut pengeluaran terukur (engineered expenses) 

dalam pusat pertanggungjawaban, dimana keluaran dapat diukur. 

b. Anggaran yang menyangkut pengeluaran diskresioner (discretionery 

expenses) dipusat pertanggungjawaban dimana keluaran tidak dapat 

diukur.  

2. Anggaran Pendapatan  

Anggaran pendapatan mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

a. Anggaran dirancang untuk mengukur efektifitas pemasaran. 

Sebenarnya efektifitas pemasaran tidak perlu dinyatakan oleh prestasi 

pemasaran yang dicapai sekarang. Hasil-hasil yang baik mungkin 

disebabkan oleh adanya divisi pada tempat dan waktu yang tepat, daripada 

memiliki manajemen pemasaran yang efektif. Perbaikan-perbaikan 

pemasaran dalam divisi itu bisa mendorong hasil yang sudah baik menjadi 

sangat baik. Efektivitas pemasaran dari sebuah perusahaan atau divisi 

tercermin didalam kemampuan perusahaan itu menampilkan lima ciri 

utama dari orientasi pemasaran : filsafat pelanggan, organisasi pemasaran 

terpadu, informasi pemasaran yang memadai, orientasi strategi, dan 

efisiensi operasional. Masing-masing ciri tersebut bisa diukur dengan 

menggunakan suatu instrumen penilaian efektivitas pemasaran 

berdasarkan lima ciri tesebut. Instrumen ini diisi oleh para manajer 

pemasaran dan manajer lainnya dalam divisi tersebut. Adapun pertanyaan 

yang harus dijawab adalah : 
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1) Filsafat Pelanggan 

a) Apakah manajemen menginsyafi pentingnya merancang 

perusahaan untuk melayani kebutuhan dan keinginan pasar tertentu 

yang dipilih ? 

b) Apakah manajemen mengembangkan penawaran dan rencana yang 

berbeda-beda untuk segmen yang berbeda-beda ? 

c) Apakah manajemen membuat suatu peninjauan sistem pemasaran 

yang menyeluruh (pensuplai, saluran, pesaing, pembeli, 

lingkungan) dalam merencanakan bisnisnya ? 

2) Organisasi Pemasaran Terpadu 

d) Apakah ada integrasi pemasaran tingkat tinggi dan pengendalian 

fungsi-fungsi pemasaran yang penting ? 

e) Apakah manajemen pemasaran bekerjasama secara baik dengan 

manajemen riset, produksi, pembelian, distrribusi fisik, dan 

keuangan ? 

f) Berapa baikkah pengorganisasian proses produk baru ? 

3) Informasi Pemasaran Yang Memadai 

g) Kapankah terakhir kali dilakukan studi riset pemasaran mengenai 

pelanggan, pengaruh pembelian, jalur pemasaran, dan pesaing ? 

h) Beberapa jauh manajemen mengenali potensi penjualan dan 

profitabilitas dari bagian pasar, pembeli, wilayah, produksi, jalur, 

dan besarnya pesanan ? 

i) Usaha apa yang telah dilakukan untuk mengukur efektivitas biaya 

dari berbagai macam pengeluaran pemasaran ? 

4) Orientasi Strategi 

j) Berapa luaskah rencana pemasaran yang resmi ? 

k) Bagaimana kualitas strategi pemasaran yang ada sekarang ? 

l) Bagaimana perencanaan dan pemikiran akan hal-hal tak terduga 

yang mungkin terjadi ? 
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5) Efisiensi Operasional  

m) Seberapa baik pemikiran pemasaran dalam manajemen puncak 

dikomunikasikan dan dilaksanakan pada kegiatan manajemen 

bawah ? 

n) Apakah manajemen memanfaatkan sumber daya pemasaran 

dengan efektif ? 

o) Apakah manajemen menunjukkan kemampuan yang baik untuk 

menanggapi secara tepat dan efektif perkembangan setempat ? 

Varians yang merugikan terhadap anggaran berarti volume penjualan atau 

harga jual lebih rendah dari tingkat yang dianggap wajar menurut 

manajemen. Jika varians menguntungkan terhadap anggaran berarti 

volume penjualan atau harga jual lebih tinggi dari tingkat yang dianggap 

wajar menurut manajemen. 

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, misalnya kebijakan pemerintah dalam penetapan harga jual 

produk lebih rendah daripada harga jual produk yang ditetapkan oleh 

perusahaan, adanya politik dumping yang menjadikan  produk dalam 

negeri lebih mahal dijual dinegeri sendiri  daripada jika produk dalam 

negeri  dijual di luar negeri, bencana alam yang tidak terduga yang 

memungkinkan produk yang dijual rusak atau hilang sehingga target 

jumlah produk yang akan dijual berkurang dan mengakibatkan tidak 

tercapainya sasaran penjualan yang telah ditetapkan. 

3. Anggaran Laba 

Jika seorang manajer dapat mengendalikan pendapatan dan biaya, maka 

anggaran pendapatan dan anggaran biaya dapat digabungkan menjadi 

anggaran laba. Anggaran laba divisi digunakan oleh manajemen puncak       

untuk : 
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a. Mereview unjuk kerja keuangan perusahaan total yang diharapkan untuk 

tahun mendatang dan untuk mengambil tindakan tertentu bila unjuk kerja 

tersebut tidak memuaskan. 

b. Merencanakan dan mengkoordinasikan keseluruhan aktivitas perusahaan. 

c. Berperan serta dalam perencanaan divisi. 

d. Pengendalian terhadap divisi-devisi. 

 
Menurut Kamaruddin Ahmad (1996:152) anggaran mempunyai tiga 

kegunaan penting, yaitu : 

1. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan 
sebelum rencana itu dilaksanakan, sehingga jika terdapat alternatif-
alternatif maka manajemen dapat memilih mana yang paling baik jika 
rencana itu kurang memuaskan maka dapat dikesampingkan sebelum 
menimbulkan kerugian. 

2. Dalam membuat budget diperlukan analisa yang sangat teliti mengenai 
setiap yang akan dilakukan. Pengendalian  yang sedemikian adalah 
sangat berguna walaupun seandainya manajemen memutuskan untuk 
tidak meneruskan rencana semula. 

3. Jika bekerja dengan menggunakan budget, maka kita menetapkan 
patokan dan berdasarkan patokan ini dapat kita nilai baik buruknya 
prestasi yang dihasilkan. 

Adapun keterbatasan (limitations) anggaran, adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa dalam budget planning kita menggunakan taksiran-taksiran 
yang tidak selalu tepat. 

2. Bahwa budget harus terus-menerus disesuaikan dengan keadaan yang 
berubah. 

3. Pelaksanaan budget tidak terjadi dengan otomatis dan kesenangan, 
dimana manajemen pada semua tingkat ikut serta dalam pelaksanaan 
budget perusahaan. 

4. Budget tidak menghilangkan kebutuhan akan judgement dari 
manajemen yang berpengalaman. 
 

         Setiap manajer pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab 

terhadap elemen-elemen yang secara langsung berada di bawah rentang 

pengendaliannya. Salah satu tanggung jawab manajer adalah bertanggung jawab 

terhadap pendapatan dan biaya. Agar manfaat akuntansi pertanggungjawaban 

optimal, suatu perusahaan harus secara cermat mengamati dan menggolongkan 

pendapatan dan biaya sesuai dengan jenjang manajemen yang bertanggung jawab. 
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         Dalam akuntansi pertanggungjawaban, 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 pusat pertanggungjawaban. 

 
         Menurut Kamaruddin Ahmad (1996:152) akuntansi pertanggungjawaban 

dibagi menjadi tiga pokok pikiran yaitu : 

a. Pendapatan dan biaya dapat disusun dalam ukuran 
pertanggungjawaban jenjang manajemen. 

b. Biaya atau pendapatan yang dibebankan pada suatu jenjang 
manajemen tertentu dapat dikendalikan oleh manajer yang 
bersangkutan. 

c. Data yang efektif dapat berguna sebagai dasar untuk menilai prestasi 
sesungguhnya. 
 

2.3.3 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 pusat pertanggungjawaban harus dapat mengidentifikasikan pendapatan atau 

biaya yang berada di bawah pengawasannya (controllable) dan yang tidak di 

bawah pengawasannya (uncontrollable). Hanya biaya terkendali saja yang 

menjadi tanggungjawab tiap manajer pusat pertanggungjawaban. 

Menurut Supriyono (2001:15) biaya digolongkan menjadi : 

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

Untuk memisahkan biaya ke dalam biaya terkendalikan dan tidak 

terkendalikan pada kenyataannya seringkali memenuhi kesulitan. Hanya sedikit 

biaya yang menjadi tanggung jawab seseorang. Pedoman untuk menetapkan 

apakah suatu biaya dapat dibebankan sebagai tanggung jawab seorang manajer 

pusat pertanggungjawaban, seperti yang dikemukan Mulyadi (2001:168) sebagai 

berikut : 
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1. Seseorang yang memiliki wewenang dalam pemorolehan dan 
penggunaan jasa, ia harus dibebankan dengan biaya tersebut. 

2. Seseorang yang dapat mempengaruhi jumlah biaya tertentu, ia harus 
dibebani dengan biaya tersebut. 

3. Seseorang yang tidak dapat secara signifikan mempengaruhi jumlah 
biaya tertentu, ia dapat dibebani biaya tersebut, jika manajemen 
puncak menghendaki agar ia menaruhi perhatian dan dapat membantu 
orang-orang yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi biaya 
tersebut. 

 

           Agar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas wewenang 

yang dimilikinya dalam mengadakan dan menggunakan jasa tertentu, maka dalam 

pengumpulan dan pelaporan biaya seperti pusat pertanggungjawaban harus 

dipisahkan antara biaya terkendalikan dengan biaya tidak terkendalikan secara 

tegas dan jelas. 

 

2.3.4 Klasifikasi Kode Rekening Perusahaan 

Dalam akuntansi pertanggungjawaban, biaya  dan pendapatan yang terjadi 

dikumpulkan dan dilaporkan untuk tiap tingkatan manajemen. Agar dapat 

terlaksana dengan baik, maka diperlukan suatu bagan perkiraan yang digolongkan 

dan diberi kode tertentu yang memuat perkiraan-perkiraan yang ada dalam neraca 

maupun pada perhitungan laba rugi sesuai dengan tingkatan manajemen yang ada 

dalam struktur organisasi. Setiap tingkatan manajemen merupakan pusat 

pertanggungjawaban dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi yang 

dipisahkan antara biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan. 

Klasifikasi dan kode rekening harus disusun sedemikian rupa sehingga 

memudahkan dalam mencari perkiraan yang dibutuhkan, memudahkan proses 

pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan data akuntansi. Menurut Mulyadi 

(1993 :198) pemberian kode dapat dilaksanakan dengan cara : 

1. Kode kelompok (group code)  

Kode kelompok mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut : 

a. Posisi masing-masing angka mempunyai arti, dimana angka paling kiri 

adalah kode rekening perkiraan dana angka paling kanan adalah kode jenis 

rekening. 
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b. Setiap kode dalam golongan perkiraan terdiri angka-angka yang sudah 

ditetapkan dahulu, dimana masing-masing angka mewakili jenis rekening. 

c. Setiap kode dalam klasifikasi menggunakan angka yang sama. Jika terjadi 

perubahan kelompok perkiraan, dapat dilakukan dengan merubah angka 

paling kiri. Rekening buku besar diberi kode angka dalam group code 

method. Kode rekening pembantu biaya terdiri dari tujuh angka atau digit 

dari posisi dalam setiap kode, yang dapat digambarkan sebagai berikut : 

 
Sumber : Mulyadi, 1993, Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat, dan Rekayasa, edisi 

ke-2 halaman 198. 
 

2. Kode Blok (blok code)  

Kode yang diberikan untuk setiap klasifikasi tingkat menggunakan urutan 

digit, tapi dengan memberikan satu blok nomor untuk setiap kelompok. Jadi 

kode akan diberikan pada setiap biaya yang dimulai dengan angka tertentu 

dan diakhiri dengan angka tertentu yang merupakan satu blok nomor kode. 

Contoh : 

Golongan Perkiraan            Nomor Rekening 

Aktiva (Asset)                        100-199 

Hutang (Liabilities)                  200-299 

Modal (Capital)                        300-399   

Pendapatan (Income)                 400-499 

Biaya (Expenses)                          500-599, dan seterusnya 
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3. Stelsel Rekening Desimal  

Dengan stelsel rekening perkiraan diklasifikasikan menjadi golongan, 

kelompok, dan jenis rekening yang jumlahnya masing-masing maksimal 

sepuluh. Setiap kelompok golongan maupun jenis perkiraan diberi nomor 

kode mulai dari 0 sampai dengan 9. Sebagai ilustrasi berikut ini diberikan 

contoh dengan menggunakan kode desimal. 

a. Akun dibagi menjadi beberapa rubrik : 

Rubrik 0 : Akun harta lancar 

Rubrik 1 : Akun harta tetap  

Rubrik 2 : Akun utang lancar 

Rubrik 3 : Akun utang jangka panjang 

Rubrik 4 : Akun modal 

Rubrik 5 : Akun pendapatan 

Rubrik 6 : Akun beban 

Rubrik 7 : Akun pembelian 

Rubrik 8 : Akun penjualan 

Rubrik 9 : Akun pendapatan lain-lain 

b. Rubrik dibagi menjadi beberapa golongan  

Contoh : Rubrik 2 : Akun utang lancar  

Golongan : 20 utang usaha  

21 utang wesel  

c. Golongan dibagi menjadi beberapa jenis  

Contoh : Golongan utang usaha 20 

Jenis : 201 utang gaji 

202 utang sewa 

203 utang bunga 

 

2.3.5 Laporan Pertanggungjawaban 

Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan-laporan yang 

menerangkan hasil dari aplikasi konsep pertanggungjawaban. Laporan 

pertanggungjawaban memegang peranan penting dalam kegiatan penyusunan 
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perencanaan dan pengawasan atas jalannya operasi perusahaan. Laporan 

pertanggungjawaban digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. 

Laporan pertanggungjawaban merupakan ikhtisar hasil-hasil yang dicapai oleh 

seorang manajer bidang pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaannya selama periode tertentu. Di dalam pengumpulan atau pelaporan 

biaya, tiap bidang pertanggungjawaban harus dipisahkan antara biaya terkendali 

dan biaya tidak terkendalikan. 

Secara umum, tujuan dari pelaporan 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. Isi laporan pertanggunggjawaban harus disesuaikan dengan 

tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Laporan pertanggungjawaban 

harus mencantumkan semua biaya yang sesungguhnya dikeluarkan disertai 

dengan jumlah biaya yang dianggarkan, selain itu laporan pertanggungjawaban 

sebaiknya disertai dengan data-data pembanding seperti biaya seharusnya 

(standar), anggaran, pengalaman masa lalu, komentar-komentar, keterangan serta 

interprestasi yang baik dari pembuat laporan. Selisih anggaran merupakan prestasi 

manajer. Selisih anggaran dapat menguntungkan atau merugikan, oleh karena itu 

diperlukan perhatian dari manajer. Namun tidak semua selisih yang merugikan 

harus diperhatikan karena waktu yang dimiliki terbatas, misalnya selisih yang 

bersifat tidak materil atau yang tidak berjumlah besar dimana selisih tersebut tidak 

begitu mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, misalnya pembelian bensin 

untuk satu unit mobil. Jika selisih menunjukkan jumlah yang besar atau bersifat 

materil maka selisih tersebut diperhatikan oleh manajer karena akan 

mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, misalnya yang seharusnya 

perusahaan selam kegiatan operasi tidak perlu membeli dua unit mobil tetapi yang 

sebenarnya perusahaan tersebut selama kegiatan operasi membeli dua unit mobil 

untuk lebih memudahkan sarana transportasi maka selisih yang ada harus 

diperhatikan oleh manajer. 
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Agar tujuan manajer pusat pertanggungjawaban tercapai, maka harus 

diperhatikan lima prinsip dasar penyajian laporan, seperti yang dikemukan oleh 

Wilson and Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera 

(1995:549) adalah : 

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

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

interpretatif atau yang jelas dengan sendirinya”. 
 

2.3.6 Sistem Reward atau Penghargaan 

Penghargaan erat kaitannya dengan kinerja seseorang jika terdapat 

kemungkinan yang tinggi suatu kinerja yang baik akan mendapatkan 

penghargaan, memotivasi orang untuk berusaha mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan akan tinggi. Sebaiknya, jika terdapat kemungkinan yang rendah suatu 

kinerja yang baik akan mencapai sasaran yang telah ditetapkan akan rendah. 

Penghargaan dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu penghargaan 

intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik berupa rasa puas yang 

timbul dari diri seseorang setelah ia berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik 

dan telah berhasil mencapai sasaran tertentu. Untuk meningkatkan penghargaan 

intrinsik, manajemen dapat melakukan cara antara lain dengan meningkatkan 

partisipasi dalam pengambilan keputusan atau usaha lain yang meningkatkan 

harga diri seseorang dan yang mendorong orang untuk menjadi yang terbaik. 

Penghargaan ekstrinsik terdiri dari kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan yang baik yang berupa kompensasi langsung, tidak langsung, maupun 

yang berupa kompensasi keuangan. Keuangan langsung adalah pembayaran 

langsung berupa gaji atau upah pokok, pembagian laba, honorarium lembur dan 

hari libur, pembagian saham dan barang bonus lain yang didasarkan atas kinerja 

karyawan. Penghargaan tidak langsung adalah semua pembayaran untuk 

kesejahteraan karyawan seperti asuransi kecelakaan, asuransi hari tua, honorarium 

liburan, dan tunjangan masa sakit. Kompensasi ini diberikan kepada siapa saja 
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yang bekerja dalam organisasi perusahaan. Penghargaan non keuangan dapat 

berupa sesuatu yang ekstra yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan 

seperti sekretaris pribadi, gelar istimewa, dan ruang kerja yang istimewa. 

 

2.4 Kinerja 

2.4.1 Pengertian Penilaian Kinerja  

 Terdapat dua cara umum dapat menilai kinerja suatu pusat 

pertanggungjawaban. Satu berhubungan dengan kinerjanya sebagai suatu kesatuan 

ekonomi dan yang satu berhubungan dengan penilaian kinerja individual manajer 

yang memimpin pusat pertanggungjawaban tersebut. Di dalam kinerja manajer 

individual ini, pertimbangan mengenai aspek perilaku sangat diperlukan. 

Mulyadi (2001;415) menyatakan mengenai penilaian kinerja sebagai 

berikut: 

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 

suatu anggaran bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”. 

 
Dengan demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang 

dilaksankan manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil dari aktivitas yang telah 

dilaksanakan, dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, dan karena 

organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka penilaian kinerja 

sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan 

peran yang mereka lakukan dalam organisasi. 

Berhubungan dengan penilaian atas perilaku manusia tersebut, penilaian 

prestasi dapat merupakan sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa organisasi 

pada tiap tingkatan mengerjakan tugas-tugas menurut cara yang diinginkan 

atasannya. Dengan demikian atasan disetiap tingkatan akan berusaha memperbaiki 

tingkat prestasi mereka dengan cara menilai pekerjaan bawahannya. Hal ini berarti 

bahwa untuk mengelola suatu penilaian prestasi yang baik, terdapat beberapa hal 

yang harus diperhatikan, yaitu dilakukannya pendefinisian terhadap pekerjaan, 

jabatan atau tugas, karena hal tersebut menyangkut tanggung jawab, hasil dan 

sasaran suatu jabatan. 
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2.4.2 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja  

            Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang 

ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. 

Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang 

dituangkan dalam anggaran. 

            Secara umum tujuan perusahaan mengadakan evaluasi kerja adalah untuk: 

1. Menetapkan kontribusi masing-masing divisi atas perusahaan secara 

keseluruhan  atau atas kontribusi dari masing-masing sub divisi dari suatu 

divisi. 

2. Memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kerja masing-masing manajer. 

3. Memotivasi peran manajer supaya konsisten mengoperasikan divisinya 

sehingga sesuai dengan tujuan pokok perusahaan. 

 
            Di samping tujuan di atas, penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi 

manajemen seperti yang diuraikan oleh Mulyadi (2001;416) 

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

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

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

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

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan”. 
 

2.4.3 Tahap Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja dilaksanakan dalam dua tahap utama yaitu tahap 

persiapan dan tahap penilaian. Tahap persiapan terdiri dari tiga tahap rinci: 

1. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab 

penilaian kinerja harus diawasi dengan penetapan garis batas tanggung jawab  

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

yang jelas ini dicapai oleh manajer  tersebut. 
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2. Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja  

Dalam menetapkan kriteria kinerja manajer, berbagai faktor berikut perlu    

dipertimbangkan: 

a. Dapat diukur atau tidaknya kriteria. 

b. Rentang waktu sumber daya dan biaya. 

c. Bobot yang diperhitungkan atas kriteria. 

d. Tipe kriteria yang digunakan dan aspek perilaku yang ditimbulkan. 

3. Pengukuran kinerja sesungguhnya 

Setelah seorang manajer ditetapkan bagian atau aktivitas yang menjadi daerah 

wewenangnya dan ditetapkan pula kriteria kinerja dalam menjalankan bagian 

atau dalam melaksanakan aktivitasnya, langkah berikut dalam penilaian 

kinerja adalah melaksanakan pengukuran hasil sesungguhnya bagian atu 

aktivitas yang menjadi wewenang manajer tersebut. 

 

Sedangkan tahap penilaian terdiri dari tiga tahap berikut: 

1. Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan       

sebelumnya. 

Dalam evaluasi kinerja, hasil pengukuran kinerja secara periodik kemudian 

dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi 

penyimpangan kinerja sesungguhnya dari sasaran yang telah ditetapkan 

diumpanbalikkan dalam laporan kinerja kepada manajer yang bertanggung 

jawab untuk menunjukan efesiensi dan efektivitas kinerjanya. 

2. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari 

yang ditetapkan dalam standar. 

Penyimpangan kinerja sesungguhnya dari sasaran yang telah ditetapkan perlu 

dianalisa untuk menentukan penyebab terjadi penyimpangan tersebut, dan 

dapat direncanakan tindakan untuk mengatasinya. 

3. Penegakkan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk       

mencegah perilaku yang tidak diinginkan 

Tahap akhir penilaian kinerja adalah tindakan koreksi untuk menegakkan 

perilaku yang diinginkan dan mencegah terulangnya perilaku yang tidak 

diinginkan. 
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2.4.4 Ukuran Pencapaian Kinerja 

Ukuran pencapaian kinerja adalah suatu indikator yang menyatakan 

hubungan antara hasil-hasil pelaksanaan kinerja dengan sasaran yang 

ditetapkan.Ukuran-ukuran pencapaian lain dapat bersifat kualitatif maupun 

kuantitatif. 

           Terdapat tiga macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja secara kuantitatif. Ukuran kriteria tunggal, ukuran kriteria beragam dan 

ukuran kriteria gabungan. Ukuran kriteria tunggal adalah ukuran kinerja yang 

hanya mengunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajer. Ukuran kriteria 

beragam adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk 

menilai kinerja manajer. Ukuran kriteria gabungan adalah ukuran kinerja yang 

menggunakan berbagai macam ukuran, memperhitungkan bobot masing-masing 

ukuran dan menghitung rata-ratanya sebagai ukuran untuk menilai kinerja 

manajer. 

Untuk mengukur kinerja secara kualitatif dapat dilakukan melalui lima 

kriteria, yaitu: 

1. Perencanaan (planning), meliputi penentuan tujuan, kebijaksanaan dan 

tindakan prosedur, strategi, memprogram dan mempersiapkan agenda. 

2. Pemeriksaan (investigating), meliputi mengumpulkan dan mempersiapkan 

informasi biasanya dalam bentuk catatan, laporan dan rekening 

mempersiapkan laporan keuangan, pencatatan, penelitian dan menganalisis 

kerja. 

3. Pengkoordinasiaan (coordinating), meliputi saling tukar informasi diantara 

anggota organisasi guna menghubungkan dan menyesuaikan program-

program, mengekspedisi berhubungan dengan manajer lain. 

4. Penilaian (evaluating), meliputi taksiran dan penilaian usulan, laporan 

pengamatan kinerja, penilaian pegawai dan memberi saran. 

5. Pengarahan (supervising), meliputi mengatur dan mengembangkan bawahan, 

memberi penyuluhan, menangani keluhan dari bawahan. 
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2.4.5 Kriteria Penilaian Kinerja Manajer 

Mulyadi (2001:428) menyebutkan kriteria penilaian kinerja yang dipilih 

harus sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab yang dibebankan kepada para 

manajer, yaitu 

“1. Manajer pusat laba dinilai kinerjanya berdasarkan pencapaian Return 
On Investment, Residual Income, atau Pruduktivitas yang telah 
ditetapkan. 

2. Manajer pusat biaya teknik dinilai kinerjanya berdasarkan pencapaian 
target produksi dengan biaya di bawah yang dianggarkan atau 
produktivitas. 

3. Manajer pusat biaya kebijakan dinilai kinerjanya berdasarkan 
keberhasilan untuk melaksanakan semua tugasnya dalam batas yang 
telah ditetapkan dalam anggaran”. 

 

         Dalam menetapkan kriteria kinerja manajer, beberapa faktor berikut ini 

perlu dipertimbangkan, yaitu : 

1. Dapat diukur atau tidaknya kriteria 

Tidak semua kinerja dapat diukur secara kuantitatif.keunggulan produk di 

pasar, pemanfaatan, sumber daya manusia, kekompakkan tim, kepatuhan 

perusahaan terhadap semua peraturan kemasyarakatan merupakan ukuran 

kinerja yang bersifat jangka panjang dan sulit diukur secara kuantitatif. Hal ini 

berbeda dengan ukuran kemampuan unit organisasi dalam hal menghasilkan 

laba yang dengan mudah diukur secara kuantitatif. 

2. Rentang waktu sumber daya dan biaya 

Sumber daya yang dikorbankann untuk mencapai sasaran tertentu seringkali 

memiliki rentang waktu jangka panjang untuk menghasilkan manfaat bagi 

perusahaan. Sebagai contoh, usaha bagian penelitian dan pengembangan yang 

ditujukan untuk mengembangkan produk baru, kemungkinan akan 

menghasilkan manfaat (misalnya kenaikan laba) beberapa tahun kemudian. 

Jika kinerja bagian penelitian dan pengembangan diukur tahunan, maka 

rentang waktu yang digunakan untuk pengukuran kinerja (satu tahun) tidak 

sesuai dengan manfaat sumber daya yang dikorbankan (dapat memiliki 

manfaat beberapa tahun). 
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3. Bobot yang diperhitungkan atas kriteria 

Manajer yang dinilai kinerjanya akan memiliki kecenderungan untuk 

mengerahkan usahanya menuju pencapaian sesuatu yang diberi bobot besar 

dalam penilaian kinerja. Jika misalnya manajemen puncak memberikan bobot 

besar atas kriteria yang bersifat jangka pendek, seperti kemampuan unit 

organisasi dalam menghasilkan laba dengan pangsa pasar jangka pendek, 

maka hal ini akan membuat para manajer yang dinilai kinerjanya akan 

menahan diri dari tindakan atau perilaku yang dapat membahayakan 

kemungkinan pencapaian tujuan laba dan pangsa pasar jangka pendek. 

4. Tipe kriteria yang digunakan dan aspek perilaku yang ditimbulkan. 

Setelah seseorang manajer ditetapkan bagian atau aktivitas yang menjadi 

daerah wewenangnya  (tahap pertama) dan ditetapkan pula kriteria kinerja 

dalam menjalankan bagian atau dalam melaksanakan aktivitasnya (tahap 

kedua), langkah berikutnya dalam penilaian kinerja adalah melakukan 

pengukuran hasil sesungguhnya bagian atau aktivitas yang menjadi daerah 

wewenang manajer tersebut. Meskipun pengukuran kinerja tampaknya 

objektif, bersifat repetitif, dan merupakan kegiatan yang rutin, namun 

pengukuran kinerja itu sendiri seringkali memicu timbulnya perilaku yang 

tidak semestinya. Seringkali manajer yang diukur kinerjanya melakukan 

manipulasi informasi yang dijadikan umpan balik kinerjanya untuk 

melindungi kepentingan diri manajer tersebut. Mereka melakukan hal itu 

dengan cara mempengaruhi sifat dan saat pesan yang disampaikan sebagai 

umpan balik untuk mendapatkan respon yang menguntungkan bagi dirinya 

dari manajer atasannya. Perilaku yang tidak semestinya yang seringkali 

muncul dalam pengukuran kinerja adalah : perataan (smoothing), 

pencodongan (biasing), permainan (gaming), penonjolan dan pelanggaran 

aturan  (focucing and illegal act). 
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2.5 Laporan Pertanggungjawaban Sebagai Dasar Evaluasi 

           Evaluasi kinerja manajer pusat laba pada dasarnya dilakukan melalui 

sistem pelaporan yang disusun menurut tingkatan manajemen yang ada di dalam 

organisasi. Salah satu bentuk laporan tersebut adalah laporan pengendalian atau 

disebut dengan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang 

dimaksud disini menitikberatkan pada kinerja manajer pusat laba. Laporan ini 

disusun dari informasi akuntansi pertanggungjawaban dan menunjukkan seberapa 

baik sesungguhnya kinerja manajer pusat laba dibandingkan dengan standar 

kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh manajer tersebut, di bawah ini 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan 

pertanggungjawaban manajer pusat laba, yaitu : 

1. Isi laporan pertanggungjawaban 

2. Jangka waktu pelaporan 

3. Penggunaan laporan pertanggungjawaban 

4. Langkah-langkah proses menindaklanjuti hasil temuan. 

 

2.5.1 Isi Laporan Pertanggungjawaban 

Laporan pertanggungjawaban memuat kinerja sesungguhnya dibandingkan 

dengan kinerja yang seharusnya dicapai di bawah kondisi-kondisi tertentu. 

Penyebab terjadinya perbedaan diidentifikasi, selain itu laporan pertanggung-

jawaban sebaiknya meliputi komentar dan keterangan serta interprestasi yang baik 

dari pembuat laporan pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu laporan 

pertanggungjawaban pada umumnya memuat tiga macam informasi sebagai 

berikut : 

1. Informasi kinerja yang sesungguhnya dicapai, 

2. Informasi kinerja yang seharusnya dicapai, dan 

3. Penyebab perbedaan antara kinerja sesungguhnya dan yang diharapkan. 

 
 
 
 



34 

           Laporan pertanggungjawaban yang baik harus mempunyai tiga macam 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Laporan harus dihubungkan dengan tanggunjawab pribadi manajer. 

Akuntansi pertanggungjawaban sebagai dasar untuk menyusun laporan 

pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem 

akuntansi yang khusus dirancang untuk menyajikan informasi mengenai 

pelaksanaan tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban sesuai 

dengan penggunaan pusat-pusat pertanggungjawaban, sistem akuntansi 

pertanggungjawaban dapat dirancang secara berbeda untuk pusat biaya, 

pendapatan, laba dan investasi. Dalam hubungan dengan biaya, sistem 

akuntansi pertanggungjawaban menggunakan biaya ke dalam biaya 

terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan oleh suatu pusat biaya tertentu. 

Laporan pertanggungjawaban dapat dirancang dengan salah satu dari dua cara 

sebagai berikut : 

a. Laporan hanya digunakan untuk melaporkan biaya terkendali saja, atau 

b. Laporan digunakan untuk melaporkan biaya terkendali dan biaya tidak 

terkendali. 

2. Kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan standar terbaik yang ada. 

Suatu laporan pertanggungjawaban tidak mempunyai manfaat jika kinerja 

sesungguhnya dibandingkan dengan standarnya atau anggarannya. Standar 

yang digunakan untuk laporan pertanggungjawaban dapat digolongkan 

menjadi tiga jenis, yaitu : 

a. Standar atau anggaran yang ditentukan dimuka, jika disusun dengan teliti 

dapat digunakan sebagai alat pengendalian yang dapat dipercaya. 

b. Standar historis, didasarkan atas kinerja sesungguhnya dimasa lalu. 

Contoh: penggunaan standar adalah apabila kinerja bulan ini dibandingkan 

dengan kinerja bulan lalu atau dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. 

Standar historis mempunyai dua kelemahan yang serius, yaitu kondisi dua 

periode dibandingkan yang sudah berubah, sehingga perbandingan 

keduanya tidak mempunyai arti dan kinerja masa lalu. 
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c. Standar eksternal, standar yang didasarkan atas kinerja pusat 

pertanggungjawaban lain dalam periode yang sama. Misalnya ketika 

kinerja pusat laba tertentu dibandingkan dengan pusat laba lainnya atau 

pusat biaya tertentu dibandingkan dengan pusat biaya lainnya. Jika kondisi 

dua pusat pertanggungjawaban yang dibandingkan serupa, maka 

perbandingan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pusat 

pertanggungjawaban yang satu dibandingkan dengan yang lainnya. Namun 

dalam kenyataannya, jarang sekali terdapat dua pusat pertanggungjawaban 

yang serupa   atau kinerjanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama. 

3. Informasi yang signifikan harus disoroti. 

Penentuan komputer untuk mengolah informasi menyebabkan perubahan yang 

tajam terhadap masalah perancangan laporan pertanggungjawaban. Jika data 

diolah secara manual, kuantitas dan frekuensi informasi yang disajikan dalam 

laporan pertanggungjawaban terbatas karena biaya dan waktu untuk 

menyusunnya relatif tinggi. Namun dengan pertanggungjawaban komputer, 

laporan pengendalian lebih cepat dan lebih banyak disajikan, sehingga 

manajemen harus menentukan jenis informasi yang diperlukan. Sistem 

pengendalian manajemen harus mendasarkan pada prinsip pengendalian, 

dalam arti bahwa laporan pertanggungjawaban harus memusatkan 

perhatiannya pada penyimpangan yang besar antara kinerja sesungguhnya 

dengan standarnya. Faktor kunci dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor 

kunci yang tidak dapat dikendalikannya agar mudah mencapai tujuan. 

Pemilihan faktor kunci tidaklah mudah. Oleh karena itu pemilihan kunci 

hendaknya menggunakan pedoman sebagai berikut : 

a. Faktor kunci hendaknya merupakan faktor penting dalam hubungannya 

dengan strategi organisasi, 

b. Jika terdapat terlalu banyak faktor kunci hendaknya dapat dipilih beberapa 

kunci yang terpenting agar tidak menimbulkan kebinggungan, 

c. Hendaknya tidak mengabaikan faktor kunci yang sifatnya kualitatif, dan  

d. Pengukuran faktor hendaknya memperhitungkan akibat jangka pendek dan 

jangka panjang. 
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2.5.2 Jangka Waktu Pelaporan 

Laporan pertanggungjawaban mencakup jangka waktu tertentu. Jangka 

waktu pelaporan hendaknya mempertimbangkan kemungkinan campur tangan 

manajer atasan terhadap penyimpangan yang signifikan, sehingga manajer pusat 

pertanggungjawaban  dapat segera mengubah kinerja kearah yang diinginkan. 

Dalam suatu pusat pertanggungjawaban, jangka waktu pelaporan jenis informasi 

tertentu mungkin berbeda dengan jenis informasi lainnya. Laporan produk rusak 

atau kerusakan mesin penting untuk dilakukan saat itu juga. Laporan penjualan 

mungkin disajikan mingguan, dan laporan pusat pertanggungjawaban secara 

menyeluruh mungkin disajikan secara bulanan. 

 

2.5.3 Penggunaan Laporan Pertanggungjawaban  

Laporan pertanggungjawaban menyajikan perbandingan antara kinerja 

sesungguhnya dengan kinerja yang diharapkan. Laporan ini dapat digunakan 

sebagai umpan balik untuk mengevaluasi kinerja manajer suatu pusat 

pertanggungjawaban dan memotivasi manajer tersebut agar melakukan tindakan 

koreksi atas kinerjanya dimasa yang akan datang. Konsep umpan balik tidak dapat 

digunakan untuk memperbaiki kinerja masa lalu yang sudah terlanjur jelek dan 

hanya dapat digunakan untuk koreksi dimasa depan. 

Jika kondisi-kondisi masa depan relatif sama dengan masa lalu, konsep 

umpan balik maju digunakan sebagai teknik pengendalian yang lebih baik 

dibandingkan dengan teknik umpan balik. Pengendalian umpan maju didasarkan 

pada sistem pendeteksian terhadap masukan dan penafsiran akibat-akibatnya 

terhadap keluaran. Penyimpangan yang terjadi pada masukan, serta pengkoreksian 

terhadap masukan atau proses sebelum dihasilkan keluaran yang sesungguhnya. 

 

2.5.4 Langkah-langkah dalam Proses Menindaklanjuti Hasil Temuan 

Dalam proses pengendalian terdapat tiga langkah yang perlu dilaksanakan, 

yaitu : 
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1. Identifikasi bidang-bidang yang memerlukan pengendalian. 

Tahap ini merupakan proses yang sangat penting karena laporan 

pertanggungjawaban tidak dapat memberikan manfaat jika tidak dapat 

menunjukkan bidang-bidang yang memerlukan penyelidikan. Dalam tahap ini, 

manajer atasan menafsirkan selisih yang timbul dan kondisi dalam pusat 

pertanggungjawaban yang diukur selisihnya. Oleh karena itu manajer pusat 

pertanggungjawaban harus segera memberikan informasi penting pada 

atasannya mengenai peristiwa yang segera memerlukan tindakan koreksi. Jika 

sangat penting, informasi ini dapat disampaikan secara lebih dahulu sebelum 

disusun laporan formal. Laporan pertanggungjawaban perlu disusun secara 

sesuai dengan jenis pusat pertanggungjawaban manajer pusat biaya, maka 

laporan tersebut harus membedakan antara pusat biaya teknik dengan pusat 

biaya karena keduanya memiliki tipe pengendalian yang berbeda. Manajer 

atasan juga perlu menyadari bahwa selisih dapat memberikan arti jika standar 

atau anggaran dapat ditentukan dengan teliti atau kondisi-kondisi yang 

mendasarinya relatif tidak berubah. Selanjutnya manajer atasan menentukan 

apakah selisih yang timbul perlu diselidiki. 

2. Penyelidikan bidang-bidang dasar untuk menentukan tindakan yang 

diperlukan. 

Dengan menggunakan cara atau teknik tertentu, manajer atasan dapat 

melakukan penyelidikan terhadap selisih yang timbul. Teknik penyelidikan 

yang dapat digunakan misalnya berdasarkan pertimbangan manajemen, nilai 

yang diharapkan, dan pengendalian kuantitas secara statistik. Tahap ini dapat 

memberikan informasi mengenai perlu tidaknya tindakan perbaikan. 

3. Tindakan jika penyelidikan menunjukkan hasil yang dicapai. 

Berdasarkan atas hasil penyelidikan, manajer pusat pertanggungjawaban dapat 

dimotivasi untuk memutuskan tindakan yang diperlukan. Atasan dan manajer 

pusat pertanggungjawaban harus sepakat mengenai langkah-langkah         

tindakan yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja dengan 

mempertimbangkan kondisi-kondisi yang menekankan pada evaluasi kinerja 

jangka pendek dan kinerja jangka panjang. 
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2.5.5 Analisis Selisih Laba 

Kinerja manajer suatu pusat pertanggungjawaban dinilai atas dasar 

anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. 

Kinerja manajer pusat laba pada organisasi divisional dianalisis kinerjanya  atas 

dasar anggaran dibandingkan dengan realisasi labanya. Selisih tersebut dirinci 

lebih lanjut ke dalam selisih yang menjadi tanggungjawab para manajer yang 

berada dibawah manajer pusat laba, yaitu manajer pusat pendapatan dan manajer 

pusar biaya. Analisis selisih laba bersih terdiri atas bagian-bagian selisih yang 

secara bersama-sama membentuk selisih laba rugi perusahaan dan dapat 

dijelaskan oleh Supriyono (1991:378) sebagai berikut : 

1. Selisih Pemasaran  

Tujuan pokok departemen pemasaran meliputi, menghasilkan laba bruto dan 

bekerja dalam batas anggaran biaya pemasaran yang telah ditentukan sebagai 

manajer pusat pendapatan. Manajer pemasaran terutama dibebani 

tanggungjawab untuk menghasilkan laba bruto. Biaya departemen pemasaran 

digolongkan menjadi dua, yaitu biaya untuk memperoleh pesanan (order 

getting cost), dan biaya untuk melayani pesanan (order filling cost). Manajer 

pemasaran tidak dibebani  tanggungjawab mengenai biaya untuk memperoleh 

pesanan yang terjadi hubungan dengan laba bruto yang diperoleh departemen 

ini. Pada dasarnya sebagian besar biaya untuk departemen ini adalah biaya 

untuk memperoleh pesanan yang merupakan biaya kebijakan sehingga 

departemen pemasaran merupakan pusat biaya kebijakan. Namun biaya untuk 

melayani pesanan (biaya distrik), sebagian merupakan biaya kebijakan dan 

sebagian lagi merupakan biaya teknik. Biaya teknik dalam rangka melayani 

pesanan dapat dikendalikan oleh manajer pemasaran sebagaimana manajer 

departemen produksi mengendalikan biaya produksi. Analisis laba bruto 

digunakan untuk penilaian kinerja manajer departemen pemasaran dalam 

menghasilkan laba bruto. Selisih laba bruto merupakan selisih yang timbul 

dari perbedaan antara laba bruto yang dianggarkan dengan yang 

direalisasikan. Selisih laba bruto yang menjadi tanggung jawab manajer 

pemasaran meliputi selisih yang disebabkan oleh volume penjualan dan harga 
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jual perunit. Manajer pemasaran tidak dapat mengendalikan harga pokok 

penjualan perunit, sehingga selisihnya tidak menjadi tanggung jawabnya. Oleh 

karena itu, dalam analisis selisih laba bruto, harga pokok penjualan perunit 

didasarkan atas biaya standar atau anggarannya. Selisih laba bruto dapat 

dirinci lebih lanjut kedalam tiga selisih, yaitu: 

a. Selisih laba bruto perunit, selisih ini timbul karena realisasi laba bruto 

perunit berbeda dengan yang dianggarkan. 

b. Selisih komposisi penjualan, selisih ini timbul karena jenis produk tertentu 

memiliki laba bruto perunit yang lebih tinggi dengan jenis produk lainnya 

dan komposisi produk yang dijual sesungguhnya berbeda dengan 

komposisi produk yang dijual menurut anggaran. 

c. Selisih volume penjualan, selisih ini timbul karena komposisi penjualan 

yang berbeda dengan volume penjualan yang dianggararkan. 

2. Selisih biaya produksi  

Selisih biaya produksi setiap elemen biaya yang meliputi biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Selisih biaya bahan baku 

dianalisis ke dalam selisih harga bahan baku dan selisih kuantitas bahan baku. 

Selisih biaya tenaga kerja langsung dianalisis ke dalam selisih tarif upah 

langsung dan selisih efisiensi upah langsung. Selisih biaya overhead pabrik 

dianalisis ke dalam selisih volume dan selisih terkendalikan untuk 

menentukan kinerja manajer pusat biaya, setiap elemen selisih biaya produksi 

perlu dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap 

terjadinya selisih tersebut. Dalam analisis laba biaya digunakan volume 

penjualan, namun dalam analisis biaya produksi adalah volume produksi. 

3. Selisih lain-lain 

Selisih ini meliputi selisih biaya administrasi, elemen pendapatan dan biaya 

dari luar operasi, pajak penghasilan atas laba dan menjadi tanggung jawab 

manajemen puncak dan unit-unit stafnya. Secara konseptual, dimungkinkan 

untuk merinci total selisih elemen biaya administrasi dan umum, selisih biaya 

di luar usaha ke dalam selisih yang dibelanjakan dan selisih kapasitas 

sebagaimana menganalisis biaya overhead pabrik. Namun rincian selisih 
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tersebut jarang dihitung dan biasanya hanya dibandingkan antara anggaran 

biaya yang bersangkutan dengan realisasinya. Hal ini terjadi karena biaya 

tersebut pada umumnya merupakan biaya kebijakan. Oleh karena itu secara 

singkat dapat dikatakan bahwa selisih laba bersih merupakan hasil dari 

anggaran laba bersih dikurang realisasi laba bersih. 

 

2.6 Manfaat  Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Mengevaluasi Kinerja 

Manajer Pusat Laba 

 Akuntansi pertanggungjawaban menghasilkan keluaran berupa informasi 

akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban 

bermanfaat untuk membantu proses perencanaan dan pengendalian aktivitas 

organisasi. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberi peran kepada 

setiap manajer untuk merencanakan pendapatan dan atau atas biaya dengan aktiva 

yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab, 

dan kemudian para manajer tersebut harus melaporkan realisasi pendapatan dan 

atau biaya berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dalam 

bentuk laporan. 

 Dengan demikian, informasi akuntansi pertanggungjawaban berperan 

sebagai alat untuk mencerminkan nilai (score) yang dibuat setiap manajer dalam 

menggunakan berbagai sumber daya untuk melaksanakan peran manajer tersebut 

dalam mencapai tujuan perusahaan.  Untuk memberikan gambaran yang lebih 

jelas mengenai penerapan akuntansi pertanggunjawaban dalam mengevaluasi 

kinerja manajer pusat laba, berikut ini gambaran suatu model motivasi dalam 

perilaku individu (Mulyadi 1997:172), yaitu model Porter-Lawler.  

 Pada gambar 2.1 bahwa seorang manajer pusat laba yang berkemampuan 

tinggi dan berbakat di dalam mencapai target pendapatan dan atau biaya akan 

menghasilkan kinerja yang baik jika telah memiliki persepsi yang jelas mengenai 

perannya yang tercantum dalam anggaran, dimana kinerja manajer tersebut akan 

diukur berdasarkan informasi akuntansi pertanggungjawaban karena dalam proses 

penyusunan anggaran setiap manajer perlu untuk mencapai tujuan atau sasaran 

yang ditetapkan oleh perusahaan. Maka informasi akuntansi pertanggungjawaban 
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yang dihubungkan dengan manajer yang memiliki peran untuk mengevaluasi 

kinerja setiap manajer. 

 
Gambar 2.1 

Model Porter-Lawler 

 
Sumber : Mulyadi, Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat, dan Rekayasa, Edisi Ketiga, 

Yogyakarta, Penerbit : STIE YKPN 
 

 Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa laporan 

pertanggungjawaban yang disusun oleh manajer pertanggungjawaban merupakan 

alat bantu bagi manajemen untuk menilai prestasi manajer dan apabila kinerja 

manajer yang telah dievaluasi tersebut diberikan suatu penghargaan yang dinilai 

pantas maka akan menimbulkan motivasi dengan keinginan dalam diri manajer 

tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. 


