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2.1  Konsep Dasar Sistem Pengendalian Manajemen 

2.1.1  Sifat Sistem Pengendalian Manajemen 

    Organisasi dapat dirumuskan sebagai suatu kerja sama berdasarkan suatu 

pembagian kerja yang tetap. Hidup berkelompok pada umumnya membutuhkan 

suatu perkumpulan atau organisasi. Suatu organisasi terdiri dari sekelompok orang 

yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu 

organisasi bisnis, tujuan utamanya adalah memperoleh tingkat laba yang 

memuaskan. Organisasi dipimpin oleh satu hierarki manajer, dengan chief 

executive officer (CEO) pada posisi puncak dan para manajer unit bisnis, 

departemen, bagian (section) dan sub unit lainnya berada dibawah CEO dalam 

bagan organisasi 

  CEO memutuskan keseluruhan strategi yang akan memungkinkan 

organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Tunduk kepada persetujuan CEO, 

para manajer dari berbagai unit bisnis memformulasikan strategi tambahan yang 

memungkinkan unit mereka masing-masing untuk memperluas tujuan-tujuan ini. 

Untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi dapat tercapai maka suatu 

organisasi harus dikendalikan. Sistem pengendalian manajemenlah yang 

membantu para manajer untuk menjalankan organisasi ke arah tujuan strategisnya. 

  Sistem merupakan suatu cara tertentu dan repeatitif untuk melaksanakan 

suatu atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian 
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langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi dan berulang yang dimaksudkan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan proses pengendalian manajemen 

adalah proses dimana manajer diseluruh tingkatan memastikan bahwa orang-

orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud 

(Anthony-Govindarajan, 2005:5). Pengendalian meliputi baik tindakan untuk 

menuntun dan memotivasi usaha pencapaian tujuan maupun tindakan untuk 

mendeteksi dan memperbaiki pelaksanaan yang tidak efektif dan efisien. 

  Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk memonitor atau 

mengamati pelaksanaan manajemen perusahaan yang mencoba mengarahkan pada 

tujuan organisasi dalam perusahaan agar kinerja yang dilakukan oleh pihak 

manajemen perusahaan dapat berjalan lebih efesien dan lancar . Yang dimonitor 

atau yang diatur dalam sistem pengendalian manajemen adalah kinerja dari 

perilaku manajer di dalam mengelola perusahaan. 

 

2.1.2  Pusat Pertanggungjawaban 

2.1.2.1 Pengertian Pusat Pertanggungjawaban 

  Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh 

seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan unit 

tersebut, seperti yang didefinisikan di bawah ini: 

“ A Responsibility center is an organization unit that is headed by a manager who 
is responsible for its activities.” (Anthony-Govindarajan. 2004:131). 
 
  Pusat pertanggungjawaban  dibentuk untuk mencapai satu atau beberapa 

maksud, maksud tersebut adalah tujuannya. Organisasi mempunyai tujuan dan 

manajemen puncak memformulasi strategi untuk mencapai tujuan tadi. Tujuan 
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pusat pertanggungjawaban adalah untuk membantu menerapkan strategi 

(Simamora, 2002:226). 

  Suatu pusat pertanggungjawaban akan menggunakan masukan-masukan 

yang dapat berupa sejumlah material, tenaga kerja dan berbagai jenis jasa. Pusat 

pertanggungjawaban ini akan memerlukan modal kerja (seperti persediaan, 

piutang), peralatan dan asset lain untuk dapat mengelola masukan-masukan tadi. 

Sebagai hasilnya pusat pertanggungjawaban akan memproduksi keluaran baik 

berupa barang ataupun jasa. Produk yang dihasilkan oleh suatu pusat 

pertanggungjawaban bisa diserahkan kepada pusat pertanggungjawaban yang lain, 

dimana output tersebut kemudian menjadi input, atau bisa juga dilempar ke pasar, 

sebagai output perusahaan secara keseluruhan dan hasil yang diperolah disebut 

pendapatan. 

 

2.1.2.2 Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban 

  Ada empat pusat pertanggungjawaban yang diklasifikasikan menurut sifat 

masukan atau keluaran, atau keduanya yang dapat diukur dalam satuan uang. 

a. Pusat Pendapatan 

  Dalam pusat pendapatan, keluaran diukur dalam satuan uang sebagai 

pendapatan. Dengan demikian pusat pendapatan adalah sebuah organisasi 

pemasaran yang tidak bertanggung jawab atas perolehan laba. 

  Tiap pusat pertanggungjawaban juga merupakan pusat biaya apabila 

manajer pusat pendapatan tersebut bertanggung jawab atas biaya yang terjadi 

yang langsung berkaitan dengan unit tersebut. Tapi ukuran utamanya tetap 
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pendapatan yang diperoleh. Pusat pendapatan tidak dibebani biaya atas barang 

yang dipasarkannya. 

b. Pusat Biaya 

  Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang masukannya 

diukur dalam satuan uang, tetapi keluarannya tidak diukur sebagai pendapatan. 

Ada dua bentuk umum dari pusat biaya, yaitu pusat biaya teknik (engineered 

expense center) dan pusat biaya kebijakan (discretionary expense center). 

Pembagian ini berkaitan dengan dua jenis biaya, yaitu biaya teknik dan biaya 

kebijakan. Biaya teknik merupakan elemen biaya yang besar biayanya dapat 

diperkirakan dengan tepat atau sesuai dengan tingkat alasan yang dapat diyakini. 

Contohnya adalah biaya tenaga kerja langsung, biaya biaya bahan baku, 

perlengkapan dan komponen lainnya. Biaya kebijakan yaitu biaya yang tidak 

mungkin ditetapkan secara teknik. Jadi besarnya biaya yang terjadi tergantung 

pada penilaian manajer mengenai jumlah yang tepat sesuai dengan situasi yang 

ada. 

c. Pusat Laba 

  Pusat laba adalah unit organisasi yang baik pendapatan maupun biaya 

biayanya diukur dalam satuan uang. Pembentukan pusat laba akan mendorong 

adanya pembuatan keputusan pada tingkat bawah yang memiliki informasi yang 

relevan mengenai pertukaran pendapatan atau biaya. Lebih jauh lagi mengenai 

pusat laba ini akan dijelaskan pada bagian tersendiri, mengingat kaitannya yang 

sangat erat dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. 

 

 19



BAB II Tinjauan Pustaka 

d. Pusat investasi 

  Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya 

bertanggung jawab atas penggunaan aset-aset pusat investasi tersebut, demikian 

pula atas labanya. Sebuah pusat investasi merupakan pengembangan utama dari 

ide pusat pertanggung jawaban karena pusat ini mencakup semua elemen yang 

memuaskan. Laporkan kinerja suatu pusat investasi tidak hanya terbatas pada laba 

yang diperoleh, tapi juga jumlah aset yang digunakan dalam memperoleh laba.  

 

2.1.3  Unit Usaha sebagai suatu pusat laba 

2.1.3.1 Kriteria Unit Usaha sebagai Pusat Laba 

  Ketika kinerja suatu pusat tanggung jawab diukur dalam ruang lingkup 

laba (yaitu selisih antara pendapatan dan beban), maka pusat ini disebut dengan 

pusat laba (profit center). Menjadikan unit organisasi sebagai pusat laba dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh 

para manajer yang paling dekat dengan tingkat keputusannya. 

b. Kecepatan dari keputusan-keputusan operasional dapat meningkatkan 

karena mereka tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari 

kantor pusat. 

c. Manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian 

sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. 
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d. Karena pusat-pusat laba mirip dengan perusahaan yang independent, 

mereka memberikan dasar pelatihan yang sempurna bagi manajemen 

umum. 

e. Kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang 

bertanggungjawab atas laba akan selalu mencari cara untuk meningkatkan 

labanya. 

f. Pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen tingkat 

atas mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual 

perusahaan. 

g. Karena keluaran (output) yang dihasilkan telah siap pakai, pusat laba 

sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitif 

mereka.. 

Selain manfaat yang diperoleh tadi, pusat-pusat laba dapat menimbulkan 

beberapa kesulitan, diantaranya: 

a. Pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen 

puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan 

bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi, sehingga mengakibatkan 

hilangnya pengendalian. 

b. Jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang 

lebih baik dari pada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas 

keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. 

c. Perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai 

harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum (common cost) 
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yang tepat, dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan 

secara bersama-sama oleh dua atau lebih unit bisnis. 

d. Unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional 

akan saling berkompetisi satu sama lain. 

e. Divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya 

tambahan manajemen, pegawai, dan pembukuan yang dibutuhkan, dan 

mungkin mengakibatkan duplikasi tugas disetiap pusat laba. 

f. Para manajer umumnya yang kompeten mungkin saja tidak ada dalam 

organisasi fungsional karena tidak adanya kesempatan yang cukup untuk 

mengembangkan kompetensi manajemen umum. 

g. Mungkin ada terlalu banyak tekanan atas profitabilitas jangka pendek 

dengan mengorbankan profitabilitas jangka panjang. 

h. Tidak ada sistem yang sangat memuaskan untuk memastikan bahwa 

optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba akan mengoptimalkan 

laba perusahaan secara keseluruhan. 

 

2.1.3.2 Batasan Atas Wewenang Pusat Laba 

  Manajer yang bertanggung jawab atas pusat laba memiliki kendali atas 

pengembangan produk, proses produksi dan pemasaran. Para manajer tersebut 

berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga 

dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Meski demikian, wewenang 

seorang manajer dapat dibatasi dengan berbagai cara yang sebaiknya 

mencerminkan dalam desain dan operasi pusat laba. 
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  Untuk dapat menyadari sepenuhnya manfaat dari konsep pusat laba, 

seorang manajer unit usaha harus memiliki otonomi seperti yang dimiliki oleh 

pimpinan dari suatu organisasi yang independent. Tapi dalam kenyataannya 

otonomi seperti ini tidaklah mungkin. Jika perusahaan dibagi menjadi unit-unit 

yang benar-benar mandiri, maka organisasi itu telah melepaskan keuntungan efek 

sinergi dari adanya unit-unit fungsional tersebut. Akibatnya, struktur unit usaha 

akan mencerminkan trade-off antara otonomi unit bisnis dan batasan perusahaan. 

Efektivitas dari sebuah unit usaha akan sangat tergantung pada seberapa baik 

pertimbangan antara kepentingan-kepentingan kedua hal tersebut dilakukan. 

 

2.2   Penetapan Harga Transfer antar Pusat Laba 

2.2.1  Latar Belakang Timbulnya Harga Transfer 

  Masalah penentuan harga transfer dijumpai dalam perusahaan yang 

organisasinya disusun menurut pusat-pusat laba, dan antar pusat laba yang 

dibentuk terjadi transfer barang atau jasa. Latar belakang timbulnya masalah harga 

transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya 

integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. 

“ Diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang 
diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. “ (Mulyadi,2001:376) 
 
  Diferensiasi dapat dilaksanakan sebagai pelaksanaan strategi diversifikasi. 

Diversifikasi merupakan proses pembentukan unit-unit organisasi untuk 

menghadapai berbagai lingkungan industri. Semakin berkembang usaha 

perusahaan, semakin kompleks lingkungan bisnis yang dihadapi oleh manajemen. 

Perkembangan usaha perusahaan seringkali didorong oleh perluasan pasar, baik 
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perluasan dari sudut customer yang harus dilayani maupun perluasan daerah 

pemasaran yang harus dijangkau oleh perusahaan. 

  Dengan perluasan pasar, perusahaan perlu mengembangkan berbagai 

sumber daya. Strategi diversifikasi umumnya ditempuh manajemen puncak untuk 

menghadapi perkembangan tersebut. Diversifikasi dilakukan oleh manajemen 

untuk alasan sebagai berikut : 

1.   Keputusan dilakukan oleh manajer yang dekat dengan masalah yang dihadapi. 

2. Diversifikasi dapat memotivasi manajer tingkat bawah untuk meningkatkan     

kinerjanya (Mulyadi,2001:376-377). 

   Diversifikasi biasanya ditempuh melalui proses divisionalisasi, yang 

merupakan pembentukan divisi-divisi yang diberi peran sebagai puasat laba. 

Semakin luas tingkatan diversifikasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, 

semakin besar kebutuhan manajemen puncak akan alat untuk mengintregasikan 

berbagai divisi yang telah dibentuk. Pada dasarnya divisi-divisi yang telah 

dibentuk dalam proses divisionalisasi bukan merupakan bagian dari perusahaan 

yang diberi wewenang besar untuk memperolah laba dibawah pengelolaan 

manajemen puncak, maka agar divisi yang dibentuk tidak bercerai-berai, 

manajemen puncak memerlukan mekanisme integrasi berbagai divisi yang telah 

dibentuk. Salah satunya adalah dengan mekanisme harga transfer. Harga transfer 

mempunyai peran ganda : 

1.   Harga transfer mempertegas diversifikasi yang dilakukan oleh manajemen 

puncak. harga transfer  menetapkan dengan tegas hak masing-masing manajer 

divisi untuk mendapatkan laba. Dalam penentuan harga transfer, masing-
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masing divisi yang terlibat merundingkan berbagai unsur yang membentuk 

harga transfer, karena akan berdampak terhadap laba yang dipakai sebagai 

pengukur kinerja mereka. 

2.  Harga transfer berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan mekanisme 

integrasi. harga transfer mendekatkan dua atau lebih divisi yang semula 

melakukan bisnis secara independent (Mulyadi,2001:377). 

 

2.2.2  Pengertian, Karakteristik dan Tujuan Hrga Transfer 

  Terdapat beberapa pengertian harga transfer : 

1.   Dalam arti luas harga transfer meliputi harga produk atau jasa yang 

ditransfer antara pusat pertanggungjawaban. Dengan demikian pengertian 

harga transfer meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen 

produksi dan harga “jual” produk yang ditransfer antar pusat laba. Dalam 

arti sempit harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer 

antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. (Mulyadi, 2001:381). 

2.   Harga transfer adalah harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran 

antara divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjualan (selling 

divisional) dan biaya divisi pembelian (buying division). Harga transfer 

mengukur nilai produk yang diserahkan oleh sebuah pusat laba kepada pusat 

pertanggungjawaban lainnya dalam sebuah perusahaan (Simamora, 

2002:288). 

   Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil satu kesimpulan bahwa 

penetapan harga transfer merupakan mekanisme yang mengatur pembagian 

 25



BAB II Tinjauan Pustaka 

pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan oleh dua pusat laba atau 

secara bersama-sama. 

   Apabila pusat laba dari sebuah perusahaan saling membeli dan menjual, 

ada dua keputusan yang harus dibuat secara periodik untuk tiap produk yang 

sedang diproduksi oleh satu unit usaha dan dijual ke unit usaha yang lain : 

1.   Keputusan pemilihan sumber (sourcing dicision), yaitu penentuan dimana 

produk harus diproduksi, apakah apakah diproduksi di dalam perusahaan 

atau dibeli dari pemasok luar. 

2.   Keputusan penentuan harga transfer (transfer pricing decision). Jika produk 

diproduksi di dalam perusahaan, keputusan berikutnya yang harus dibuat 

adalah pada harga transfer berapa produk tersebut ditransfer dari divisi 

penjual ke divisi pembeli. 

  Dalam penentuan harga transfer, ada dua divisi yang terlibat, yaitu divisi 

penjualan yang mentransfer barang atau jasa, dan divisi pembeli yang menerima 

transfer barang atau jasa dari divisi penjualan. Harga transfer pada hakekatnya 

memiliki tiga karakteristik berikut ini : 

1. Masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur 

kinerjanya berdasarkan  atas laba yang diperoleh dan harga transfer 

merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh. 

2. Harga transfer selalu mengandung unsur laba didalamnya 

3. Harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi sekaligus 

mengintregasikan divisi yang terbentuk (Mulyadi, 2002:387). 
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Ada dua hal yang selalu dirundingkan oleh divisi penjualan dan divisi 

pembeli, yaitu : 

1. Dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer, yaitu 

biaya dan harga pasar. 

2. Besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Dua faktor yang 

harus dirundingkan dalam menentukan besarnya laba yang diperhitungkan 

dalam harga transfer adalah : (1) dasar yang digunakan untuk menentukan 

laba yang diperhitungkan dalam harga transfer, dan (2) besarnya laba yang 

digunakan dalam penentuan harga transfer. 

Harga transfer harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai 

tujuan berikut ini : 

      a.  Memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha 

untuk    menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan 

pendapatan perusahaan. 

     b.   Menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita, maksudnya sistem 

harus  dirancang sedemikian rupa, sehingga keputusan yang meningkatkan 

laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahan. 

     c.    Membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. 

    d.    Sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. (anthony-

Govindarajan, 2005:283). 
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2.2.3 Metode Penetapan Harga Transfer 

   Ada beberapa pendekatan umum dalam penetapan harga transfer, yaitu : 

1.   Metode harga transfer berdasarkan harga transfer (market based transfer 

prices), yaitu harga yang harus dibayar oleh unit usaha apabila unit usaha 

tersebut membeli barangnya dari pemasok luar, dimana harganya itu 

ditentukan oleh pasar. Apabila terdapat pasar eksternal bagi barang atau jasa 

yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban. 

2.   Metode harga transfer berdasarkan biaya (cost based transfer price). Yang 

mensyaratkan bahwa seluruh transfer berlangsung pada beberapa bentuk 

biaya. Tiga bentuk dari penetapan harga transfer berdasarkan biaya yang 

akan dipertimbangkan adalah: (1) biaya penuh, (2) biaya penuh ditambah 

mark up, dan (3) biaya variabel ditambah biaya tetap. 

Gambar 2.1 Unsur-unsur yang Diperhitungkan dalam penentuan Harga 

Transfer atas Dasar Biaya dengan Pendekatan Full Costing 

 
Harga transfer = Biaya penuh + Laba 

 
 
 
             

                                                                                            Y % x Aktiva penuh 
     Biaya produksi : 
       Biaya bahan baku 
       Biaya tenaga kerja 
       Biaya overhead pabrik 
                                          
     Biaya nonproduksi :                                                            Aktiva lancar 

Biayaadministrasi & umum                                               Aktiva tidak lancar               
Biaya pemasaran                                                                                   
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Gambar 2.2 Contoh Perhitungan Harga Transfer dengan Cost-Base Transfer 
Pricing Berdasarkan Pendekatan Full Costing 

   

Perhitungan mark up : 
Biaya administrasi dan umum                                                             XXX 
Biaya pemasaran                                                                                 XXX                    
Laba yang diharapkan : %  x  XXX                                                  XXX  + 
 
Jumlah                                                                                            XXX 
Biaya produksi                                                              XXX  + 
 
Mark up                                                                                                  % 
 
Perhitungan harga transfer : 
Biaya produksi                                                                                    XXX 
Mark up  %  x  XXX                            XXX  + 
 
Jumlah harga jual                                                                                XXX 
Volume produk yang ditransfer                                                          XXX  +              
 
Harga transfer per unit                                                                         XXX 
 
 

3.    Metode harga transfer dengan negosiasi (negotiated transfer prices), Yaitu 

harga transfer yang disetujui bersama antar divisi pembelian dan penjualan. 

Apabila tidak terdapat harga transfer, beberapa organisasi mengajukan pusat 

pertanggungjawaban penerima dan pemberi untuk menegosiasikan harga 

transfer. Harga transfer yang dinegosiasikan mencerminkan kepentingan 

yang dapat harga transfer yang dinegosiasikan mencerminkan kepentingan 

yang dapat dikendalikan atas pusat pertanggungjawaban karena tiap divisi 

bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegoisasikan. 

4.   Metode harga transfer berdasarkan kebijakan (administrated transfer 

prices), yaitu penetapan harga transfer oleh arbitrator (tim yang dibentuk 

 29



BAB II Tinjauan Pustaka 

oleh direksi), jika tidak terdapat kesepakatan antara divisi pembeli dan 

penjual. 

  Masing-masing metode memberikan kontribusi laba yang berbeda-beda baik 

untuk divisi penjual maupun untuk divisi pembeli. Yang terpenting adalah 

bagaimana metode memberikan kontribusi laba yang berbeda-beda baik untuk 

divisi penjual maupun untuk divisi pembeli. Yang terpenting adalah bagaimana 

metode tersebut dapat memuaskan masing-masing unit usaha serta meningkatkan 

kinerja mereka. 

 

2.2.4 Kinerja Unit Usaha 

2.3.1  Konsep Dasar Penilaian Kinerja 

    Menurut Mulyadi : 

“ Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas secara operasional 
suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, Standar 
dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.”(2001:419) 
 
   Menurut (Freangen, 2004:98) dengan bukunya ”Accounting for 

Managerial Analisys”, ada beberapa tujuan dari pengukuran kinerja pusat laba, 

yaitu : 

1.   Untuk menentukan kontribusi sebuah pusat laba, sebagai suatu kesatuan  

terhadap tujuan organisasi. 

2.   Untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kinerja manajer pusat laba. 

3.   Untuk memotivasi manajer pusat laba dalam menngoperasikan unitnya agar 

konsisten dengan tujuan umum perusahaan secara keseluruhan. 
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  Ada dua cara pengukuran kinerja pusat laba, yaitu : 

1. Ukuran kinerja manajemen (management performance), Yaitu seberapa baik 

seorang manajer dalam memimpin unit atau pusat pertanggungjawaban, 

sehingga prestasi manajer diukur sesuai dengan wewenang dan tanggung-

jawabnya. 

2. Ukuran kinerja ekonomi (economic performance) pusat laba, yaitu sejauh 

mana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi (Anthony-

Govindarajan, 2005:177). 

 

2.3.2  Return on Investement sebagai dasar Pengukuran Kinerja Pusat Laba 

  Dalam mengukur kinerja suatu pusat laba, maka laba perlu dihubungkan 

dengan investasi atau aset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Hal 

ini dikarenakan laba yang merupakan selisih antara pendapatan dan biaya tidak 

dapat berdiri sendiri sebagai ukuran kinerja pusat laba. Dengan 

mempertimbangkan aset yang digunakan, maka akan menunjukkan bagaimana 

unit usaha tersebut menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk 

menghasilkan laba. 

  Salah satu cara untuk mengukur kinerja suatu pusat laba adalah dengan 

menggunakan Return on Investement (ROI). 

“ Untuk mengukur kinerja pusat laba, umumnya digunakan dua ukuran yang 
menghubungkan laba yang diperoleh dengan investasi yang digunakan untuk 
menghasilkan laba, yaitu ROI yang merupakan salah satu ukuran profitabilitas dan 
RI (Residual Income)”.(Mulyadi,2004:440) 
 
  Return on investment (ROI) menunjukkan kemampuan unit usaha sebagi 

suatu pusat laba dengan keseluruhan investasi (asset) yang digunakan dalam 
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operasinya untuk menghasilakan laba aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan 

laba (Munawir, 1995:91). Rumus umumnya adalah sebagi berikut. 

 

ROI = 
Investasi

Laba
 

 

  Dalam menggunakan kembalian investasi sebagai ukuran kinerja, 

diperlukan kebijakan manajemen yang bersangkutan dengan : 

1. Penentuan komponen yang dapat digunakan untuk menghitung laba, yaitu : 

    a. Komponen pendapatan, 

    b. Komponen biaya, 

2. Penentuan aktiva yang diperhitungkan ke dalam investment base. 

3. Pengukuran nilai aktiva yang diperhitungkan ke dalam investment. 

  Dalam pengukuran kinerja pusat laba, perlu ditentukan komponen apa saja 

yang diperhitungkan ke dalam investment base. 

“Investment base adalah informasi investasi yang dipakai sebagai dasar untuk 
menghitung kembalian investasi atau beban modal dalam perhitungan residual 
income.” (Mulyadi, 2001:443) 
 
  Berikut unsur aktiva yang diperhitungkan ke dalam investment base : 

1. Kas 

  Hampir semua perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat laba 

mengendalikan kasnya secara terpusat, karena pengelolaan kas secara terpusat ini 

memungkinkan penyediaan saldo kas yang lebih rendah di setiap pusat laba 

dibandingkan jika pusat laba tersebut merupakan perusahaan yang independen. 

Saldo kas yang ada di setiap pusat laba ditetapkan hanya cukup untuk cadangan 
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dalam menghadapi ketidakteraturan penerimaan dan pengeluaran kas pusat laba. 

Formula perhitungan kas yang dimasukkan ke dalam unsur investment base dapat 

didasarkan atas persentase dari pendapatan penjualan, yang menghasilkan jumlah 

kas lebih tinggi dari saldo rata-rata kas yang ada di pusat laba. 

  Kemungkinan lain dalam mengukur kinerja pusat laba adalah dengan tidak 

memperhitungkan kas sebagai unsur investment base. Hal ini dilandasi oleh dasar 

pikiran sebagai berikut : investment base adalah terdiri dari modal kerja dan aktiva 

tetap. Jika saldo kas yang ada ditangan digunakan untuk menghadapi utang lancar, 

maka jumlah piutang dan persediaan merupakan modal kerja pusat laba. Dengan 

demikian investment base hanya terdiri dari modal kerja (piutang + persediaan) 

ditambah dengan aktiva tak berwujud. 

2. Piutang 

  Jika manajer pusat laba diberi wewenang untuk melaksanakan penjualan 

kredit dan pengumpulan piutangnya, piutang diperhitungkan sebagai unsur 

investment base sebesar nilai buku piutang. Jika manajer pusat laba tidak 

mengendalkan pemberian kredit dan pengumpulan piutang, piutang 

diperhitungkan ke dalam investmen base dengan menggunakan formula tertentu. 

Dalam perumusan formula perlu diperhatikan periode normal penerimaan kas dari 

piutang. 

  Nilai piutang yang diperhitungkan kedalam investment base dapat berupa 

nilai jual atau pada harga pokok penjualan produk atau jasa. Karena investasi 

pusat laba ke dalam piutang hanya pada harga pokok penjualan produk atau jasa, 

maka ada yang berpendapat bahwa piutang seharusnya dinilai pada harga pokok 
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penjualan produk atau jasa. Pendapat lain mengatakan bahwa pusat laba dapat 

menanamkan kembali penerimaan kas dari piutang, oleh karena itu piutang 

seharusnya dinilai pada harga jual produk dan jasa. Praktik yang umumnya 

didalam memperhitungkan piutang ke dalam investment base adalah pada harga 

pasar produk atau jasa dikurangi besarnya besarnya taksiran kerugian tidak 

tertagihnya piutang. Saldo piutang bersih rata-rata bulanan merupakan jumlah 

yang diperhitungkan ke dalam investment base untuk mengukur kinerja manajer 

pusat laba. 

3. Persediaan 

  Jika persediaan produk dalam proses dibiayai oleh pemesanan dengan 

diterimanya pembayaran di muka pada saat order diterima, atau dengan 

diterimanya pembayaran berupa progress payment (pembayaran oleh pemesanan 

sesuai dengan kemajuan produksi) dalam hal produk memerlukan proses produksi 

dalam jangk waktu yang panjang, pembayaran di muka atau progress payment 

tersebut dikurangkan dari persediaan yang diperhitungkan ke dalam investmen 

base. Jika persediaan diperoleh dari kredit pemasok, saldo persediaan yang 

diperhitungkan ke dalam investment base harus dikurangi dengan utang kepada 

pemasok, karena persediaan tersebut tidak memerlukan biaya bunga (investment 

free asset). 

4. Aktiva tetap 

  Banyak masalah yang timbul dalam memperhitungkan aktiva tetap ke 

dalam investment base. Masalah-masalah tersebut meliputi : 
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a. nilai yang digunakan untuk memperhitungkan aktiva tetap ke dalam investmen  

base 

b. perlakuan terhadap aktiva tetap yang disewa guna usaha (leased asset) 

c. perlakuan terhadap aktiva tetap yang menganggur (idle asset) 

d. perlakuan terhadap aktiva tetap yang investasinya berasal dari utang jangka   

panjang. 

   Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor : 

Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, Return on Investement (ROI) untuk 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dirumuskan sebagai berikut : 

 

ROI = %100tan x
loyedCapitalEmp

PenyusuEBIT +  

Dimana : 

Earning Before Income Tax (EBIT) = laba operasi perusahaan sebelum 

Mengurangkan beban   bunga dan pajak. 

Penyusutan = bagian dari nilai buku aktiva tetap yang dicadangkan dan 

Dibebankan sebagai biaya tahun berjalan sesuai tarif yang berlaku Sesuai 

dengan kebijakan perusahaan 

Capital Employed = posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva 
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2.3.3  Keunggulan dan Kelemahan ROI sebagai Pengukur Kinerja 

   Return on investment (ROI) sebagai pengukur kinerja pusat laba memliki 

keunggulan-keunggulan sebagai berikut : (Mulyadi, 2002:449) 

1. Return on Investment (ROI) mendorong manajer pusat laba menaruh 

operhatian yang seksama terhadap hubungan antara pendapatan penjualan, 

biaya dan investasi. 

2. Return on Investment (ROI) mendorong manajer pusat laba melaksanakan 

efisiensi biaya. 

3. Return on Investment (ROI) mencegah manajer pusat laba melakukan 

investasi yang berlebihan di dalam pusat laba yang dipimpinnya. 

   Selain keunggulan di atas, Return on Investment (ROI) sebagai 

pengukuran kinerja juga memiliki kelemahan, diantaranya : 

1. Return on Investment (ROI) tidak mendorong manajer pusat laba untuk 

melakukan Investasi dalam proyek yang akan berakibat menurunkan 

kembalian investasi pusat laba, meskipun proyek tersebut menaikkan 

profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. 

2. Return on Investment (ROI) mengakibatkan manajer pusat laba 

memusatkan perhatiannya kepada sasaran jangka pendek dengan 

mengorbankan sasaran jangka panjang. 

3. Return on Investment (ROI) sebagai pengukur kinerja pusat laba sangat 

dipengaruhi oleh metode depresiasi aktiva tetap. 
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2.4  Hubungan Harga Transfer dengan Kinerja Unit Usaha 

   Pada perusahaan yang melakukan desentralisasi, akan mengakibatkan 

terjadinya transfer barang atau jasa antar pusat laba. Hal ini disebabkan tidak 

seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas yang sama sehingga ada kalanya unit usaha 

yang satu harus memakai barang atau jasa unit usaha yang lain. 

   Unit usaha sebagai suatu pusat laba akan diukur kinerjanya berdasarkan 

laba yang diperoleh. Untuk itu perlu diterapkan nilai transfer barang atau jasa 

antar unit usaha terutama dalam kaitannya dengan penilaian kinerja unit usaha 

sebagai pusat laba. Mekanisme yang dapat digunaka adalah dengan menerapkan 

hraga transfer. 

   Dengan menerapkan harga transfer, suatu pusat laba akan termotivasi 

untuk memaksimalkan labanya dengan mengendalikan pendapatan dan biaya 

sebaik-baiknya karena manajer divisi yang dibentuk diserahi fungsi produksi dan 

fungsi pemasaran, serta diberi tangung jawab untuk menghasilkan laba yang 

memadai sepadan dengan investasi yang ditanamkan dalam bisnis divisi. 

Akibatnya  perolehan laba suatu pusat laba yang dipakai sebagai ukuran kinerja 

mereka meningkat. 
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