
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ruang Lingkup Akuntansi Pertanggungjawaban 

 2.1.1. Akuntansi Pertanggungjawaban 

Seiring dengan berkembangnya kegiatan suatu perusahaan maka akan 

semakin  kompleks  pula  pelaksanaannya.   Perusahaan-perusahaan tersebut 

umumnya sudah mengenal istilah akuntansi pertanggungjawaban, namun 

terkadang perusahaan-perusahaan yang memanfaatkannya dalam kegiatan bisnis 

tidak mengetahui    dengan   jelas    apa    definisi    dan    manfaat   dari   

akuntansi pertanggungjawaban tersebut, sehingga hasil yang didapat tidak sesuai 

dengan diinginkan.  

Di dalam  suatu perusahaan, untuk mempermudah aktivitasnya dalam 

mencapai tujuan maka perusahaan tersebut dibagi dalam unit-unit kerja yang lebih 

kecil menjadi departemen atau divisi. Masing-masing divisi merupakan pusat     

pertanggungjawaban yang dikepalai oleh manajer pusat pertanggungjawaban 

dimana setiap manajer bertanggungjawab atas wewenang yang diberikan oleh 

manajer di atasnya. 

 

Sumberdaya yang disediakan untuk memungkinkan manajer berperan 

dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan tersebut diukur dengan satuan 

moneter standar yang berupa informasi akuntansi yang dihubungkan dengan 

manajer yang bertanggungjawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu yang 

disebut dengan Akuntansi Pertanggungjawaban. 

 

2.1.2. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban.  

Akuntansi    pertanggungjawaban    merupakan    bagian    dari akuntansi 

manajemen, yang  menelusuri biaya, pendapatan, laba, dan investasi untuk unit-

unit suatu organisasi,secara  individual. Definisi   akuntansi   pertanggungjawaban 

menurut Mulyadi (2001:218) adalah sebagai berikut: 

 



“Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang disusun 

sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan / 

atau pendapatan dilaksanakan sesuai dengan pusat 

pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat 

ditunjuk orang / kelompok orang yang bertanggungjawab atas 

penyimpangan biaya dan / atau pendapatan yang dianggarkan."  

 

Menurut   Horngren.   Sundem.   Stratton   (2002:355)  menyatakan 

tentang definisi akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut : 

 

"Responsibility accounting is identifying what parts of the 

organization have primary responsibility for each objective, developing 

measures and targets to achieve, and creating reports of these 

measures by organization sub unit or responsibility center." 

 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan suatu sistem informasi akuntansi yang membagi 

struktur organisasi atas pusat-pusat pertanggungjawaban, orang-orang yang 

berada pada pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut memiliki wewenang, 

tanggungjawab, dan mengumpulkan serta melaporkan informasi akuntansi, yang 

dapat digunakan manajemen sebagai sarana pengendalian biaya.  

Charles T. Horngren (2000:191) memberikan definisi akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai berikut: 

“ Responsibility accounting is a system that measures the plans (by 

budgets) and actions (by actual results) of each responsibility center”. 

  

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan satu sistem akuntansi yang disusun menurut 

struktur organisasi perusahaan sehingga unit pelaporan biaya dan pendapatannya 

dilakukan menurut tingkatan manajemen atau pusat pertanggungjawaban. 

Disamping itu, sistem ini mengukur prestasi masing-masing pusat 

pertanggungjawaban berdasarkan perbandingan antara rencana (budget) dan 

pelaksanaan (actual) sebagaimana yang dilaporkan masing-masing pusat 

pertanggungjawaban . Hal ini memungkinkan manajemen menggunakan laporan 

sebagai alat untuk mengukur kinerja manajer.  



Sistem akuntansi pertanggungjawaban ditujukan untuk mengukur 

pelaksanaan kerja masing-masing pusat pertanggungjawaban dalam organisasi 

dan menilai kinerja dari masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban. Hal 

yang diukur dari pusat pertanggungjawaban adalah input dan output. Input diukur 

dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan output diukur dari jumlah pendapatan 

yang yang diperoleh. Input dan output ini diukur dengan menggunakan satuan 

uang. 

 

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Tujuan akuntansi pertanggungjawaban menurut Anthony dkk. (2001:541) 

adalah sebagai berikut :  

“Responsibillity accounting collects and reports planned and actual accounting 

information about the inputs and outputs responsibility center.” 

 Dalam akuntansi pertanggungjawaban, pengumpulan dan pelaporan biaya 

dilakukan oleh setiap pusat pertanggungjawaban. Dari laporan tersebut dapat 

dilihat perbedaan antara anggaran dan realisasi dari sumber daya yang 

dikonsumsi. 

 Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berdasarkan 

informasi masa lalu bermanfaat sebagai penilai kinerja manajer pusat 

pertanggungjawaban dan pemotivasi manajer. Sedangkan berdasarkan informasi 

masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Menurut 

Mulyadi (2001: 175) manfaat- manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. “Sebagai dasar penyusunan anggaran 

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan 

proses penetapan peran (role    setting)    dalam    usaha 

pencapaian sasaran perusahaan. Dalam proses 

penyusunan anggaran   ditetapkan   siapa   yang   akan   

berperan   dalam melaksanakan    sebagian    aktivitas     

pencapaian     sasaran perusahaan    dan    ditetapkan    

pula    sumber    daya    yang disediakan     bagi     

pemegang     peran      tersebut      untuk 

memungkinkannya    melaksanakan     perannya.     

Informasi akuntansi    pertanggungjawaban    berfungsi    

sebagai    alat pengirim peran (role sending device) 



kepada manager yang diberi peran dalam pencapaian 

sasaran perusahaan. 

2. Sebagai penilai kinerja manajer pusat 

pertanggungjawaban, Informasi akuntansi  

pertanggungjawaban     merupakan informasi   yang   

penting   dalam   proses   perencanaan   dan pengendalian 

aktivitas organisasi, karena informasi tersebut 

menekankan hubungan  antara informasi  dengan  

manajer yang     bertanggungjawab     terhadap     

perencanaan     dan realisasinya.   Pengendalian   dapat   

dilakukan   dengan   cara memberikan peran bagi setiap 

manajer untuk meren canakan pendapatan         dan/atau         

biaya         yang menjadi tanggungjawabnya,   dan   

kemudian   menyajikan   informasi realisasi      

pendapatan   dan/atau   biaya   tersebut   menurut 

manajer   yang    bertanggungjawab.     Dengan     

demikian, informasi akuntansi pertanggungjawaban 

mencerminkan score yang dibuat oleh setiap manajer 

dalam menggunakan berbagai sumber daya untuk 

melaksanakan perannya dalam mencapai sasaran 

perusahaan. 

3. Sebagai pemotivasian manajer  

Pemotivasian    adalah   sesuatu yang digunakan untuk  

mendorong timbulnva prakarsa seseorang untuk 

melakukan tindakan       secara sadar dan bertujuan. 

Secara tidak langsung, informasi akuntansi 

pertanggungjawaban berdampak terhadap motivasi 

melalui nilai penghargaan. Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban (berupa informasi masa lalu) 

digunakan untuk mengukur kinerja manajer, sehingga 

ada motivasi dari manajer untuk memperlihatkan hasil 

kerjanya yang terbaik.”  
 

Berdasarkan uraian diatas, akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat 

terhadap perusahaan yaitu berupa keputusan yang diambil tepat waktu dan sesuai 

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

terkendalikan. Bagi para manajer, manfaat yang didapat adalah meningkatnya 

keahlian manajerial dan dapat berpartisipasi aktif dalam membuat keputusan 

sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan.  

 

 

 



2.1.4   Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban 

Menurut Mulyadi (2001:191) sistem akuntansi pertanggungjawaban 

memiliki 4 karakteristik yaitu: 

1. “Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban 

2. Standar ditetapkannya sebagai tolok ukur kinerja manajer 

yang bertanggungjawab 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.”  

 

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa dalam menerapkan 

akuntansi pertanggungjawaban perusahaan harus mengidentifikasikan pusat-pusat 

pertanggungjawaban sebagai unit organisasi. Setelah pusat pertanggungjawaban 

diidentifikasi dan ditetapkan, sistem akuntansi pertanggungjawaban menghendaki 

ditetapkannya biaya standar sebagai dasar menetapkan anggaran. 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, yang mencerminkan ukuran kinerja manajer pusat 

pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran anggaran. Dengan informasi 

akuntansi pertanggungjawaban, secara prinsip individu hanya dimintai 

pertanggungjawaban atas biaya yang ia miliki wewenang untuk 

mempengaruhinya secara signifikan. Informasi akuntansi pertanggungjawaban 

menyajikan informasi biaya sesungguhnya dan informasi biaya yang dianggarkan 

kepada setiap manajer yang bertanggungjawab untuk memungkinkan setiap 

manajer mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran.  

Sistem penghargaan dan hukuman dibuat untuk memacu para manajer 

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 dan hukuman yang telah ditetapkan.  

Selanjutnya menurut Mulyadi (2001:179), akuntansi pertanggungjawaban 

dirancang atas beberapa asumsi tentang perilaku manusia berikut ini:  

1. “Pengelolaan berdasarkan penyimpangan (management by 

exception) merupakan pengendalian operasi secara efektif 

yang 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 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 anggapan bahwa 

agar manajer secara efektif mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasi, 

mereka harus memusatkan perhatian terhadap bidang yang di dalamnya terdapat 

penyimpangan hasil sesungguhnya dari sasaran yang dianggarkan atau sasaran 

standar. 

Pengelolaan berdasarkan tujuan (management by objective) merupakan 

serangkaian prosedur formal atau setengah formal yang dimulai dengan penetapan 

sasaran dan dilanjutkan melalui penelaahan kinerja. Dalam management by 

objective, manajer atas dan manajer bawah sama-sama menetapkan sasaran 

bersama yang dinyatakan dalam hasil atau satuan terukur yang diharapkan dan 

secara bersama-sama memantau kemajuan dalam pencapaian sasaran tersebut.  

Akuntansi pertanggungjawaban menganggap bahwa pengendalian 

organisasi dapat meningkat dengan cara menciptakan jaringan pusat 

pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal perusahaan. 

Struktur organisasi mencerminkan pembagian dan hirarki wewenang dalam 

perusahaan. Melalui struktur organisasi, manajer melaksanakan pendelegasian 



wewenang untuk melaksanakan tugas khusus kepada manajer yang lebih bawah, 

agar dapat dicapai pembagian kerja yang bermanfaat.  

Unsur paling menentukan agar sistem akuntansi pertanggungjawaban 

berhasil adalah kesediaan para manajer pusat pertanggungjawaban untuk 

menerima tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Kesediaan para 

manajer dalam menerima tanggung jawab tergantung atas persepsi mereka 

terhadap kebijakan dan pengendalian yang mereka miliki atas sumber daya 

manusia dan sumber daya fisik yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang 

dibebankan kepada mereka. 

 Akuntansi pertanggungjawaban memperbaiki kerjasama dalam perusahaan 

dengan cara memperlihatkan kepada para manajer  posisi aktivitas mereka 

masing-masing dalam aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dengan cara 

memperjelas sasaran yang hendak dicapai secara bersama-sama oleh semua 

manajer tersebut. 

 

2.1.5.  Pusat Pertanggungjawaban 

2.1.5.1. Pengertian Pusat Pertanggungjawaban 

Dalam konsep akuntansi pertanggungjawaban terdapat sistem 

pembentukan unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Suatu pusat 

pertanggungjawaban dibentuk guna mencapai tujuan tertentu yang secara 

individual diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan suatu organisasi secara 

keseluruhan. 

 

Definisi pusat pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2001:422) adalah 

sebagai berikut: 

“Pusat   pertanggungjawaban   adalah   suatu   unit   organisasi   yang  

dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab.”  

 

 

 

 



Sedangkan menurut Supriyono (2001:326) adalah sebagai berikut : 

“Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang 

dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab atas 

aktivitas-aktivitas pusat pertanggungjawaban.”  

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian pusat pertanggungjawaban 

adalah bahwa pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang 

dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab melaksanakan tugasnya 

dalam aktivitas-aktivitas setiap pusat pertanggungjawaban. 

 

2.1.5.2.   Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban 

Supriyono (2001:14) menjelaskan pusat pertanggungjawaban dalam suatu 

organisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

 

1.”Pusat Biaya 

Pusat biaya adalah suatu pusat pertanggungjawaban atau 

suatu unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas 

dasar biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang 

dipimpinnya. 
2. Pusat Pendapatan 

Pusat Pendapatan adalah suatu pusat pertanggungjawaban 

dalam suatu organisasi yang prestasi manajernya dinilai 

atas dasar pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban 

yang dipimpinnya. 

3. Pusat Laba 

Pusat Laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam 

suatu  organisasi yang  prestasi  manajernya dinilai  atas  

dasar selisih pendapatan dan biaya dalam pusat 

pertanggungjawaban yang dipimpinnya. 

 4. Pusat Investasi 

Pusat Investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban 

dalam suatu organisasi yang prestasi manajernya dinilai 

atas dasar pendapatan, biaya, dan sekaligus aktiva atau 

modal atau investasi pada pusat pertanggungjawaban yang 

dipimpinnya. Ukuran prestasi manajer dapat berupa rasio 

antara laba dengan  investasi yang digunakan untuk 

memperoleh laba tersebut. Ukuran ini  disebut dengan 

kembalian investasi, atau Return on investment  (ROD yang 

rumus perhitungannya adalah laba dibagi investasi.” 

 



2.1.6   Syarat-syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban 

Syarat-syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi 

(2001 : 381) antara lain adalah : 

1) “Terdapat struktur organisasi yang menetapkan secara tegas 

wewenang dan tanggungjawab tiap tingkat manajemen.  

2) Anggaran biaya yang disusun oleh tiap tingkat manajemen.  
3) Penggolongan biaya sesuai dengan dapat tidaknya biaya 

terkendalikan oleh  manajemen tertentu dalam organisasi. 

Contohnya : biaya depresiasi, biaya   amortisasi. 

4) Terdapat susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan 

dengan kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban 

dan sistem akuntansi biaya yang disesuaikan dengan struktur 

organisasi. 
5) Sistem pelaporan biaya kepada manajemen yang 

bertanggungjawab.”  

 

Usry, Hammer yang dialihbahasakan oleh Sirait dan Wibowo (1999:453) 

mengungkapkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk membentuk dan 

mempertahankan sistem akuntansi pertanggungjawaban yaitu : 

1. “Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas 

pengelompokkan tanggung jawab (departemen-

departemen) manajerial pada setiap tingkat dalam suatu 

organisasi dengan tujuan membentuk anggaran bagi 

masing-masing departemen. Individu yang mengepalai 

klasifikasi pertanggungjawaban harus bertanggungjawab 

dan mempertanggungjawabkan biaya-biaya menurut 

biaya-biaya yang dapat atau tidak dapat dikendalikan 

oleh kepala departemen. Umumnya, biaya-biaya yang 

secara langsung dapat dibebankan ke departemen, 

kecuali biaya tetap merupakan biaya yang dapat 

dikendalikan oleh manajer departemen tersebut (yang 

selanjutnya kita sebut sebagai beban atau beban yang 

terkendali saja).  

2.    Titik awal dan sistem akuntansi pertanggungjawaban 

terletak pada bagan organisasi dimana ruang lingkup 

wewenang telah ditentukan. Wewenang mendasari 

pertanggungjawaban biaya tertentu dan dengan 

pertimbangan serta kerjasama antara penyelia, kepala 

departemen, atau dengan manajer, biaya tersebut 

dituangkan dalam anggaran perusahaan. 

3. Setiap anggaran harus secara jelas menunjukkan biaya 

yang terkendali oleh personel yang bersangkutan. Bagan 

perkiraan harus disesuaikan supaya dapat dilakukan 



pencatatan atas beban terkendali atau yang 

ditanggungjawabi berdasarkan dalam cakupan 

wewenang yang dilimpahkan.”  

 

Menurut  Supriyono  (2001:396),   akuntansi  pertanggungjawaban  dapat 
digunakan dengan baik jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut: 

 

1.  “Luas wewenang dan tanggungjawab pembuatan 

keputusan  harus ditentukan dengan baik melalui 

struktur organisasi. 
2.   Manajer pusat pertanggungjawaban harus berperan 

serta dalam penentuan tujuan yang digunakan untuk 

mengukur prestasinya. 
3.  Manajer pusat pertanggungjawaban harus berusaha 

untuk mencapai tujuan yang ditentukan untuknya dan 

untuk pusat pertanggungjawabannya.  

4.  Manajer pusat pertanggungjawaban harus 

bertanggungjawab atas kegiatan pusat 

pertanggungjawaban yang dapat dikendalikannya.  

5.   Hanya biaya, pendapatan, laba, dan investasi yang 

terkendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban 

yang harus dimasukkan ke dalam laporan prestasinya. 
6.  Laporan prestasi dan umpan baliknya untuk manajer 

pusat pertanggungjawaban harus disajikan tepat waktu.  

7.  Laporan prestasi harus menyajikan secara jelas selisih 

yang terjadi, tindakan koreksi, dan tindak lanjutnya 

sehingga memungkinkan diterapkannya prinsip 

pengecualian. 
8.  Harus ditentukan dengan jelas peranan prestasi 

manajemen terhadap struktur balas jasa atau perangsang 

dalam perusahaan.  

9.   Sistem akuntansi pertanggungjawaban hanya mengukur 

salah satu prestasi manajer pusat pertanggungjawaban 

yaitu prestasi keuangan. Selain prestasi keuangan, 

seorang manajer dapat dinilai prestasinya atas dasar 

tingkat kepuasan karyawan, moral, dsb.”  

 

Unsur terpenting dalam menjalankan akuntansi pertanggungjawaban 

dengan baik adalah kesediaan para manajer pusat pertanggungjawaban untuk 

menerima wewenang dan tanggungjawab yang dibebankan kepada mereka. Tanpa 

adanya kesediaan manajer yang bersangkutan dalam menerima wewenang dan 

tanggungjawab, akan sulit sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat 

dilaksanakan dengan baik. 



 

2.1.6.1  Struktur Organisasi Sebagai Pola Pendelegasian Wewenang  

Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam perusahaan dan 

merupakan salah satu syarat dalam menerapkan akuntansi pertanggungjawaban. 

Untuk mencapai tujuan perusahaan tidak terlepas dari pembentukan struktur 

organisasi. Melalui struktur organisasi, manajemen melaksanakan pendelegasian 

wewenang untuk melaksanakan tugas tertentu kepada manajemen kepada yang 

lebih bawah agar dapat dicapai pembagian pekerjaan yang lebih bermanfaat.  

 

Charles T. Horngren (2002:191) menyatakan bahwa struktur organisasi 

adalah: 

 ” Organizational structure is an arrangement of lines of responsibility 

within the entity “. 

Menurut Supriyono (2001:201) dalam hubungannya dengan tingkat 

pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan, dapat diklasifikasikan menjadi dua 

bagian : 

1.    Organisasi Fungsional 

Organisasi  fungsional atau disebut juga organisasi sentralisasi 

adalah organisasi yang setiap manajernya bertanggungjawab atas 

aktivitas operasi perusahaan berdasarkan fungsi manajer 

bersangkutan. Biasanya manajer tingkat  atas  yang  berperan  

untuk mengambil  keputusan dan hanya pimpinan tertinggi yang 

bertanggungjawab terhadap penghasilan dan biaya yang terjadi 

dalam perusahan. 

2.   Organisasi Divisional 

Organisasi divisional adalah organisasi yang aktivitas atau kegiatan 

fiingsionalnya dilaksanakan untuk tiap unit kerja dalam ruang 

lingkup organisasi itu sendiri. Tujuan proses divisional adalah 

untuk pendelegasian otoriras kerja yang lebih besar kepada 

manajer operasional. 



 Dalam struktur organisasi ditetapkan ruang lingkup wewenang setiap 

individu, sehingga setiap individu hanya mempertanggungjawabkan apa yang 

menjadi wewenangnya dan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggungjawab. 

Untuk mencapai suatu tujuan organisasi, struktur organisasi harus disusun 

sedemikian rupa sehingga wewenang, tanggungjawab dan peran setiap pimpinan 

jelas. Tanggungjawab timbul akibat adanya pendelegasian wewenang dari suatu 

tingkat manajemen yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah.  

Pendelegasian wewenang ini menuntut manajer untuk mempertanggung 

jawabkan pelaksanaan wewenang kepada manajer diatasnya. Untuk dapat dimintai 

pertanggungjawaban, manajemen tingkat lebih rendah harus mengetahui dengan 

jelas wewenang apa yang didelegasikan kepadanya oleh atasan. 

Pola pendelegasian wewenang dan tanggungjawab bisa didasarkan pada: 

1.Fungsi bisnis atau business Junction 

2.Jenis produk atau product line. 

3.Daerah geografis atau geographic region. 

 

 

2.1.6.2 Anggaran sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian dalam 

Akuntansi Pertanggungjawaban 

Dalam menyelenggarakan kegiatannya, perusahaan membutuhkan 

perencanaan agar dapat diselenggarakan secara terarah, dan anggaran merupakan 

bentuk perencanaan yang penting bagi perusahaan, juga sebagai alat bagi 

manajemen untuk membandingkan hasil pelaksanaannya.  

Menurut   Mulyadi   (2001:488),   pengertian   anggaran   adalah   sebagai 

berikut. 

“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan 

secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar 

dan satuan ukuran lain, yang mencakup jangka waktu satu 

tahun. Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek 

yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang 

ditetapkan dalam proses penyusunan program (programming)”. 



Sedangkan Brewer, Garrison dan Noreen (2002:288), menyatakan bahwa : 

“Budget is detail plan for the acquiring and using financial and other 

resources over a specified time period.” 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran    

adalah rencana kegiatan kerja manajemen yang terperinci mengenai perolehan dan    

penggunaan sumber-sumber daya perusahaan yang dinyatakan dalam satuan 

kuantitatif dalam suatu periode tertentu.  

 

Karakteristik  anggaran  menurut Mulyadi (2001:490),  adalah sebagai 

berikut: 

1. “Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan 

selain keuangan. 
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.  
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang 

berarti, bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung 

jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam 

anggaran. 
4. usulan   anggaran   ditelaah   dan  disetujui  oleh  pihak yang 

berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.  

5. Sekali disetujui, anggaran hanya bisa diubah dibawah kondisi 

tertentu. 

6. Secara berkala kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan 

dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.” 
    

Seperti yang telah dijelaskan di atas, anggaran berisi kuantifikasi 

keuangan rencana kerja untuk mencapai sasaran jangka pendek perusahaan yang 

dinyatakan dalam satuan keuangan dan mencakup jangka waktu satu tahun, 

dimana dalam penyusunan anggaran juga merupakan proses penetapan peran 

setiap manajer untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari 

penyusun anggaran. Karena anggaran berisi komitmen manajer penyusun 

anggaran, maka anggaran merupakan tolok ukur terbaik kinerja manajer. Oleh 

karena itu, tidaklah mudah melakukan revisi anggaran. Penyimpangan yang 

terjadi dalam pelaksanaan anggaran dianalisis dan dicari penyebabnya untuk dasar 



bagi penyusun anggaran dalam merancang tindakan koreksi yang diperlukan dan 

untuk penilaian kinerja penyusun anggaran.  

Agar anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan sekaligus alat 

pengendalian, Mulyadi (2001:513) mengemukakan bahwa penyusunan anggaran 

harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. “Partisipasi para manajer pusat pertanggungjawaban dalam proses 

penyusunan anggaran. 

Setiap pusat pertanggungjawaban harus diikutsertakan dalam penyusunan, 

karena   anggaran   menggambarkan   rencana  kerja  para  manajer  yang  

harus dilaksanakan dan sekaligus sebagai tanda penilaian prestasi kerja 

mereka. Dengan keikutsertaan     dalam     penyusuinan    anggaran    akan    

menimbulkan    rasa tanggungjawab dan memotivasi para manajer dalam 

mencapai tujuan perusahaan dalam organisasi.  

 

2. Organisasi Anggaran 

Proses penyusunan anggaran memerlukan organisasi yang memisahkan 

fungsi penyusunan anggaran, fungsi penelaah (review) dan pengesah 

anggaran (approval) usulan anggaran, dan fungsi administrasi anggaran. 

Setiap anggaran dilaksanakan dalam bagian atau departemen tertentu 

dalam perusahaan dalam rangka menyusun anggaran yang dapat dijadikan 

sebagai alat perencanaan dan pengendalian.  

 

3. Penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat 

pengirim pesan dalam proses penyusunan anggaran dan sebagai 

pengukur kinerja manajer dalam pelaksanaan anggaran.”  

Dalam      proses      penyusunan      anggaran,      informasi      akuntansi 

pertanggungjawaban bermanfaat sebagai role sending device. Proses 

penyusunan anggaran yang baik mengakibatkan setiap manajer menyadari 

perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, sehingga akan 

menimbulkan komitmen yang tinggi dalam diri manajer untuk berprestasi 

sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran. Informasi akuntansi 



pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai penilai kinerja yang melihat 

perbandingan antara anggaran dan realisasinya.  

 

Menurut Brewer, Garrison dan Noreen (2002:288), manfaat anggaran 

antara lain untuk: 

1. “Budget communicate management's plans throughout the organization. 

2.  Budget forces manager to think about and plan for the future, in 

absence of necessity to prepare a budget, many managers would spend all 

of their time dealing with daily emergencies. 

3. The budgeting process provide a means allocating resources to those 

parts of the organization where can be used most effectively 

4. The budgeting process can uncover potential bottleneck before the occur. 

5. Budget coordinate activities of the entire organization by integrating the 

plans of the various parts. Budgeting helps to ensure that everyone in the 

organization is pulling in the same direction. 

6. Budget define goals and objectives that can serves as bendmarks 

for evaluating subsequent performance.” 

 

Sedangkan kelemahan anggaran menurut Christina Ellen, M. Fuad, 

Sugiarto, Edi Sukarno (2001:19) adalah: 
1. “Dalam penyusunan anggaran, penaksiran yang dipakai belum tentu 

tepat dengan keadaan yang sebenarnya.  

2. Seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan 

anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda dari yang 

direncanakan. 

3. Karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara 

potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja 

(human relation) yang dapat menghambat proses pelaksanaan 

anggaran. 

4. Penyusunan anggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subjektif 

pembuat keputusan (decision maker) terutama pada saat data dan 

informasi tidak lengkap.”  
 

 

Anggaran yang baik memiliki beberapa karakteristik menurut Mulyadi 

(2001;511) yaitu: 

1. “Anggaran yang disusun berdasarkan program. 

Proses manajemen perusahaan dimulai dengan perencanaan stratejik 

yang didalamnya terdapat proses penetapan tujuan perusahaan dan 

penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah tujuan 



perusahaan ditetapkan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut 

dipilih, proses manajemen perusahaan kemudian diikuti dengan 

penyusunan program-program untuk mencapai tujuan perusahaan 

yang ditetapkan dalam perencanaan stratejik. Anggaran merinci 

pelaksanaan program, sehingga anggaran yang disusun setiap tahun 

memiliki arah seperti yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang. 

Jika anggaran tidak disusun berdasarkan program, pada dasarnya 

perusahaan seperti berjalan tanpa tujuan yang jelas.  

2. Anggaran      disusun      berdasarkan      karakteristik      pusat 

pertanggungjawaban   yang     dibentuk     dalam     organisasi   

perusahaan. 

Menurut     karakteristik     masukan     dan     keluarannya,     pusat 

pertanggungjawaban   dalam   perusahaan   dapat   dibagi   menjadi 

empat golongan : pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, pusat 

investasi.   Karena   tiap-tiap   pusat   pertanggungjawaban   yang 

dibentuk dalam organisasi memiliki karakteristik yang berbeda satu 

sama lain, maka penyusunan anggaran harus didasarkan pada 

karakteristik      pengendalian      masing-masing      tipe      pusat 

pertanggungjawaban untuk menghasilkan tolok ukur kinerja yang 

sesuai dengan karakteristik kegiatan pusat pertanggungjawaban yang 

diukur kinerjanya. 

3. Anggaran     berfungsi     sebagai     alat     perencanaan     dan 

pengendalian.” 

Agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang 

dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, proses penyusunan 

anggaran  harus  mampu menanamkan   "sense  of commitment" dalam 

diri penyusunnya sehingga terdapat rasa tanggung jawab apabila 

terjadi penyimpangan antara realisasi dengan anggarannya.  

 
Dalam proses penyusunan anggaran, informasi akuntansi 

pertanggungjawaban bermanfaat sebagai role sending device sehingga proses 



penyusunan anggaran yang baik akan mengakibatkan setiap manajer menyadari 

perannya dalam pencapaian sasaran perusahaan, sehingga akan menimbulkan 

komitmen yang tinggi dalam diri manajer untuk berprestasi sesuai dengan yang 

tercantum dalam anggaran. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan 

informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian kegiatan 

organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi 

dengan manajer yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan realisasinya. 

Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi setiap manajer 

untuk merencanakan pendapatan dan biaya yang menjadi tanggung jawabnya, dan 

kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan dan biaya tersebut menurut  

manajer yang bertanggungjawab. Dengan demikian informasi akuntansi 

pertanggungjawaban mencerminkan skor yang dibuat oleh setiap manajer dalam 

menggunakan berbagai sumber ekonomi untuk melaksanakan peran manajer 

tersebut dalam mencapai sasaran anggaran.  

 

2.1.6.3  Pengertian Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali  

Di dalam pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat 

pertanggungjawaban harus dipisah antara biaya yang dapat dikendalikan 

(controllable cost) dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable 

cost). Menurut Horngren,Sundem,Stratton (2002:362), definisi biaya terkendali 

dan biaya tidak terkendali adalah : 

“A controllable cost is any cost that influenced by a manager's 

decision and action. Uncontrollable cost is any cost cannot be affected 

by the management of responsibility center within a given time span. ”  

 

Sedangkan definisi biaya terkendali dan tidak terkendali menurut 

Supriyono (2001:15) yaitu: 

“ Biaya terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi secara 

signifikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban tertentu dalam 

jangka waktu tertentu. Sedangkan biaya tidak terkendali adalah 

biaya yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh seorang 

manajer pusat pertanggungjawaban tertentu dalam jangka waktu 

tertentu.” 



 

Dari   definisi-definisi   tersebut,   dapat   disimpulkan   bahwa   biaya   

terkendali merupakan biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang 

manajer suatu pusat pertanggungjawaban dalam periode tertentu. Sedangkan biaya 

tidak terkendali merupakan biaya yang tidak secara langsung dipengaruhi oleh 

manajer pusat pertanggungjawaban dalam suatu periode tertentu. Biaya terkendali 

dan biaya tidak terkendali dalam suatu perusahaan harus dipisahkan secara tegas 

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

pertanggungjawaban dapat dikendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban, 

maka dalam pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat pertanggungjawaban 

harus dipisahkan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali.  

Pada kenyataanya seringkali ditemui kesulitan dalam memisahkan biaya 

menjadi biaya terkendali dan biaya tidak terkendali, namun terdapat pedoman 

untuk menetapkan apakah suatu biaya dapat dibebankan sebagai tanggung jawab 

seorang manajer pusat pertanggungjawaban atau tidak, yang dikemukakan oleh 

Mulyadi (2001:164) sebagai berikut: 

1. “ Jika seorang manajer memiliki wewenang, baik dalam 

perolehan maupun penggunaan jasa, ia harus dibebani 

dengan biaya jasa tersebut.  

2.  Jika seorang manajer dapat secara signifikan mempengaruhi 

jumlah biaya tertentu melalui tindakannya sendiri, ia dapat 

dibebani dengan biaya tersebut. 

3. Meskipun seorang manajer tidak dapat secara signifikan 

mempengaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakan 

langsungnya sendiri, ia dapat juga dibebeni biaya tersebut, 

jika manajemen puncak menghendaki agar menauh 

perhatian, sehingga ia dapat membantu manajer lain 

bertanggungjawab untuk mempengaruhi biaya tersebut.”  

 

Menurut Supriyono (2001:15), biaya-biaya yang tidak terkendalikan oleh 

manajer suatu pusat pertanggungjawaban tertentu dapat diubah menjadi biaya 

yang terkendali dengan cara : 



1. “ Mengubah wewenang dan tanggung jawab pengambilan   

keputusan biaya. 

2. Mengubah biaya dari biaya tidak langsung yang 

pembebananya secara langsung pada pusat 

pertanggungjawaban.”  

Pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali pada suatu pusat 

pertanggungjawaban sangat penting agar tidak terjadi penyelewengan terhadap 

penggunaan biaya-biaya tertentu dan agar setiap penyimpangan biaya dapat 

diketahui dengan jelas pihak-pihak mana yang harus bertanggunggjawab.  

 

 

2.1.6.4 Klasifikasi dan Kode Rekening Untuk Akuntasi Pertanggungjawaban  

Pemberian kode rekening diperlukan untuk memudahkan mencari 

perkiraan yang dibutuhkan, memudahkan proses pencatatan, pengklasifikasian, 

dan pelaporan data akuntansi. Agar dapat mengetahui dan membedakan 

perkiraan-perkiraan tersebut maka kode yang diberikan harus disusun secara 

konsisten. 

Hal penting pada penggunaan klasifikasi kode rekening ini dapat 

memudahkan perusahaan dalam membagi-bagi perusahaan secara efektlf. Artinya 

semua bagian yang berperan dalam proses kegiatan suatu perusahaan harus dapat 

dilihat dalam kode rekening perusahaan 

Menurut Mulyadi (2001:129), ada 5 metode pemberian kode rekening 

yaitu : 

1.”Kode angka atau alfabet urut 

2. Kode angka blok  

3. Kode angka kelompok  

4. Kode angka desimal 

5. Kode angka urut didahului dengan huruf.”  

Sistem pengkodean yang lazim dipakai sekarang adalah kode kelompok 

dan kode blok. 

1. Kode angka atau alfabet urut 



Dalam pemberian kode ini, rekening buku besar diberi kode angka / 

huruf yang berurut. Kelemahan kode ini adalah jika terjadi perluasan 

jumlah rekening. Hal ini akan mengakibatkan perubahan menyeluruh 

terhadap kode rekening yang mempunyai kode yang lebih besar. 

Contoh kode angka adalah sebagai berikut: 

1. Kas dan bank 

2. Investasi sementara 

3. Piutang 

4. Cadangan kerugian piutang,dst 

2. Kode angka blok (Block Code) 

Kode yang diberikan untuk setiap klasifikasi tidak menggunakan 

urutan digit, tetapi dengan memberikan pada setiap biaya yang 

dimulai dengan angka tertentu dan diakhiri dengan angka tertentu 

yang merupakan suatu blok nomor kode.  

Contoh: 

Golongan perkiraan Kode rekening 

Aktiva 100-199 

Hutang 200-299 

Modal 300 - 399 

Pendapatan 400 - 499 

Biaya 500-599 

3. Kode kelompok (group code) 

  Kode ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 

 Posisi masing-masing angka mempunyai arti, angka paling kiri 

adalah kode kelompok dan angka paling kanan adalah jenis 

perkiraan. 

 Setiap kode kelompok akan terdiri dari angka-angka yang sudah 

diperkirakan lebih dulu 

 Setiap kode dalam klasifikasi menggunakan angka yang sama 

 Jika teriadi penambahan kelompok  perkiraan.  dapat  dilakukan 

dengan merubah angka yang paling kiri.  



Contoh : Kode rekening biaya dan arti posisi angka dalam setiap kode 

biaya adalah sebagai berikut: 

5 x x x xxx 

Kelompok rekening biaya  

Pusat pertanggungjawaban direksi  

Pusat pertanggungjawaban departemen  

Pusat pertanggungjawaban bagian 

Jenis biaya  

 

Kode rekening yang paling sesuai untuk tujuan akuntansi 

pertanggungjawaban adalah berdasarkan kode kelompok (group 

code). Sebab pada kode kelompok ini posisi dan masing-masing angka 

yang digunakan mempunyai arti tersendiri dan jika terjadi perluasan 

wewenang dapat disesuaikan dengan mudah.  

Untuk kepentingan pengumpulan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban, setiap pusat pertanggungjawaban yang terdapat 

dalam struktur organisasi diberi kode (disebut kode organisasi) dengan 

contoh struktur kode sebagai berikut: 

a. Jenjang organisasi dibagi menjadi 3 tingkat : tingkat direksi, 

tingkat departemen, dan tingkat bagian. Oleh karena itu,  jenjang 

organisasi diberi kode dengan memakai 3 angka, yang setiap 

angka mencerminkan jenjang organisasi.  

b. Angka kesatu menunjukkan jenjang direksi, dan angka kedua 

menunjukkan jenjang departemen, sedangkan angka ketiga 

menunjukkan jenjang bagian. 

 

4. Kode angka desimal 

Desimal berarti persepuluhan. Kode angka desimal memberi kode 

angka terhadap klasifikasi yang membagi kelompok menjadi 

maksimal 10 sub kelompok dan membagi sub kelompok menjadi 



maksimal 10 golongan yang lebih kecil dari sub kelompok, sebagai 

contoh : 

1.   Persediaan 

1.1 Persediaan suku cadang 

1.2 Persediaan bahan penolong 

1.3 Persediaan bahan baku 

1.4 Persediaan lain- lain 

 

5.   Kode angka unit didahului dengan huruf 

Metode ini menggunakan kode berupa kombinasi angka dengan huruf. 

Setiap rekening diberi kode angka yang dimukanya dicantumkan 

huruf singkatan kelompok rekening tersebut. Misalnya AL 101 dan 

ATL 112. AL singkatan dari aktiva lancer, ATL singkatan dari aktiva 

tidak lancar. 

Pemberian kode rekening tersebut, menurut Mulyadi (2001:128)  harus 

memenuhi tujuan sebagai berikut: 

1. “Mengidentifikasikan data akuntansi secara unik  

2. Meringkas data 

3. Mengklasifikasi rekening atau transaksi 

4. Menyampaikan makna tertentu.”  

 

2.1.6.5   Sistem Pelaporan Dalam Akuntansi Pertanggungjawaban 

Laporan pertanggungjawaban biaya disajikan untuk memungkinkan 

manajer melakukan pengelolaan biaya Laporan pertanggungjawaban biaya yang 

dihasilkan oleh pusat-pusat pertanggungjawaban memuat biaya-biaya yang 

dianggarkan, realisasi biaya yang terjadi, dan selisih biaya yang terjadi dengan 

anggaran biaya yang ditetapkan. Dengan demikian, bila terjadi penyimpangan 

yang signifikan, maka manajemen yang bersangkutan dapat melakukan tindakan 

koreksi yang diperlukan. Pengelolaan biaya dengan baik memungkinkan 

perusahaan untuk mencapai sasarannya.  



Menurut Usry and Hammer yang dialih bahasakan oleh Sirait dan 

Wibowo (1999:467) tujuan laporan pertanggungjawaban adalah : 

1. “Memberi informasi kepada manajer dan atasan mengenai 

pelaksanaan atas prestasi kerja dalam bidang-bidang yang 

dipertanggungjawabkan. 

2. Mendorong para manajer dan atasan untuk mengambil tindakan 

langsung yang diperlukan guna memperbaiki prestasi kerja.”  

  

Berdasarkan definisi diatas, tujuan laporan pertanggungjawaban adalah 

memberikan informasi kepada para manajer dan supervisor mengenai kinerja 

mereka dalam area pertanggungjawabannya dan untuk memotivasi para manajer 

dan supervisor dalam melakukan keseluruhan tindakan langsung yang diperlukan 

untuk meningkatkan kinerja mereka.  

 

2.2 Penilaian Kinerja 

2.2.1. Pengertian Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan suatu penilaian manusia dalam 

melaksanakan peran yang dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. 

Perusahaan perlu melakukan penilaian kinerja agar dapat mengetahui apakah 

pekerjaan yang dilakukan oleh tiap anggota organisasi telah sesuai dengan tujuan 

perusahaan atau tidak. Menurut Robert L Mathist and John H Jackson yang 

dialihbahasakan oleh Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira Hie (2002:81) 

menerangkan bahwa: 

“Penilaian Kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik karyawan 

mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu 

set standar dan kemudian mengkomunikasikannya dengan 

karyawan.” 

 

2.2.2    Manfaat Penilaian Kinerja  

Menurut   Mulyadi   (2001:416),   penilaian   kinerja  dimanfaatkan   oleh 

manajemen untuk: 



1. “Mengelola   operasi  organisasi  secara  efektif dan  efisien  

melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.  
2. Membantu   pengambilan   yang   bersangkutan   dengan   

karyawan, seperti, promosi, transfer, dan pemberhentian.  

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

karyawan dan 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.” 

 

 

2.2.3     Pengukuran Penilaian Kinerja 

 

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

digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif, yaitu: 

1. “Ukuran kriteria tunggal (Single Criteria) adalah ukuran kinerja yang 

hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajer. Sebagai 

contoh : manajer produksi yang diukur kinerjanya dengan tercapainya 

target kuantitas produk yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 

kemungkinan mengabaikan pertimbangan penting lain mengenai mutu, 

waktu, biaya pemeliharaan peralatan, dan sumber daya manusia.  

2. Ukuran kriteria beragam (Multiple Criteria) adalah ukuran kinerja yang 

menggabungkan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja manajer. 

Sebagai contoh : manajer divisi suatu perusahaan diukur kinerjanya 

dengan berbagai kriteria : 

1)  Profitabilitas 
2)  Pangsa pasar 

3)  Produktivitas 
4)  Pengembangan karyawan 
5)  Tanggungjawab masyarakat 

6)  Keseimbangan   antara   sasaran   jangka   pendek   dengan 
sasaran jangka panjang 

 
3. Ukuran kriteria gabungan (Composite Criteria) adalah ukuran kinerja 

yang menggunakan berbagai macam ukuran, memperhitungkan bobot 



masing-masing ukuran dan menghitung rata-ratanya sebagai ukuran 

menyeluruh kinerja manajer.”  

 

2.2.4     Kinerja Manajer Pusat Biaya  

 

 Pengertian dari kinerja manajer pusat biaya adalah usaha formal yang 

dilakukan oleh manajemen dimana prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya 

pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya untuk mengevaluasi hasil-hasil dari 

aktivitas biaya yang telah dilaksanakan.  

 Sasaran yang ingin dicapai dalam kinerja manajer pusat biaya adalah 

untuk memotivasi setiap manajer dan bawahannya yang berada dalam pusat 

pertanggungjawaban biaya untuk mencapai sasaran organisasi sehingga 

membuahkan hasil dan tindakan yang di inginkan. Tujuan lainnya adalah untuk 

mengendalikan masalah yang timbul dalam penggunaan biaya sebagai ukuran 

kinerja manajer pusat biaya. 

 Pengukuran yang dilakukan untuk mengukur kinerja manajer pusat biaya 

adalah dengan menggunakan ukuran kriteria tunggal dimana hanya menggunakan 

satu ukuran untuk menilai kinerja manajer, yaitu dengan membandingkan 

anggaran dan realisasi. Penggunaan rasio juga dapat memberikan beberapa 

indikator penting dalam menilai suatu kinerja. Hasil dari perbandingan anggaran 

dengan realisasi akan menunjukan efisiensi operasional, biaya yang dikeluarkan 

dan penyimpangannya, pengendalian kemampuan dalam aktivitas-aktivitas 

profitabilitas, rasio input-output dan lain- lain.  

Informasi akuntansi yang sering dipakai sebagai ukuran kinerja manajer 
pusat biaya adalah biaya.Masalah yang timbul dalam penggunaan biaya sebagai 
ukuran kinerja manajer pusat biaya adalah: 

a. Masalah perilaku biaya. 

b. Masalah hubungan biaya dengan pusat biaya.  

c. Masalah jangka waktu. 

d. Masalah tanggung jawab ganda. 

 

a. Masalah Perilaku Biaya 

Variabilitas biaya merupakan perilaku biaya dalam hubungannya 

dengan perubahan volume kegiatan sedangkan terkendalikan atau tidaknya 



biaya bersangkutan dengan hubungan biaya dengan wewenang yang dimiliki 

oleh manajer tertentu. Dalam menentukan terkendalikan atau tidaknya biaya, 

perlu dihubungkan antara biaya tertentu dengan wewenang yang dimiliki oleh 

manajer pusat biaya atas biaya tersebut. Jika manajer pusat biaya memiliki 

wewenang yang memadai untuk dapat secara signifikan mempengaruhi biaya 

tertentu, maka biaya tersebut merupakan biaya terkendalikan bagi manajer 

pusat biaya, dan dapat diperhitungkan dalam penentuan biaya yang menjadi 

ukuran kinerjanya. 

Biaya variabel yang terjadi di pusat biaya tertentu kemungkinan 

dikendalikan oleh manajemen puncak,sehingga bukan merupakan biaya 

terkendalikan bagi manajer pusat biaya tersebut. Biaya variable kemungkinan 

ditentukan berdasarkan teknologi yang digunakan oleh perusahaan dalam 

memproses produk, sehingga manajer pusat biaya tersebut tidak memilki 

wewenang untuk mempengaruhinya. Biaya tetap juga tidak selalu merupakan 

biaya tidak terkendalikan bagi manajer pusat biaya tertentu.  

Dalam pengukuran kinerja pusat biaya, biaya variable maupun biaya 

tetap yang diperhitungkan sebagai ukuran kinerja harus berupa biaya 

terkendalikan oleh manajer pusat biaya tersebut.Biaya terkendalikan adalah 

biaya variable dan biaya tetap yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh 

manajer dengan wewenang yang dimilikinya.  

b. Masalah Hubungan Biaya dengan Pusat Biaya 

Dalam hubungannya dengan pusat biaya, biaya dapat dibagi menjadi 

dua: biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan 

biaya yang manfaatnya hanya dinikmati oleh pusat biaya tertentu. Biaya tidak 

langsung merupakan biaya yang manfaatnya dinikmati oleh leb ih dari satu 

pusat biaya. 

Biaya langsung merupakan biaya terkendali jika manajer pusat biaya 

memiliki wewenang untuk mempengaruhi secar signifikan biaya tersebut. 

Biaya tidak langsung merupakan biaya tidak terkendalikan bagi manajer pusat 



biaya jika pembebanannya ke pusat biaya tersebut tidak dapat dipengaruhi 

secara signifikan oleh manajer pusat biaya tersebut.  

Dalam pengukuran kinerja pusat biaya,biaya langsung maupun biaya 

tidak langsung yang diperhitungkan sebagai ukuran kinerja harus berupa 

biaya terkendalikan oleh manajer pusat biaya tersebut.  

c. Masalah Jangka Waktu 

Biaya kebijakan (baik biaya variable kebijakan maupun biaya tetap 

kebijakan) merupakan biaya terkendalikan dalam jangka pendek.Engineered 

variable costs dan commited fixed costs merupakan biaya terkendalikan 

dalam jangka panjang, dan tidak terkendalikan dalam jangka pendek.  

d. Masalah Tanggung Jawab Ganda 

Jika suatu biaya di bawah wewenang lebih dari satu manajer pusat 

biaya, timbul masalah siapa yang mempertanggungjawabkan biaya tersebut. 

Dalam pengukuran kinerja manajer pusat biaya,biaya yang berada di bawah 

wewenang lebih dari satu manajer pusat biaya digunakan untuk mengukur 

kinerja masing-masing manajer pusat biaya yang terkait.  

Manajer pusat biaya penghasil jasa bertanggung jawab atas 

dihasilkannya jasa dengan biaya yang minimum, sedangkan manajer pusat 

biaya pemakai bertanggung jawab dalam meminimumkan penggunaan jasa 

pusat biaya penghasil jasa.  

 

2.3 Pengaruh Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap 

Kinerja Pusat  Biaya 

 

Informasi akuntansi pertanggungjawaban berguna sebagai alat untuk 

menghasilkan   proses   perencanaan   dan   pengendalian  aktivitas  organisasi. 

Pengendalian dapat dilakukan dengan memberi pesan kepada manajer untuk 

merencanakan  biaya yang  akan  menjadi tanggungjawabnya.  Para manajer 

kemudian    harus    melaporkan    realisasi    biaya    berdasarkan    pusat-pusat 

pertanggungjawaban yang dipimpinnya dalam bentuk laporan. Dalam laporannya 

manajer   perlu   untuk   menyertakan   anggaran   untuk  dibandingkan   dengan 



realisasinya agar dapat diukur kinerja yang telah dilaksanakannya. Dari laporan 

ini pula dapat diketahui apakah kinerja manajer ini telah efektif atau tidak efektif. 

Informasi akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan skor yang dibuat oleh 

setiap manajer dan menggunakan berbagai sumberdaya untuk melaksanakan peran 

manajer dalam mencapai tujuan perusahaan.  

Laporan  akuntansi pertanggungjawaban yang disusun oleh manajer pusat 

pertanggungjawaban merupakan alat bantu  bagi manajemen untuk menilai 

prestasi manajer dan menilai apakah kinerjanya efektif  sehingga   dapat   

memberikan   kontribusi   dalam   pencapaian  tujuan perusahaan. Laporan 

pertanggungjawaban yang disusun oleh manajer pusat biaya   berisi    informasi    

manajer    mengenai    biaya-biaya   yang    menjadi tanggungjawab   manajer   

yang   bersangkutan   dan   harus  dikendalikan    oleh manajer pusat biaya agar 

realisasinya sesuai dengan anggaran dan tidak melebihi anggarannya.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


