
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manfaat 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:710) yang ditulis oleh Tim Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan kata “manfaat” sebagai 

“guna, faedah”. Oleh karena itu, berkaitan dengan penelitian ini, manfaat 

merupakan bentuk kegunaan suatu variabel yang sangat berperan. Penelitian ini 

diarahkan pada kegunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban tentang 

penilaian kinerja manajer pusat laba. 

 

2.2 Akuntansi Manajemen  

 Akuntansi bagi perusahaan merupakan bahasa perusahaan (Language of 

Business), artinya dengan akuntansi orang dapat mengetahui keadaan perusahaan. 

Akuntansi menurut Mulyadi (2001:2) adalah : 

“Akuntansi adalah proses pengeloaan data keuangan yang digunakan 

untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk 

memungkinkan pengambilan keputusan.” 

Terdapat dua macam tipe akuntansi, yaitu tipe akuntansi keuangan dan akuntansi 

manajemen. Akuntansi manajemen memliki dua arti : sebagai suatu tipe akuntansi 

dan suatu tipe informasi. Sebagai tipe akuntansi, akuntansi manajemen merupakan 

suatu sistem pengolahan informasi keuangan untuk menghasilkan informasi 

keuangan bagi kepentingan intern perusahaan. Sebagai tipe informasi akuntansi 

manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai 

satuan ukuran, yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pengelolaan 

perusahaan. (Mulyadi, 2001:2-4) 

 

 

 

 



 

 

Definisi akuntansi manajemen menrut Hansen dan Mowen (2002:2) : 

“Akuntansi manajemen menghasilkan informasi untuk pemakai 

internal. Secara spesifik, akuntansi manajemen mengdentifikasi, 

mengumpulkan, mengukur dan mengklasifikasi, dan melaporkan 

informasi yang berguna dalam perencanaaan, pengendalian dan 

pengambilan keputusan.” 

 

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan tipe 

akuntansi yang mengubah informasi keuangan, terutama untuk memenuhi 

keperluan manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian 

organisasi. 

 

2.3 Tipe Akuntansi Manajemen 

 Informasi akuntansi sebagai bahasa bisnis dikelompokkan menjadi tiga 

golongan, yaitu informasi operasi, informasi akuntansi keuangan, dan informasi 

akuntansi manjemen. Informasi akuntansi diperlukan untuk melaksanakan 

aktivitas perusahaan sehari-hari dan merupakan data mentah bagi informasi 

akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi 

keuangan digunakan oleh manajer (biasanya manajemen puncak) dan pihak 

eksternal perusahaan, serta disajikan dalam laporan keuangan berbentuk neraca, 

laporan rugi laba ditahan dan laporan perubahan posisi keuangan. Informasi 

akuntansi manajemen merupakan informasi yang khusus ditujukan                               

untuk kepentingan manjemen, yaitu perencanaan dan pengendalian. (Mulyadi, 

2001:11-12) 

 Informasi akuntansi manjemen dibutuhkan oleh manjemen berbagai 

jenjang organisasi untuk memnyusun rencana dan mengndalikan aktivitas 

perusahaan di masa yang akan datang. Supriyono (2001:6-7) menyatakan bahwa 

informasi akuntansi manajemen dapat digunakan dalam tiga fungsi manajemen, 

yaitu : 

1. Pengendalian 

Pengendalian merupakan proses yang digunakan oleh manajemen agar 

para pelaksana bekerja dengan efektif dan efisien dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi atau tujuan bagian organisasi yang telah 

ditentukan terlebih dahulu. Informasi akuntansi manajemen digunakan 

dalam proses pengendalian dalam arti sebagai alat : 



 

 

a. Komunikasi 

Sebagai alat komunikasi, informasi akunatnsi manjemen 

memberikan informasi kepada para karyawan mengenai rencana 

dan kebijakan serta jenis tindakan yang diharapkan akan 

dilaksanakan oleh organisasi. 

b. Pemotivasi 

Sebagai alat pemotivasi, informasi akunatnsi manajemen dapat 

mengarahkan para anggota organisasi bertindak dalam cara-cara 

yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi secara 

menyeluruh. 

c. Penarik perhatian  

Sebagai alat penarik perhatian, informasi akuntansi manjemen 

memberikan tanda-tanda timbulnya masalah yang memerlukan 

penyelidikan dan kemungkinan tindakan koreksi yang perlu. 

d. Penilaian 

Sebagai alat penilaian, informasi akuntansi manajemen membantu 

menunjukkan bagaimana prestasi anggota organisasi dan 

menyediakan dasar untuk meningkatkan gaji, promosi, penugasan 

kembali, berbagai bentuk tindakan koreksi, dan dalam keadaan 

yang ekstrim, pemecatan. 

2. Koordinasi 

Koordinasi adalah proses yang bertujuan agar kegiatan-kegiatan 

berbagai bagian di dalam organisasi secara bersama-sama dapat 

mencapai tujuan. Sebagai contoh misalnya koordinasi antara kegiatan 

penjualan, produksi, pembelian, personalia, keuangan, dan sebagainya 

agar kegiatan berbagai bagian dalam organisasi tersebut dapat 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

3. Perencanaan  

Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan mengenai tindakan 

yang akan dilaksanakan di masa depan. Lingkup perencanaan dapat 

disusun untuk bagian-bagian di dalam organisasi atau untuk organisasi 

sebagai keseluruhan. 

 

Informasi akuntansi manajemen menrut Supriyono (2001:7) dapat 

digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu : (1) informasi akuntansi penuh, (2) 

informasi akuntansi diferensial, (3) informasi akuntansi pertanggungjawaban saja. 

Dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai akuntansi pertanggung-

jawaban. 

 

 

 



 

 

2.4 Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Gagasan dibalik akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa kinerja 

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

langsung berada dalam kendalinya. Guna menilai kinerja seorang manajer dengan 

cara ini, biaya dan penghasilan perusahaan diteliti dan dikelompokkan sesuai 

dengan berbagai tingkat manajemen yang memiliki kendali atas biaya itu. Masing-

masing tingkat manajemen dibebani dengan biaya yang berada dalam kendalinya, 

dan para manajer pada tingkatnya masing-masing bertanggung jawab atas 

perbedaan antara tujuan yang dianggarkan dengan realisasinya. 

 

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Organisasi pada umumnya dipimpin oleh seorang pimpinan yang 

menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang 

dimilikinya. Akuntansi pertanggungjawaban berpusat pada gagasan bahwa sebuah 

organisasi hanyalah sekelompok orang yang bekerja menuju tujuan bersama. 

Makin besar bantuan dapat diberikan kepada tiap perorangan dalam pelaksanaan 

tugasnya, makin baik kesempatan bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkannya. Akuntansi pertanggungjawaban mengakui pihak organisasi yang 

berwenang mengendalikan atas biaya atau penghasilan dalam sebuah organisasi 

menjadi pusat pertanggungjawaban yang terpisah dan kekuasaan mengurusnya 

harus ditetapkan dengan tegas, diukur, dan dilaporkan ke atas dalam organisasi 

itu. Jadi akuntansi pertanggungjawaban muncul sebagai akibat adanya 

pendelegasian wewenang (Mulyadi, 2001:183-184). Definisi akuntansi 

pertanggungjawaban menurut Charles T. Horngren (2003:191), adalah sebagai 

berikut: 

 “Responsibility accounting is a system that measures the plan - by 

budget - and actions - by actual results - of each responsibility center.” 

 

 

 



 

 

 Menurut Ronald W. Hilton (2002:524), definisi akuntansi 

pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: 

 “Responsibility accounting refers to the various concepts and tools used 

by managerial accountants to measure the performance of people and 

departments in order to faster goal congruence.” 

 

Menurut Mulyadi (2001:193), adalah sebagai berikut: 

 “Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang 

disusun sedemikian rupa, sehingga pengumpulan dan pelaporan 

biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggung-

jawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang 

atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan 

biaya dan pendapatan yang dianggarkan.” 

 

Berdasarkan definisi di atas, terlihat bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah 

aspek sistem pengendalian manajemen dan merupakan suatu sistem akuntansi 

yang mengakui berbagai pusat tanggung jawab pada keseluruhan organisasi yang 

mencerminkan rencana dan tindakan. Dengan menetapkan penghasilan dan biaya 

tertentu bagi setiap pusat yang memiliki tanggung jawab. Hal ini nantinya akan 

memudahkan dalam mengendalikan kegiatan operasional dan mengevaluasi 

prestasi yang telah dicapai. 

  

2.4.2 Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban dan Manfaat Informasi 

Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Tujuan akuntansi pertanggungjawaban menurut Anthony, Robert N., 

Vijay Govindarajan (2001:541) adalah sebagai berikut : 

 “Responsibility accounting collects and reports planned and actual 

information about the inputs and outputs of 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 akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan informasi masa yang 

akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran, sedangkan berdasarkan 

informasi masa lalu bermanfaat sebagai alat penilaian kinerja manajer pusat 

pertanggungjawaban dan pemotivasian manajer. Menurut Mulyadi (2001:                 

175-178) manfaat-manfaat tersebut sebagai berikut, yaitu: 

1. Sebagai dasar penyusunan anggaran 

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses 

penetapan peran dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan. Dalam 

proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang akan berperan dlam 

melaksanakan sebagian pencapaian aktivitas pencapaian sasaran 

perusahaan dan ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi 

pemegang peran tersebut untuk memungkinkan manajer berperan 

dalam usaha pencapaian sasaran berupa informasi akuntansi. Oleh 

karena itu, penyusunan anggaran hanya mungkin dilakukan  jika 

tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur 

berbagai nilai sumber daya yang disediakan bagi setiap manajer yang 

berperan dalam tahun anggaran. Dengan demikian anggaran berisi 

akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur nilai sumber daya yang 

disediakan selama tahun anggaran bagi manajer yang diberi peran 

untuk pencapaian sasaran perusahaan. 

2. Sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban 

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi penting 

dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, oleh 

karena itu informasi tersebut menekankan hubungan anatar informasi 

dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan 

realisasinya. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan 

peran kepada setiap manajer untuk merencanakan biaya atau 

pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemudian 

menyajikan informasi realisasi pendapatan atau biaya tersebut menurut 

manajer yang bertanggung jawab. Dengan demikian, informasi 

akuntansi pertanggungjawaban  mencerminkan skor yang dibuat oleh 

setiap manajer dalam menggunakan berbagai sumber daya untuk 

melaksanakan peran manajer tersebut dalam mencapai sasaran 

perusahaan. 

3. Sebagai alat pemotivasi manajer 

Motivasi adalah proses prakarsa dilakukannya suatu tindakan secara 

sadar dan bertujuan. Pemotivasi adalah sesuatu yang digunakan untuk 

mendorong timbulnya prakarsa seseorang untuk melakukan tindakan 

secara sadar dan bertujuan. Orang akan memiliki motivasi jika ia 

memiliki nilai penghargaan yang tinggi atau jika ia berkewajiban 

bahwa suatu kinerja akan diberi penghargaan adalah tinggi dan                 

alat ukur kinerja tersebut menggunakan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban. 



 

 

 Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan aktiva, pendapatan 

dan biaya, yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap 

pusat pertanggungjawaban tertentu. Informasi dapat berupa informasi historis 

yang berupa aktiva, pendapatan dan atau biaya masa lalu, dan dapat pula berupa 

informasi yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Sedangkan 

informasi akuntansi pertanggungjwaban yang berupa informasi masa lalu 

bermanfaat sebagai alat penilaaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dan 

sebagai pemotivasi  manajer. 

 

2.4.3 Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban 

Sistem akuntansi pertanggungjawaban mempunyai empat karakteristik 

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

1. Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban; 

2. Standar ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja manajer yang 

bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu; 

3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan 

anggaran; 

4. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman 

berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. 

 

Sistem akuntansi pertanggungjawaban mengidentifikasi pusat pertanggung-

jawaban sebagai unit organisasi seperti departemen, keluarga, produk, tim kerja, 

atau individu. Adapun satuan pusat pertanggungjawaban yang dibentuk, sistem 

akuntansi pertanggungjawaban membebankan tanggung jawab kepada individu 

yang berwenang. Tanggung jawab dibatasi dalam satuan keuangan. 

 Setelah pusat pertanggungjawaban diidentifikasi dan ditetapkan, sistem 

akuntansi pertanggungjawaban menghendaki ditetapkannya target laba sebagai 

dasar untuk menyusun anggaran. Anggaran berisi target laba yang diperlukan 

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. 

 Manajer pusat laba diukur kinerjanya dari selisih anggaran pendapatan dan 

biaya dengan realisasinya yang diperoleh oleh pusat pertanggungjawabannya. 

Informasi akuntansi yang dipakai sebagai ukuran kinerja manajer pusat laba 

adalah tercapai tidaknya target laba yang dianggarkan. Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban menyajikan informasi pendapatan dan biaya yang 



 

 

sesungguhnya dan informasi pendapatan dan biaya yang dianggarkan kepada 

setiap manajer yang bertanggung jawab, untuk memungkinkan setiap manajer 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran mereka dan memungkinkan 

mereka untuk memantau pelaksanaan anggaran mereka. 

 Sistem penghargaan dan hukuman dirancang untuk memacu para manajer 

dalam melaksanakan pencapaian target laba yang dicantumkan dalam anggaran. 

Atas dasar evaluasi penyebab terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan 

pencapaian target laba, dengan anggaran, para manajer secara individual diberi 

penghargaan dan hukuman yang ditetapkan. 

 

2.4.4 Pusat Pertanggungjawaban 

 Pengumpulan dan pelaporan biaya didasarkan pada masing-masing bidang 

pertanggungjawaban yang ada dalam tingkatan organisasi. Untuk itu harus 

ditetapkan bidang pertanggungjawaban dari tiap tingkatan manajemen yang 

disebut pusat pertanggungjawaban. 

 

2.4.4.1 Pengertian Pusat Pertanggungjawaban 

 Definisi pusat pertanggungjawaban menurut Charles T. Horngren 

(2003:191) adalah sebagai berikut: 

 “A responsibility center is a part, segment, or sub unit of an 

organization whose manager is accountable for a specified set of 

activities.” 

 

 Ronald W. Hilton (2002:580), mendefinisikan pusat pertanggungjawaban 

sebagai berikut: 

 “A responsibility center a sub unit in a organization whose manager is 

held accountable for specified financial results of the sub unit’s 

activities.” 

 

 



 

 

Suatu pusat pertanggungjawaban bertanggung jawab untuk melaksanakan 

beberapa fungsi yang merupakan output-nya, dimaksudkan untuk mengukur input 

yang dipakai dalam periode waktu tertentu. Istilah pusat pertanggungjawaban 

digunakan untuk menunjukkan unit organisasi yang dikelola oleh seorang manajer 

yang bertanggung jawab, berdasarkan sejauh mana masukan dan keluaran yang 

menjadi tanggung jawabnya. Masukan suatu pusat pertanggujawaban yang diukur 

dalam satuan uang disebut dengan biaya, sedangkan keluaran suatu pusat 

pertanggungjawaban yang dinyatakan dalam satuan uang disebut dengan 

pendapatan. (Mulyadi, 2001:422) 

 

2.4.4.2 Jenis-Jenis Pusat Pertanggungjawaban 

 Karakteristik utama dari suatu pusat pertanggungjawaban adalah adanya 

input sebagai sumber yang digunakan untuk diolah dalam suatu proses pekerjaan. 

Input tersebut diolah dengan menggunakan mesin atau benda lain dengan bantuan 

sumber daya manusia. Hasilnya yaitu, output yang dapat berupa barang atau jasa 

yang akan dialihkan ke pusat pertanggungjawaban yang lain dalam suatu 

organisasi yang sama atau kepada konsumen.  

 Menurut Mulyadi (2001 : 426), pusat pertanggungjawaban dapat 

diklasifikasikan dalam 4(empat) kelompok, yaitu : 

1.  Pusat Biaya (Expense Center), adalah pusat pertanggungjawaban yang 

manajernya diukur prestasinya atas dasar biayanya (nilai masukan). 

Dalam pusat biaya, keluarannya tidak dapat atau tidak perlu diukur 

dalam wujud pendapatan. Hal ini disebabkan karena kemungkinan 

keluaran pusat biaya tersebut tidak dapat diukur secara kuantitatif, atau 

kemungkinan manajer pusat biaya tersebut tidak dapat bertanggung 

jawab atas keluaran pusat biaya tersebut. Berdasarkan karakteristik 

hubungan antara masukan dengan keluarannya, pusat biaya dibagi 

lebih lanjut menjadi : 

a. Pusat biaya teknik (engineered expense center), adalah pusat 

pertanggungjawaban yang sebagian besar masukannya 

mempunyai hubungan yang nyata dan erat dengan keluarannya. 

b. Pusat biaya kebijakan (discretionary expense center), adalah pusat 

pertanggungjawaban yang sebagian besar masukannya tidak 

mempunyai hubungan dengan keluarannya.  

2. Pusat Pendapatan (revenue center), adalah pusat pertanggungjawaban 

yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan 

pusat pertanggungjawaban tersebut. Manajer pusat pendapatan diukur 



 

 

kinerjanya dari pendapatan yang diperoleh pusat pertanggung-

jawabannya dan tidak dimintai pertanggungjawaban mengenai 

masukannya, karena dia tidak dapat mempengaruhi pemakaian 

masukan tersebut.  

3. Pusat Laba (profit center), adalah pusat pertanggungjawaban yang 

manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan 

biaya pusat pertanggungjawaban tersebut.  

4. Pusat Investasi (investment center), adalah pusat laba yang manajernya 

diukur prestasinya dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat 

pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan. 

Ukuran prestasi manajer pusat investasi dapat berupa ratio antara laba 

dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Tipe Pusat Pertanggungjawaban 

Sumber : Mulyadi, 2001:425 

 

2.4.5 Syarat-syarat Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Mulyadi (2001:142), mengemukakan 5 (lima) buah syarat dalam 

menerapkan dan melaksanakan sistem akuntansi pertanggungjawaban dengan 

baik, yaitu: 

1. Terdapatnya struktur organisasi yang menetapkan secara tegas 

wewenang dan tanggung jawab tiap tingkatan manajemen; 

2. Anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen; 

3. Penggolongan biaya sesuai dengan dapat tidaknya biaya dikendalikan 

oleh manajemen tingkat dalam organisasi; 

4. Sistem akuntansi biaya yang disesuaikan dengan struktur organisasi; 

5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab. 
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Pada prinsipnya konsep pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban itu ialah 

menekankan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap bagian serta membuat 

pusat-pusat pertanggungjawaban terhadap masing-masing bagian. Dalam 

penerapannya antara perusahaan yang satu dengan yang lain tergantung dari jenis 

perusahaan, ukurannya, luas operasi tambahan ataupun faktor khusus yang 

menjadi ciri khas perusahaan. 

 

2.4.5.1 Struktur Organisasi sebagai Pola Pendelegasian Wewenang 

 Dalam membahas sistem akuntansi pertanggungjawaban, informasi 

akuntansi selalu dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap 

manajer yang ada dalam perusahaan. Karena itu, setiap manajer di dalam 

organisasi harus bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang berada di 

bawah pengendaliannya kepada pimpinan perusahaan. Perusahaan sebagai suatu 

organisasi harus memiliki struktur organisasi yang disusun sedemikian rupa, 

sehingga wewenang dan tanggung jawab setiap manajer lebih jelas. 

 Menurut Welsch dan kawan-kawan (2000:3) diterjemahkan oleh 

Purwatiningsih dan Maudy, pengorganisasian adalah: 

 “Proses untuk menyelaraskan hubungan antara karyawan dan 

pekerjaan mereka agar saling berhubungan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan membagi pekerjaan 

diantara kelompok, individu, dan mengkoordinasikan hubungan 

antara kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Pengorganisasian 

juga menyangkut penentuan wewenang manajer.” 

 

Pengorganisasian adalah salah satu tahap dasar dari proses manajemen. 

Pengorganisasian tergantung pada rencana-rencana perusahaan. Perusahaan harus 

mendesain organisasi atau pengembangan struktur organisasi (organizational 

design or development or organizational structure). Menurut Welsch dan 

kawan-kawan (2000:10) diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy, 

kegiatan pengorganisasian mencakup: 

a. Membagi perusahaan menjadi unit kerja yang dapat dikelola 

(misalnya, divisi atau bagian); 

b. Menugaskan atau mendelegasikan tanggung jawab manajemen; dan 

c. Mendefinisikan arah dari keputusan-keputusan. 



 

 

Struktur organisasi menekankan pada pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab manajemen dari atas ke bawah. Hal ini penting, karena 

perencanaan dan pengendalian diterapkan di setiap tingkatan organisasi. Charles 

T. Horngren (2003:191), mendefinisikan struktur organisasi, adalah: 

“An Organization structure is an arrangement of lines of responsibility 

within the entity” 

 

Cara manajemen puncak mengorganisasikan perusahaan mempengaruhi 

sistem pengelompokkan tanggung jawab dan sistem pelaporan. Struktur 

organisasi akan mempengaruhi area yang dapat dikendalikan seorang manajer 

bagian, yang berarti mencerminkan pembagian dan hirarki wewenang dengan 

jelas, agar dapat dicapai pembagian pekerjaan yang bermanfaat. 

Struktur organisasi merupakan peraturan garis tanggung jawab dalam satu 

entitas yang disusun untuk mencapai tujuan bersama orang-orang yang berada 

pada jajaran garis tersebut. Struktur organisasi dalam akuntansi 

pertanggungjawaban yang baik harus disusun sedemikian rupa, sehingga 

wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap pimpinan jelas atas segala kegiatan yang 

berada di bawah pengendaliannya. Menurut Supriyono (2001:201), dalam 

hubungannya dengan tingkat pertanggunggjawaban dalam suatu perusahaan dapat 

diklasifikasikan menjadi dua bagian : 

1. Organisasi Fungisonal 

Organisasi fungsional atau disebut juga organisasi sentralisasi adalah 

organisasi yang setiap manajernya bertanggung jawab atas aktivitas 

operasi perusahaan berdasarkan fungsi manajer bersangkutan. 

Biasanya manajer tingkat atas yang berperan untuk mengambil 

keputusan dan hanya pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab 

terhadap penghasilan dan biaya yang terjadi di perusahaan. 

2. Organisasi Divisional  

Organisasi divisional adalah organisasi yang aktivitas atau kegiatan 

fungsionalnya dilaksanakan oleh unit-unit kerja dalam lingkup 

organisasi itu sendiri. Disebut juga organisasi desentralisasi yang dapat 

memudahkan sistem informasi secara vertikal maupun secara 

horizontal dengan jelas keseluruh divisi yang ada pada perusahaan 

mengenai aktivitas perusahaan. 

 



 

 

Menurut Mulyadi (2001:183), struktur organisasi mencerminkan 

pembagian dan hierarki wewenang dalam perusahaan. Pola pendelegasian 

wewenang dan tanggung jawab bisa didasarkan pada:  

1. Fungsi.  

2. Jenis Produk. 

3. Daerah Geografis. 

 

2.4.5.2 Biaya Terkendali dan Biaya tidak Terkendali 

  Tanggung jawab yang diminta dari tiap departemen melalui manajer pusat 

pertanggungjawaban adalah tanggung jawab atas biaya yang dapat mereka 

kendalikan secara langsung. Dengan demikian, manajer tiap pusat 

pertanggungjawaban tersebut dapat mengidentifikasi pendapatan dan biaya yang 

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

pengawasannya (uncontrollable). Hanya biaya dan pendapatan yang terkendali 

saja yang menjadi tanggung jawab  tiap manajer pusat pertanggungjawaban. 

 Horngren dan kawan-kawan (2003:192), mendefinisikan biaya 

terkendali sebagai berikut: 

 “Controllable cost is any cost that is primarily subject to the influence of 

a given manager of a given responsibility center for a given time span.” 

 

Mulyadi (2001:166), menyatakan biaya terkendali, adalah: 

 “Biaya yang dapat secara signifikan dipengaruhi oleh seorang 

manajer dalam jangka waktu tertentu.” 

 

Sedangkan biaya tidak terkendali adalah : 

“Biaya yang tidak secara langsung dipengaruhi oleh manajer suatu 

pusat pertanggungjawaban dalam jangka waktu tertentu.”  

 

Bila jangka waktu operasinya cukup panjang, maka semua biaya yang 

terjadi dapat dikendalikan oleh seseorang dalam struktur organisasi. Sebaliknya, 

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

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



 

 

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

terkendali merupakan tanggung jawab dari fungsi yang lebih tinggi (pimpinan 

utama). 

 Untuk menentukan apakah seorang manajer tertentu dapat mengendalikan 

biaya atau tidak, sehingga dapat ditentukan apakah biaya tersebut menjadi 

tanggung jawabnya atau tidak, dapat dipakai kriteria-kriteria seperti yang 

dikemukakan oleh Mulyadi (2001:168), sebagai berikut: 

1. Jika seorang manajer memiliki wewenang, baik dalam perolehan 

maupun penggunaan jasa, ia harus dibebani dengan biaya jasa tersebut. 

Seorang manajer jelas dapat mempengaruhi jumlah suatu biaya jika ia 

memiliki wewenang dalam memperoleh dan menggunakan jasa; 

2. Jika seorang manajer dapat secara signifikan mempengaruhi jumlah 

biaya tertentu melalui tindakannya sendiri, ia dapat dibebani dengan 

biaya tersebut. Seorang manajer mungkin tidak mempunyai wewenang 

dalam memutuskan perolehan barang atau jasa, baik harga maupun 

jumlahnya, namun dapat secara signifikan mempengaruhi jumlah 

pemakaiannya. Dalam hal ini, ia dapat dibebani tanggung jawab 

pemakaian barang atau jasa tersebut; 

3. Meskipun seorang manajer tidak dapat secara signifikan 

mempengaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakan langsungnya 

sendiri, ia dapat juga dibebani biaya tersebut, jika manajemen puncak 

menghendaki agar ia menaruh perhatian, sehingga ia dapat membantu 

manajer lain yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi biaya 

tersebut. 

 

Biaya yang dialokasikan kepada suatu pusat pertanggungjawaban dengan 

dasar yang sembarang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada 

manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan, sehingga biaya tersebut 

merupakan biaya yang tidak terkendali bagi manajer tersebut. Menurut Mulyadi 

(2001:165), biaya tidak terkendali dapat diubah menjadi biaya terkendali melalui 

dua cara yang saling berkaitan, yaitu: 

1. Dengan mengubah dasar pembebanan dari alokasi ke pembebanan 

langsung. 

Untuk mengubah menjadi biaya terkendali, biaya tersebut harus 

dibebankan sedemikian rupa kepada pusat pertanggungjawaban 

tertentu, sehingga biaya tersebut dapat dipengaruhi secara signifikan 

oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. 

 

 



 

 

2. Dengan mengubah letak tanggung jawab pengambilan keputusan. 

Perubahan biaya tidak terkendali menjadi biaya terkendali dapat pula 

dilakukan dengan cara mendelegasikan wewenang untuk pengambilan 

keputusan dari manajemen puncak kepada manajer pusat pertanggung-

jawaban yang bersangkutan. Dengan demikian, manajer pusat 

pertanggungjawaban yang sebelumnya tidak mempunyai wewenang 

untuk mempengaruhi biaya tertentu, dengan diterimanya wewenang 

dari manajemen puncak, selanjutnya dapat mempengaruhi biaya 

tersebut secara signifikan. Oleh karena itu, dalam sistem akuntansi 

pertanggungjawaban, semua biaya yang terkendali oleh manajer 

tingkat bawah, dipandang juga terkendali oleh manajer pusat 

pertanggungjawaban yang membawahi manajer yang bersangkutan. 

 

2.4.5.3 Pendapatan Terkendali dan Pendapatan Tidak Terkendali  

Menurut Mulyadi (2001: 166), pendapatan terkendalikan adalah: 

 “Pendapatan yang dapat secara signifikan dipengaruhi oleh seorang 

manajer dalam jangka waktu tertentu.” 

 

Pertanggungjawaban pendapatan yang diperoleh oleh suatu pusat 

pertanggungjawaban diidentifikasikan dengan manajer yang bertanggung jawab 

untuk memperolehnya. Dapat diperoleh atau tidaknya pendapatan oleh suatu pusat 

pertanggungjawaban, tergantung atas kemampuan pusat pertanggungjawaban 

yang bersangkutan. 

 Menurut Mulyadi (2001:167), pendapatan tidak terkendalikan adalah: 

 “Pendapatan yang tidak terkendalikan oleh manajer tertentu, pasti 

dapat dikendalikan oleh manajer yang di atasnya, atau manajer 

lainnya dalam organisasi.” 

 

 Suatu pendapatan yang tidak terkendalikan oleh seorang manajer suatu 

bagian, mungkin merupakan pendapatan terkendalikan bagi manajer departemen 

yang membawahinya, atau manajer bagian lain dalam organisasi. Istilah yang 

tepat untuk menggambarkan terkendalikan atau tidaknya pendapatan, adalah 

“terkendalikan oleh seseorang” dan terkendalikan oleh manajer lain. Dalam 

jangka waktu yang cukup panjang, semua pendapatan akan terkendalikan oleh 

seseorang dalam organisasi, sebaliknya dalam jangka pendek hanya sedikit 

pendapatan yang dapat dikendalikan. 



 

 

2.4.5.4 Klasifikasi dan Kode Perkiraan 

Biaya dan pendapatan dikumpulkan dan dilaporkan untuk setiap jenjang 

manajemen. Agar dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan suatu bagan 

perkiraan yang diberi kode tertentu yang memuat perkiraan-perkiraan yang ada di 

neraca maupun pada perhitungan laba rugi. Proses ini mengakibatkan setiap 

tingkatan manajemen atau setiap bagian dalam perusahaan yang merupakan pusat 

pertanggungjawaban akan dibebani dengan biaya yang terjadi di dalamnya. Biaya 

tersebut harus dipisahkan menjadi biaya terkendali dan tidak terkendali 

berdasarkan kepentingannya, di dalam laporan keuangan dan dalam persiapan 

pembuatan laporan. 

Untuk kepentingan pengumpulan informasi akuntansi pertanggung-

jawaban, tiap pusat pertanggungjawaban yang terdapat dalam struktur organisasi 

diberi kode (kode organisasi atau organization code), dengan struktur kode 

mengacu pada jenjang organisasi. Apabila dimisalkan jenjang organisasi dibagi 

menjadi tiga tingkat, yaitu tingkat direksi, tingkat departemen, dan tingkat bagian. 

Oleh karena itu, jenjang organisasi diberi kode dengan memakai tiga angka, yang 

setiap posisi angka mencerminkan jenjang organisasi. Angka kesatu menunjukkan 

jenjang direksi, angka kedua menunjukkan jenjang departemen, sedangkan angka 

ketiga menunjukkan jenjang bagian. 

Pemberian kode dapat memudahkan proses pencarian perkiraan yang 

dibutuhkan, pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan data akuntansi. Untuk 

dapat segera mengetahui dan membedakan perkiraan-perkiraan dalam proses 

pencarian, maka kode yang digunakan harus disusun secara konsisten. Ada 

beberapa cara yang digunakan dalam proses pengkodean antara lain dengan 

menggunakan angka, huruf, atau dengan kombinasi keduanya. 

Oleh karena biaya yang terjadi dikumpulkan untuk setiap tingkat 

manajemen, maka biaya-biaya tersebut harus digolongkan dan diberi kode sesuai 

dengan tingkat-tingkat manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Setiap 

tingkat manajemen merupakan pusat pertanggungjawaban dan akan dibebani 

dengan biaya-biaya yang terjadi di dalamnya yang dipisahkan antara biaya 

terkendali dan biaya tidak terkendali. 



 

 

Menurut Mulyadi (2001:202), pemberian kode dapat dilaksanakan dengan 

cara: 

1. Berdasarkan metode kelompok (group code method) 

Rekening buku besar diberi kode angka dengan metode kelompok. 

Dalam keadaan yang ideal, kode rekening pembantu biaya terdiri dari 

tujuh angka, sehingga cara pemberian kodenya dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.2   

Arti Posisi Angka dalam Kode Rekening Biaya 

 
Sumber: Mulyadi, Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa. Salemba 

Empat, Jakarta, 2001, halaman 202. 

 

2. Kode Blok (block code) 

Menurut kode blok, kode yang diberikan kepada setiap klasifikasi 

tidak menggunakan aturan-aturan digit, tetapi dengan memberikan satu 

blok nomor untuk setiap kelompok. Jadi, kode akan diberikan kepada 

setiap kelompok dimulai dengan angka tertentu dan diakhiri dengan 

angka tertentu yang merupakan satu blok nomor kode. Contoh 

klasifikasi rekening dengan kode blok dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel  2.1 

Klasifikasi Kode Sistem Blok 

Golongan Perkiraan   Nomor Kode Rekening 

 Aktiva (Asset)     100-199 

 Hutang (Liabilities)    200-299 

 Modal (Capital)     300-399 

 Pendapatan (Revenue)    400-499 

 Biaya (Expenses)     500-599, dst. 

 
Sumber: Mulyadi, Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa. Salemba 

Empat, Jakarta, 2001, halaman 207. 



 

 

3. Stelsel rekening desimal 

Melalui cara ini, 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 (nol) sampai 9 (sembilan). 

 

Kode kelompok mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut: 

a. Posisi masing-masing angka mempunyai arti, di mana angka yang paling kiri 

adalah kode golongan perkiraan dan angka paling kanan adalah kode jenis 

rekening; 

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

ditetapkan terlebih dahulu, dalam mana masing-masing angka mewakili jenis 

rekening. 

Kode rekening yang paling sesuai dengan tujuan akuntansi pertanggungjawaban 

adalah kode kelompok (group code), sebab pada kode kelompok posisi dari 

masing-masing angka yang digunakan mempunyai arti tersendiri dan jika terjadi 

perluasan, rekening dapat diperlakukan dengan mudah. 

 

2.4.5.5 Laporan Pertanggungjawaban   

Laporan hasil akuntansi pertanggungjawaban disebut sebagai laporan 

pertanggungjawaban. 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 

pengumpukan dan pelaporan biaya tiap bidang pertanggungjawaban harus 

dipisahkan anatara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. 

Penanggungjawab-penanggungjawab tersebut harus selalu melaporkan 

perkembangan-perkembangan perusahaan dan masalah-masalah yang 

dihadapinya, laporan lisan tentu saja tidak efektif, sehingga memerlukan laporan 

tertulis di samping laporan lisan yang kadang masih juga diperlukan. Secara 

umum, tujuan dari laporan pertanggungjawaban adalah untuk memeberikan 

informasi kepada kepada pemimpin 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. Tujuan pelaporan akuntansi pertanggungjawaban menurut 

Usry dan Hammer (2002:467) sesuai terjemahan Alfonso Sirait, yaitu: 

1. Memberikan informasi kepada manajer dan atasan mengenai 

pelaksanaan atau prestasi kerja dalam bidang-bidang yang 

dipertanggungjawabkan. 

2. Mendorong para manajer dan atasan untuk mengambil tindakan 

langsung yang diperlukan guna memperbaiki prestasi kerja. 

 

Isi laporan pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan tingkatan manajemen 

yang akan menerimanya. Laporan pertanggungjawaban harus mencantumkan 

semua biaya yang sesungguhnya dikeluarkan disertai dengan jumlah biaya yang 

dianggarkan. Selisih manajer merupakan prestasi manajer. Selisih anggaran dapat 

menguntungkan ataupun merugikan, oleh karena itu diperlukan perhatian dari 

manajer. Namun tidak semua selisih yang merugikan harus diperhatikan karena 

waktu yang dimiliki terbatas. 

 

2.4.5.5.1 Prinsip-prinsip Dasar Penyajian Laporan Pertanggungjawaban    

Secara umum ada dasar-dasar pembuatan laporan yang tepat untuk 

sebagian besar perusahaan bisa menerapkan dasar-dasar tersebut tentu saja harus 

disesuaikan dengan besar kecilnya perusahaan, jenis usaha, kemampuan 

(pendidikan) penerima laporan dan sebagainya. 

Menurut Wilson and Campbell (1997:550) diterjemahkan oleh Tjintjin 

F. Tjandra, ada lima pedoman dasar bagi pelaporan manajemen yang baik agar 

laporan mempunyai tujuan yang tepat:  

1. Harus diterapkan konsep “Pertanggungjawaban”. 

2. Sedapat mungkin harus diterapkan prinsip-prinsip “pengecualian”. 

3. Secara umum angka-angka harus dapat dipertimbangkan. 

4. Sejauh yang dapat dilaksanakan, data harus semakin ringkas untuk 

jenjang pimpinan yang semakin tinggi. 

5. Laporan-lapran pada umumnya harus mencakup komentar-komentar 

interpretatif atau yang jelas dengan sendirinya. 

 

Kelima prinsip dasar di atas merupakan suatu sistem pelaporan yang baik. Selain 

itu ada berbagai faktor lain yang dapat membantu untuk membuat tanggapan dan 

pembaca laporan yang lebih baik, yaitu : 



 

 

1. Laporan harus tepat waktu. 

2. Laporan harus sederhana dan jelas. 

3. Laporan harus dinyatakan dalam bahasa dan istilah yang dikenal oleh 

pimpinan yang akan memakainya. 

4. Informasi harus disajikan dalam urutan yang logis. 

5. Laporan harus akurat. 

6. Bentuk penyajian harus disesuaikan dengan pimpinan yang akan 

menggunakannya.  

7. Selalu distandarisasikan, apabila mungkin. 

8. Rancangan laporan harus mencerminkan sudut pandang pimpinan. 

9. Laporan harus berguna. 

10. Biaya penyiapan laporan harus dipertimbangkan. 

11. Perhatian yang diberikan untuk penyiapan laporan harus sebanding 

dengan manfaatnya. 

 

2.4.5.5.2 Jenis-jenis Laporan 

 Laporan pertanggungjawaban menyajikan perbandingan antara kinerja 

sesungguhnya dengan kinerja yang diharapkan. Laporan ini dapat digunakan 

sebagai umpan balik untuk menilai kinerja manjer suatu pusat 

pertanggungjawaban dan memotivasi manajer tersebut dan memotivasi manajer 

tersebut agar melakukan tindakan koreksi atas kinerjanya di masa yang akan 

datang. 

 Menurut Wilson and Campbell (1997:553) yang diterjemahkan oleh 

Tjintjin F. Tjandra, laporan dapat dibagi ke dalam tiga golongan yaitu : 

1. Laporan perencanaan (Planning Report) 

1) Taksiran atau anggaran jangka pendek perusahaan secara 

menyeluruh atau per divisi. 

2) Telaah khusus perencanaan jangka pendek mengenai segmen 

tertentu dari perusahaan. 

3) Taksiran atau anggaran jangka panjang. 

2. Laporan Pengendalian (Control Report) 

1) Laporan singkat pengendalian (summary control report) 

2) Laporan pengendalian berjalan (current control report) 

3. Laporan Informasi 

1) Laporan trends 

2) Laporan analisis 

 

 

 



 

 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa laporan 

pertanggungjawaban dapat terbagi atas tiga golongan yaitu laporan perencanaan, 

laporan pengendalian, dan laporan informasi, dimana ketiga laporan tersebut 

terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Laporan-laporan tersebut dapat menyajikan 

perbandingan kinerja manajer sesungguhnya dengan kinerja yang diharapkan. 

 

2.4.5.5.3 Prosedur Penyusunan Laporan Akuntansi Pertanggungjawaban 

Prosedur penyusunan lapoaran akuntansi pertanggungjawaban pertama-

tama dimulai dengan pusat-pusat pertanggungjawaban mengirim bukti-bukti 

setiap periode sekali (bulanan/triwulan) sebagai dasar menyusun laporan atas 

biaya yang terjadi dan menjadi tanggung jawab departemen atau bagiannya. Data 

biaya yang dilaporkan untuk pusat pertanggungjawaban adalah biaya yang 

sesungguhnya (actual cost) dan data biaya yang sesungguhnya terjadi ini dikirim 

ke penyusun laporan perusahaan keseluruhan (biasanya departemen/staf controller 

atau pengusaha intern atau bagian akuntansi). 

Selanjutnya bagian penyusunan laporan perusahaan keseluruhan 

(controller/pengawas intern) mengolah data yang berasal dari laporan pusat-pusat 

pertanggungjawaban dan menyusun laporan pertanggungjawaban dengan 

membandingkan antara anggaran yang tersedia dan biaya sesungguhnya yang 

terjadi pada pusat-pusat pertanggungjawaban. Tahap akhir, controller atau 

pengawas intern yang mengirimkan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada 

pusat-pusat pertanggungjawaban yang dinilai, maupun atasan dan pusat 

pertanggungjawaban yang dinilai. 

 

2.5 Anggaran 

 Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan tertentu. Untuk mencapai 

tujuan sebelumnya, maka semua tahap dari kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan harus telah direncanakan dengan baik. Pelaksanaan perencanaan ini 

harus dikendalikan, dikoordinasikan, dan dikombinasikan ke tiap bagian dalam 

organisasi. Oleh karena itu, dibuatlah anggaran yang merupakan penjabaran 

secara kuantitatif dari rencana-rencana yang akan dilaksanakan. 



 

 

2.5.1 Pengertian Anggaran 

 Horngren dan kawan-kawan (2003:176), mendefinisikan anggaran 

sebagai berikut: 

 “Budget is (a) the quantitative expression of propossed plan of action by 

management for a specified period and (b) aid to coordinating what 

needs to be done  to implement that plan.” 

 

Menurut Mulyadi (2001:488), mendefinisikan anggaran sebagai berikut: 

 “Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan 

ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. 

Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun 

berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan 

dalam proses penyusunan program (programming).” 

  

Sedangkan M. Nafarin (2000:9), mendefinisikan anggaran sebagai 

berikut: 

“Anggaran (budget) adalah suatu rencana keuangan periodik yang 

disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. 

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu 

organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. 

Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan.” 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa suatu anggaran 

merupakan alat yang dapat digunakan dalam melaksanakan proses perencanaan 

dan pengendalian manajemen serta komitmen dari pihak manajemen dinyatakan 

dalam satuan moneter. Biasanya anggaran selalu dinyatakan dalam nilai uang atau 

secara kuantitatif yang diproyeksikan untuk jangka waktu satu tahun atau satu 

periode operasi perusahaan. 

 

 

 

 

 



 

 

2.5.2 Syarat-syarat Anggaran yang Baik   

 Anggaran yang baik memiliki beberapa karakteristik menurut Mulyadi 

(2001:511) yaitu : 

1. Anggaran yang disusun berdasarkan program. 

2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban 

yang dibentuk dalam organisasi perusahaan. 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. 

 

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. Karakteristik pusat pertanggungjawaban 

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. Untuk menghasilkan anggaran yang 

dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan sekaligus sebagai alat pengendalian, 

penyusunan anggaran harus memenuhi syarat: 1) partisipasi para manjer dalam 

penyusunan anggaran, 2) organisasi anggaran, 3) penggunaan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban dalam proses penyusunan anggaran dan sebagai pengukur 

kinerja manajer dalam melaksanakan anggaran.  

 

2.5.3 Perbedaan antara Anggaran (Budget) dengan Ramalan (Forecast) 

 Konsep yang lebih jelas mengenai anggaran, berikut ini diuraikan 

perbedaan karakteristik anggaran dengan prakiraan (forecast). Menurut Mulyadi 

(2001:490), adalah: 

 Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain 

keuangan; 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun; 

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti 

bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran; 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang 

lebih tinggi dari penyusunan anggaran; 



 

 

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi 

tertentu; 

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan 

anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 

Prakiraan memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Prakiraan dapat dinyatakan dalam satuan keuangan atau dalam satuan 

selain keuangan; 

2. Prakiraan dapat mencakup berbagai macam jangka waktu; 

3. Penyusunan prakiraan tidak bertanggung jawab untuk mencapai hasil 

yang diprakirakan; 

4. Prakiraan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki 

wewenang yang lebih tinggi; 

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

menunjukkan perubahan kondisi; 

6. Penyimpangan dari yang diprakirakan tidak dianalisis secara formal 

atau secara berkala. Penyusun prakiraan melakukan analisis terhadap 

penyimpangan hasil prakiraan dengan apa yang diprakirakan, namun 

tujuan analisis ini adalah untuk memperbaiki kemampuannya dalam 

melakukan prakiraan. 

 

Ramalan (forecast) bukan merupakan rencana, melainkan suatu 

pernyataan dan/atau penaksiran terukur dari keadaan di masa datang tentang 

pokok tertentu (misalnya pendapatan penjualan) berdasarkan satu atau lebih 

asumsi yang jelas. Ramalan harus selalu menyertai asumsi yang mendasarinya. 

Ramalan harus dipandang sebagai salah satu masukan dalam perbuatan rencana 

penjualan, manajemen perusahaan mungkin menerima, memodifikasi, atau 

menolak ramalan tersebut. Kebalikannya, rencana penjualan memasukkan 

keputusan manajemen yang berdasarkan ramalan, masukan lain, dan kebijakan 

manajemen tentang hal-hal yang berkaitan seperti volume, penjualan, harga, usaha 

penjualan. Ramalan penjualan diubah menjadi rencana penjualan saat manajemen 

dapat mempertahankan pertimbangan manajemen, strategi yang direncanakan, 

komitmen dari sumber-sumber daya, dan komitmen manajerial terhadap tindakan 

agresif untuk mencapai tujuan perusahaan. 

 

 

 

 



 

 

2.5.4 Hubungan Anggaran dengan Akuntansi Pertanggungjawaban 

 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 

bertanggung jawab 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 bertanggung jawab. 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. 

 

2.5.5 Hubungan Anggaran dengan Fungsi Manajemen 

 Anggaran sebagai alat bantu bagi manjemen dalam mejalankan fungsi-

fungsinya, mempunyai kaitan yang sangat erat dalam penyusunan rencana 

(planning), pengkoordinasian (coordinating), dan pengawasan kerja (controlling). 

Lima fungsi manajemen dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Menyusun rencana untuk dijadikan pedoman kerja (planning). 

2. Menyusun struktur organisasi kerja yang merupakan pembagian wewenang 

dan pembagian tanggung jawab kepada para karyawan perusahaan 

(organizing). 

3. Membimbing, memberi petunjuk dan mengarahkan para karywan (directing). 

 

 



 

 

4. Menciptakan koordinasi dan kerja sama yang serasi di antara semua bagian-

bagian yang ada dalam perusahaan. 

5. Mengadakan pengawasan terhadap kerja karyawan di dalam merealisasikan 

apa yang tertuang dalam rencana perusahaan yang telah ditetapkan 

(controlling). 

 

Penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran 

setiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian dari program. Oleh 

karena itu, anggaran merupakan komitmen manajer pusat pertanggungjawaban 

sebagai alat pengendali kegiatan. 

Dengan ditetapkannya anggaran di suatu divisi, maka manajer termotivasi 

untuk mencapai target anggaran dan bermanfaat sebagai penilai prestasi kerja 

anggran divisi yang bersangkutan, karena dapat diukur tingkat efektivitas dan 

efisiensi kerja yang telah dicapainya. Bila terjadi penyimpangan dari yang telah 

ditetapkan, maka dapat diambil tindakan perbaikan. 

 

2.6 Penilaian Kinerja   

2.6.1 Pengertian Penilaian Kinerja 

 Keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja perusahaan dan manajer 

perusahaan di dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2001,570) kinerja adalah : 

“Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang 

diperlihatkan atau kemampuan kerja.” 

 

Sedangkan menurut Hansen and Mowen (2000:6) menegatakan bahwa : 

“Kinerja adalah tingkat konsistensi dan kebaikan fungsi-fungsi 

produk.” 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa kinerja adalah kemampuan suatu 

prestasi yang dicapai dalam melaksanakan suatu tindakan tertentu. Penilaian 

kinerja pada dasarnya merupakan penilaian perilaku 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 (2002:81) yang 

dialihbahasakan oleh Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira Hie menerangkan             

bahwa : 

“Penilaian kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik karyawan 

mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu set 

standar dan kemudian mengkomunikasikannya dengan karyawan.” 

 

Menurut Mulyadi (2001:415) pengertian penilaian kinerja adalah sebagai 

berikut: 

“Penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, 

bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, 

dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”. 

 

Menurut Gary Dessler (2003:241) pengertian penilaian kinerja adalah : 

“Performance appraisal mean evaluating on employee’s current or past 

performance relative to the person’s performance standars.’ 

 

 Jadi berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa 

penilaian kinerja adalah suatu proses dimana organisasi mengevaluasi secara 

sistematis efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan 

karayawannya berdasarkan sasaran atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya 

dengan menggunakan segala potensi yang dimiliki oleh individu untuk mencapai 

pengembangan organisasi. 

 

 

 

 

 



 

 

2.6.2 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. 

 

2.6.3 Tahap-tahap Penilaian Kinerja  

Dalam suatu perusahaan kinerja manajer dapat dinilai melalui beberapa 

tahap-tahap penilaian kinerja yang berbeda pada setiap perusahaan sesuai dengan 

yang telah ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Menurut Gary Dessler 

(2003:241) tahap-tahap penilaian kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Setting work standards. 

2. Assesing the employee’s actual performance relative to these 

standards. 

3. Providing feedback to the employee’s with the aim of motivating that 

person to eliminate deficiencies or continue to perform above far. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa tahap-tahap penilaian 

kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang 

bertanggung jawab berdasarkan standar yang ditetapkan sebelumnya. 

2. Membandingkan kinerja aktual dengan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

3. Umpan balik untuk para manajer dengan tujuan memotivasi agar lebih 

meningkatkan menyediakan kinerjanya.  

 

 

 

 

 



 

 

Menurut Mulyadi (2001:420), mengemukakan penilaian kinerja 

dilaksanakan dalam dua tahap adalah sebagai berikut :  

1. Tahap Persiapan terdiri dari tiga tahap rinci : 

a. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang 

bertanggung jawab. 

b. Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja. 

c. Pengukuran kinerja sesungguhnya. 

2. Tahap Penilaian terdiri dari tiga tahap rinci : 

a. Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

b. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja 

sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar. 

c. Penegakkan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang 

digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. 

 

2.6.4 Pengukuran Penilaian Kinerja 

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

digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif, yaitu:  

1. Ukuran kinerja tunggal (Single Criteria)  

Ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai 

kinerja manajer. Jika kriteria tunggal digunakan untuk mengukur 

kinerja, orang akan cenderung memusatkan usahanya kepada kriteria 

tersebut denga akibat diabaikannya kriteria lain, yang kemungkinan 

sama pentingnya dalam menentukan sukses atau tidaknya perusahaan 

atau bagiannya. 

2. Ukuran kriteria beragam (Multiple Criteria)  

Ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam kriteria untuk 

menilai kinerja manajer. Kriteria beragam merupakan cara unuk 

mengatasi kelemahan kriteria tunggal dalam pengukuran kinerja. 

Beberapa aspek lain manajer dicari ukuran kriterianya sehingga 

seorang manajer diukur kinerjanya dengan beragam kriteria. Tujuan 

penggunaan kriteria beragam adalah agar manajer yang diukur 

kinerjanya mengarahkan usahanya kepada berbagai kinerja. 

3. Ukuran kriteria gabungan (Composite Criteria)  

Ukuran lain yang menggunakan berbagai macam ukuran, 

memperhitungkan bobot masing-masing ukuran dan menghitung rata-

ratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja manajer. Karena disadari 

bahwa beberapa tujuan lebih penting bagi perusahaan secara 

keseluruhan dibandingkan dengan tujuan yang lain, beberapa 

perusahaan memberikan bobot angka tertentu kepada beragam kriteria 

kinerja untuk mendapatkan ukuran tunggal kinerja manajer, setelah 

memperhitungkan bobot beragam kriteria kinerja  

 



 

 

2.6.5 Kriteria Penilaian Kinerja Manajer  

Manajemen puncak harus memperoleh jaminan bahwa setiap manajer 

bertindak sesuai dengan sasaran perusahaan. Kesesuaian sasaran dipengaruhi oleh 

prosedur yang digunakan untuk menilai kinerja manajer, Karena kinerja manajer 

memaksa setiap manajer bertindak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam 

kriteria kinerja. 

Mulyadi (2001:428) mengemukakan kriteria penilaian yang dipilih harus 

sesuai dengan lingkup tanggung jawab yang dibebankan kepada manajer, yaitu : 

1. Manajer pusat biaya teknik dinilai kinerjanya berdasarkan pencapaian 

target produksi dengan biaya yang dianggarkan atau produktivitasnya. 

2. Manajer pusat laba dinilai kinerjanya berdasarkan pencapaian return 

on investment, residual income, atau produktivitas yang telah 

ditetapkan. 

3. Manajer pusat biaya kebijakan dinilai kinerjanya berdasarkan 

keberhasilannya  untuk melaksanakan semua tugasnya dalam batas 

biaya yang ditetapkan dalam anggarannya. 

 

Dalam menetapkan kriteria manajer manajer, menurut Mulyadi 

(2001:428) berbagai faktor berikut perlu dipertimbangkan : 

1. Dapat diukur atau tidaknya kriteria. 

2. Rentang waktu dan sumber daya dan biaya. 

3. Bobot yang diperhitungkan atas kriteria. 

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

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kriteria penilaian kinerja 

manajer harus  dipilih sesuai dengan lingkup tanggung jawab yang dibebankan 

kepada manajer dan mempertimbangkan beberapa faktor dalam menetapkan 

kriteria manajer, yaitu dapat diukur tidaknya kriteria, rentang waktu sumber daya 

dan biaya, bobot yang diperhitungkan dan tipe kriteria yang digunakan. 

 

2.6.6 Analisis Selisih Pusat Laba 

Kinerja manajer suatu pusat pertanggugjawaban dinilai atas dasar 

anggaran dibandingkan dengan realisasi pelaksanaan anggaran yang menjadi 

tanggung jawabnya. Kriteria manajer pusat laba organisasi divisional dianalisis 

kinerjanya atas dasar anggaran dibandingkan dengan realisasi labanya. Selisih 



 

 

tersebut dirinci lebih lanjut ke dalam selisih yang menjadi tanggung jawab para 

manajer yang berada di bawah manajer pusat laba, yaitu manajer pusat 

pendapatan dan manajer pusat biaya. 

Analisis selisih laba bersih terdiri dari atas bagian-bagian selisih yang 

secara bersama-sama membentuk selisih laba atau rugi bersih perusahaaan dan 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Selisih Pemasaran 

Tujuan Pokok departemen pemasaran meliputi : 

a. Menghasilkan laba bruto 

b. Bekerja dalam batas anggaran biaya pemasaran yang telah ditentukan. 

Sebagai manajer pusat pendapatan, manajer departemen pemasaran, terutama 

dibebani tanggung jawab untuk menghasilkan laba bruto. Biaya departemen 

pemasaran digolongkan menjadi dua, yaitu : 

a. Biaya untuk memperoleh pesanan. 

b. Biaya untuk melayani pesanan. 

Manajer pemasaran tidak dibebani tanggung jawab mengenai biaya untuk 

memperoleh pesanan yang terjadi di departemennya karena biaya ini sering 

kali tidak mempunyai hubungan dengan laba bruto yang diperoleh oleh 

departemen ini. Pada dasarnya sebagian besar biaya untuk departemen ini 

adalah biaya untuk memperoleh pesanan yang merupakan biaya kebijakan. 

Namun biaya untuk melayani pesanan (biaya logistik) sebagian merupakan 

biaya kebijakan dan sebagian yang lain merupakan biaya teknik. Biaya teknik 

dalam rangka melayani pesanan dapat dapat dikendalikan oleh manajer 

pemasaran sebagai mana manajer departemen produksi mengendalikan biaya 

produksi. 

Analisis laba bruto digunakan untuk menilai prestasi 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 menjdai tanggung jawab manajer 

pemasaran meliputi selisih yang disebabkan oleh volume penjualan dan haraga 

jual per unit. Manajer pemasaran tidak dapat mengendalikan harga pokok 



 

 

penjualan per unit sehingga selisihnya tidak menjadi tanggung jawabnya. Oleh 

Karena itu dalam analisis laba bruto, harga pokok penjualan per unit 

didasarkan atas biaya standar atau anggarannya. Selisih laba bruto dapat 

dirinci lebih lanjut ke dalam tiga macam selisih, yaitu : 

a. Selisih laba bruto per unit 

Selisih ini timbul karena realisasi laba bruto per unit berbeda dengan yang 

dianggarkan. 

b. Selisih komposisi penjualan  

Selisih ini timbul karena jenis produk tertentu memiliki laba bruto per unit 

yang lebih tinggi dibadingkan dengan jenis produk lainnya dan komposisi 

produk yang dijual menurut anggaran. 

c. Selisih volume penjualan  

Selisih ini timbul karena komposisi penjualan yang berbeda dengan 

volume penjualan yang dianggarkan. 

2. Selisih biaya produksi 

Selisih biaya produksi dianalisis untuk setiap elemen biaya produksi yang 

meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 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 selisish tarif upah langsung dan selisih efisiensi upah 

langsung. Selisih biaya overhead pabrik dianalisis  ke dalam selisih volume 

dan selisih terkendalikan. Untuk menentukan prestasi manajer pusat biaya, 

setiap elemen selisih biaya produksi tersebut perlu dihubungkan dengan 

manajer yang bertanggung jawab terhadap terjadinya selisih tersebut. Dalam 

analisis laba bruto digunakan volume penjualan, hal ini Karena yang 

mempengaruhi selisih biaya produksi adalah volume produksi. 

3. Selisih lain-lain 

Secara konseptual dimungkinkan untuk merinci total selisih elemen biaya 

administrasi dan umum, selisih biaya di luar usaha ke dalam selisih yang 

dibelanjakan dan sebuah kapasitas sebagaimana menganalisis biaya overhead 

pabrik. Namun rincian selisih tersebut jarang dihitung dan biasanya hanya 



 

 

dibandingkan antara anggaran biaya yang bersangkutan dengan realisasinya. 

Hal ini disebabkan karena biaya tersebut pada umumnya merupakan biaya 

kebijakan. 

 

2.6.7 Meningkatkan Kinerja 

Kinerja mempunyai pengertian kemampuan kerja. Dalam bahasa Inggris 

kinerja sering diartikan dengan kata performance yang mempunyai arti 

pelaksanaaan. Kinerja yang baik adalah kinerja yang dapat memberikan kepuasan, 

kesejahteraan dan dampak positif lainnya kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan baik itu pemilik perusahaan, pelanggan 

maupun karyawan perusahaan itu sendiri. 

Meningkatkan kinerja berarti menaikkan kemampuan kinerja individu di 

dalam suatu organisasi. Kinerja dapat dikatakan meningkat apabila hasil kerja 

yang dicapai sesuai dengan target yang telah dierncanakan atau lebih baik dari 

yang direncanakan sebelumnya.  

Salah satu alat yang digunakan perusahaan untuk melakukan evaluasi 

adalah dengan dibuatnya laporan kinerja perusahaan atau disebut juga laporan 

pertanggungjawaban. Dengan dilakukannya evaluasi terhadap laporan 

pertanggungjawaban tersebut maka dapat diketahui banyaknya penyimpangan-

penyimpangan baik itu penyimpangan pusat maupun penyimpangan negatif. 

Penyimpangan-penyimpangan negatif yang terjadi dalam perusahaan tidak dapat 

dibiarkan berkelanjutan tanpa ada tindak lanjut yang mendukung ke arah 

perbaikkan, dan apabila hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan penurunan 

kinerja perusahaan yang tentunya berdampak pada kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Maka dengan adanya evaluasi terhadap laporan 

pertanggungjawaban perusahaan dapat mengurangi dan menghindari penurunan 

kinerja perusahaan yang lebih buruk di masa yang akan datang.  

 

 

 



 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja seorang 

manajer, dalam hal ini khususnya manajer pusat laba dapat dikatakan meningkat 

apabila manajer pusat laba mencapai target laba yang telah direncanakan 

sebelumnya atau lebih baik dari yang direncanakan sebelumnya atau lebih baik 

dari yang direncanakan sebelumnya. Salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja 

manajer yaitu dengan dibuatnya laporan pertanggungjawaban. 

 

2.7 Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Penilaian  

Kinerja Manajer  

Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban penting dalam mengevaluasi 

kinerja seorang manajer pusat pertanggungjawaban, kinerja dinilai terutama 

berdasarkan kemampuan manajer yang bersangkutan dalam mencapai sasaran 

anggaran yang ditentukan. Sedangkan penilaian itu sendiri dilakukan dengan cara 

memfokuskan pada selisih anggaran yang terjadi, dimana selisih yang terjadi 

tersebut merupakan varian dari peran manajer yang direncanakan dalam 

perencanaan laba serta realisasinya. Dengan demikian informasi akuntansi 

pertanggungjawaban menyajikan informasi laba yang sesungguhnya dan 

informasi laba yang dianggarkan kepada setiap manajer mempertanggung-

jawabkan pelaksanaan angaran mereka dan memungkinkan mereka untuk 

memantau pelaksanaan anggarannya. 

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 

suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, 

standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada 

dasarnya dijalankan oleh manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya 

merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang 

mereka mainkan di dalam suatu organisasi. Dalam kinerja yang baik seorang 

manajer diberikan penghargaan untuk memacu para manajer dalam mengelola 

biaya. Oleh Karena itu, jika informasi akuntansi yang memenuhi kebutuhan 

tersebut adalah informasi akuntansi manajemen yang dihubungkan dengan 

individu yang memiliki peran tertentu dalam organisasi. Informasi akuntansi 

manajemen yang memiliki karakteristik itu disebut akuntansi pertanggung-



 

 

jawaban. Tujuan pokok penelitian kinerja seperti yang telah dikemukakan di atas 

adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam 

memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan 

tindakan dan hasil yang yang diinginkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

sistem akuntansi pertanggungjawaban sangat diperlukan dalam menilai kinerja 

manajer pusat pertanggungjawaban diharapkan bahwa tujuan organisasi 

perusahaan secara keseluruhan dapat tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


