
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Evaluasi  

 Melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:310) yang ditulis oleh 

Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, diperoleh pengertian 

mengenai evaluasi sebagai berikut : 

 “Evaluasi     : Penilaian, 

   Mengevaluasi  : Menilai, memeriksa untuk menilai. 

   Misalnya, pekerjaan yang dilakukan dan bagaimana hasilnya (baik,  

   cukup, atau buruk).” 
  

 Berdasarkan pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan evaluasi merupakan suatu penilaian yang dilakukan terhadap 

suatu hal dengan tujuan untuk mengetahui hasilnya apakah itu baik, buruk, atau 

cukup. Evaluasi yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, yaitu penulis 

melakukan evaluasi dari hasil penelitian yang ada dalam perusahaan dengan teori-

teori yang ada, kemudian penulis baru dapat menyimpulkan apakah perusahaan 

sudah mencapai target tujuan yang ingin dicapai.  

 

2.2 Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Laporan prestasi harus disusun sesuai dengan konsep akuntansi 

pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban dapat didefinisikan sebagai 

penyusunan pelaporan-pelaporan prestasi yang dikaitkan kepada individu atau 

anggota-anggota kelompok sebuah organisasi dengan suatu cara yang 

menekankan pada faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh individu atau 

anggota-anggota kelompok tersebut. Fokus akuntansi pertanggungjawaban adalah 

unit-unit yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kegiatan atau mencapai 

tujuan tersebut.  

 

 

 



 

2.2.1 Tipe Informasi Akuntansi Manajemen 

 Menurut Mulyadi (2001:15) definisi informasi akuntansi manajemen 

adalah sebagai berikut: 

 “Informasi akuntansi manajemen merupakan informasi yang 

 diperlukan oleh manajemen untuk melaksanakan dua fungsi pokok 

 manajemen :  perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan”. 

  

 Informasi akuntansi manajemen dibutuhkan oleh manajemen berbagai 

jenjang organisasi, untuk menyusun rencana aktivitas perusahaan di masa yang 

akan datang. Kegiatan perencanaan meliputi pengambilan keputusan pemilihan 

alternatif tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dilaksanakan di masa 

yang akan datang. Informasi akuntansi manajemen dapat dihubungkan dengan 

tiga hal: objek informasi, alternatif yang akan dipilih, dan wewenang manajer.  

    

Gambar 2.1 Penggolongan Informasi Akuntansi Manajemen 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber : Mulyadi (2001:16) 

 

 Jika informasi akuntansi manajemen dihubungkan dengan objek informasi, 

seperti produk, departemen, atau aktivitas, maka akan dihasilkan konsep informasi 

akuntansi penuh. Jika informasi akuntansi manajemen dihubungkan dengan 

alternatif yang dipilih, maka akan dihasilkan konsep informasi akuntansi 

diferensial, yang sangat diperlukan oleh manajemen dalam pengambilan 

keputusan pemilihan alternatif. Jika informasi akuntansi manajemen dihubungkan 

dengan wewenang manajer, dihasilkan konsep informasi akuntansi 
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pertanggungjawaban, yang terutama bermanfaat untuk mempengaruhi perilaku 

manusia dalam organisasi. Sesuai dengan pembahasan skripsi ini, maka akuntansi 

pertanggungjawaban akan dibahas lebih lanjut.  

 

2.2.2 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Menurut Mulyadi (2001:2) definisi akuntansi yakni :  

 “Akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk 

 menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk 

 memungkinkan pengambil keputusan melakukan pertimbangan 

 berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan”. 

  

 Henry Simamora (1999:10) menyatakan bahwa pengertian tanggung 

jawab dan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:  

 “Tanggung jawab (responsibility) adalah kewajiban manajer untuk 

 menerima otoritas untuk mencapai hasil yang dikehendaki. 

 Akuntabilitas/pertanggungjawaban (accountability) mengacu kepada 

 ukuran seberapa baik pencapaian hasil-hasil, dan hal ini dipenuhi 

 melalui laporan kinerja berkala yang memperlihatkan kepada 

 manajer yang mendelegasikan wewenang mengenai apa yang terjadi”. 

  

 Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa suatu pertanggungjawaban 

timbul karena adanya pendelegasiaan wewenang. Pada saat organisasi perusahaan 

masih kecil dan masih sederhana, manajer maupun pimpinan masih dapat 

mengurus bahkan mengontrol sendiri apa yang terjadi di dalam organisasi 

sehingga semua masalah dapat terkendali. Tetapi berkembangnya lingkup 

perusahaan maupun organisasi yang menyebabkan semakin banyaknya aktivitas 

yang dilakukan maka manajer akan sulit dalam mengawasi kinerja perusahaan dan 

manejer juga akan sulit dalam mengambil keputusan. Oleh karena itulah 

perusahaan melakukan wewenang terhadap para anggota lainnya sehingga dapat 

mengambil keputusan mengenai masalah-masalah yang dihadapi bagaian dari 

organisasi yang menjadi tanggungjawabannya. Dengan adanya suatu kewenangan 

di setiap anggota maka mereka diharuskan bertanggungjawab terhadap tindakan 

maupun keputusan yang mereka buat.  

 Akuntansi pertanggungjawaban memiliki banyak pengertian yang 

dikemukakan oleh beberapa tokoh, diantaranya yaitu: 



 

 Mulyadi (2001:193) menyatakan bahwa :  

 “Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang disusun       

sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya 

dan/atau pendapatan dillakukan sesuai dengan pusat 

pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat 

ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas 

penyimpangan biaya dan/atau pendapatan yang dianggarkan”. 

 

 Sedangkan menurut Horngren dan kawan-kawan (2003:191) 

menyatakan akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut : 

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

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

 

 Anthony dan Govindarajan (2001:6) mengemukakan akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai berikut : 

 “Management control (also called responsibility accounting) is the 

 process by wich managers influence other members of the organization    

 strategies”. 

 

 Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang membagi struktur 

akuntansi atas bagian-bagian atau pusat-pusat pertanggungjawaban, di mana 

orang-orang pada pusat-pusat pertanggungjawaban mempunyai otorisasi dan juga 

tanggungjawab yang jelas. Dari pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut 

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

 Pengumpulan dan pelaporan biaya didasarkan pada masing-masing bidang 

pertanggungjawaban yang ada dalam tingkatan organisasi. Untuk itu harus 

ditetapkan bidang pertanggungjawaban dari tiap tingkatan manajemen yang 

disebut dengan pusat pertanggungjawaban. Biaya dan pendapatan dikumpulkan 

dan dilaporkan untuk setiap pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh 

seorang manajer. Manajer ini bertanggung jawab mengendalikan unit organisasi 

yang dipimpinnya. 

  

 



 

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Tujuan akuntansi pertanggungjawaban menurut Anthony dkk. (1995:541) 

adalah sebagai berikut : 

 “Responsibility Accounting collects and reports planned and actual 

 accounting information about the input 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 (dalam hal ini 

biaya) yang dikonsumsi. 

 

 Sedangkan menurut Bambang Hariadi (2002:263) mengatakan bahwa : 

 “Tujuan utama dari akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk 

 memenuhi salah satu tujuan akuntansi biaya yaitu sebagai alat 

 pengendalian biaya”.  

  

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi 

pertanggungjawaban adalah menghasilkan laporan-laporan untuk setiap tingkatan 

manajemen yang akan menerima laporan hasil kegiatan suatu unit yang berada di 

bawah wewenangnya. Laporan yang dibuat ditujukan kepada setiap tingkatan 

manajemen akan memberikan umpan balik bagi manajemen, sehingga dapat 

diambil suatu tindakan yang bersifat korektif atau pencegahan dalam pelaksanaan 

kegiatan perusahaan.  

 Selain menghasilkan laporan-laporan, akuntansi pertanggungjawaban juga 

bertujuan memotivasi manajer-manajer pusat pertanggungjawaban untuk 

menampilkan kinerja yang efektif dan efisien. Di samping itu umpan balik berupa 

informasi itu juga membuat keputusan guna mengestimasi hasil-hasil kegiatan 

perusahaan di masa mendatang dan melakukan perencanaan berikutnya.  

 Adapun manfaat-manfaat yang diperoleh dari penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2001:175-178) adalah sebagai berikut : 

 



 

 “1. Sebagai dasar penyusunan anggaran 

 Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses 

 penetapan peran dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan. 

 Penyusunan anggaran hanya mungkin dilakukan jika terjadi 

 informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur berbagai 

 nilai sumber daya yang disediakan bagi setiap manajer yang berperan 

 dalam usaha pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 

 anggaran. Dengan demikian, anggaran berisi informasi akuntansi 

 pertanggungjawaban yang mengukur nilai sumber daya yang 

 disediakan selama tahun anggaran bagi manajer yang diberi peran 

 untuk mencapai sasaran perusahaan. 

              2. Sebagai penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban  

 Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang 

 penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas 

 organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara 

 informasi dengan manajer yang bertanggung \jawab terhadap 

 perencanaan dan realisasinya. Informasi akuntansi 

 pertanggungjawaban mencerminkan skor (score) yang dibuat oleh 

 setiap manajer tersebut dalam mencapai sasaran perusahaan tersebut.  

   3. Sebagai pemotivasian manajer 

 Motivasi adalah proses prakasa dilakukannya suatu tindakan secara 

 sadar dan bertujuan. Pemotivasi adalah sesuatu yang digunakan untuk 

 mendorong menimbulnya prakarsa seseorang untuk melakukan 

 tindakan secara sadar dan bertujuan. Orang akan memiliki motivasi 

 jika ia memiliki  penghargaan  yang  tinggi atau jika ia 

 berkeyakinan bahwa suatu kinerja diberi penghargaan yang tinggi”. 

  

 Berdasarkan uraian di atas, akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat 

terhadap perusahaan yaitu berupa keputusan yang diambil tepat pada waktunya 

dan sesuai dengan manajemen yang ada dan organisasi terbagi menjadi unit yang 

dikendalikan. Bagi para manajer, manfaat yang didapat adalah meningkatkan 

keahlian manejerialnya dan dapat berpartisipasi aktif dalam membuat keputusan 

sehingga kerja dan moralnya dapat lebih ditingkatkan.  

 

2.2.4 Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Mulyadi (2001:186) menyatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban 

memiliki empat karakteristik, 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 atas hukum 

 berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi”. 

 

 Akuntansi pertanggungjawaban mengidentifikasi pusat 

pertanggungjawaban sebagai unit organisasi seperti departemen, kelompok 

produk, tim kerja atau individu yang membebankan tanggung jawab kepada 

individu yang diberi wewenang. Tanggung jawab ini dibatasi dalam satuan uang. 

 Setelah pusat pertanggungjawaban diidentifikasi dan ditetapkan, akuntansi 

pertanggungjawaban menghendaki ditetapkannya biaya standar sebagai dasar 

untuk menyusun anggaran. Biaya standar dan anggaran merupakan ukuran kinerja 

manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan 

dalam anggaran. 

 Pelaksanaan anggaran merupakan penggunaan sumber daya oleh manajer 

pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam 

anggaran. Penggunaan sumber daya ini diukur dengan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban yang dicerminkan ukuran kinerja manajer pusat 

pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran anggaran. 

 Sistem penghargaan dan hukuman dirancang untuk mamantau para 

manajer dalam mengelola biaya untuk mencapai target standar biaya yang 

dicantumkan dalam anggaran atas dasar evaluasi penyebab terjadinya 

penyimpangan biaya yang direalisasikan dari biaya yang dianggarkan, para 

manajer individual diberi penghargaan dan hukuman yang ditetapkan.  

 

2.2.5 Pusat-pusat Pertanggungjawaban  

 Dalam akuntansi pertanggungjawaban, suatu organisasi dibagi ke dalam 

pusat-pusat pertanggungjawaban. Suatu pusat pertanggungjawaban di bentuk 

untuk mencapai salah satu atau beberapa tujuan. Tujuan suatu pusat 

pertanggungjawaban secara individual diharapkan dapat membantu pencapaian 

tujuan suatu organisasi sebagai suatu keseluruhan sehingga tercapai keselarasan 

tujuan (goal congruence).  



 

 Horngren dan kawan-kawan (2003:191) menyatakan pusat 

pertanggungjawaban sebagai berikut :  

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

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

  

 R.A Supriyono (2000:326) menyatakan bahwa : 

 “Pusat pertanggunjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh 

   seorang manajer yang bertanggungjawab atas aktivitas-aktivitas             

   pusat pertanggungjawabannya”. 

  

 Menurut R.A. Supriyono (2000:326-327) pusat pertanggungjawaban 

dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok pusat pertanggungjawaban, yaitu: 

 “1. Pusat Biaya 

 Adalah suatu pusat pertanggungjawaban atau suatu unit organisasi 

 dalam suatu organisasi yang kinerja manajernya dinilai atas dasar 

 beban biaya dalam pusat pertanggungjawban yang dipimpinnya. Pusat   

 beban digolongkan menjadi dua yaitu (1) pusat beban teknis, dan (2) 

 pusat beban kebijakan. 

   2. Pusat Pendapatan  

 Adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang 

 kinerja manajernya dinilai atas dasar pendapatan dalam pusat 

 pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat pendapatan biasanya 

 sekaligus merupakan pusat beban kebijakan. 

   3. Pusat Laba 

 Adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang 

 kinerja manajernya dinilai atas dasar selisih pendapatan dengan beban 

 biayanya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.  

        4. Pusat Investasi  

 Adalah pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang 

 kinerja manajernya dinilai atas dasar pendapatan, beban, dan sekaligus 

 investasi (aktiva dan modal) pada pusat pertanggungjawaban yang 

 dipimpinnya. Jadi prestasi manajer ini dinilai atas dasar laba dan 

 investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba”.  

 

2.2.6 Syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban  

 Menurut Muyadi (2001:142), agar akuntansi pertanggungjawaban dapat 

diterapkan pada perusahaan dan terlaksana sesuai dengan tujuan, diperlukan 

beberapa persyaratan sebagai berikut : 



 

           “1. Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang 

 tanggung jawab tingkatan manajemen. 

             2. Anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen 

 (control ability).  

             3.  Penggolongan biaya yang sesuai dan yang dapat dikendalikan dan 

 tidak dapat dikendalikan oleh manajemen tertentu dalam  

 organisasi. 

             4. Terdapat susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan 

 dengan kewewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban 

 dan sistem akuntansi yang disesuaikan dengan struktur      

 organisasi. 

  5.  Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab   

       (Responsibility Reporting)”. 

 

 Penggolongan berdasarkan penyimpangan menggunakan anggaran dan 

manajer secara efektif mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasi, mereka 

harus memusatkan perhatian terhadap bidang yang didalamnya terdapat 

penyimpangan hasil sesungguhnya dan sasaran yang dianggarkan atau sasaran 

standar. Pengelolaan berdasarkan tujuan merupakan serangkaian prosedur formal 

yang dimulai dengan penetapan sasaran yang dinyatakan dalam hasil atau sasaran 

yang diharapkan dan secara bersama-sama memantau kemajuan dalam pencapaian 

sasaran tersebut. 

 

2.2.6.1 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi merupakan hal penting dan merupakan salah satu 

syarat dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Gunawan Adisaputro 

dan Marwan Asri (2003:17) mendefinisikan organisasi sebagai berikut : 

 “Organisasi adalah suatu kelompok individu yang bekerja sama                 

   untuk mencapai suatu tujuan”. 

 

 Untuk mencapai tujuan tidak terlepas dari pembentukan struktur 

organisasi. Oleh karena itu, struktur organisasi harus disusun sedemikian rupa 

sehingga wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap manajer menjadi jelas.  

  

 



 

Stephen P.Robbins (2003:178) menyatakan tentang struktur organisasi 

adalah sebagai berikut : 

 “Organizational structure defines how job takes are formally divided,               

   grouped and coordinated”. 

 

 Menurut R.A. Supriyono (2000-200) atas dasar penentuan kekuasaan, 

tanggung jawab, dan spesialisasi anggota organisasi maka stuktur organisasi dapat 

digolongkan ke dalam dua hierarki, yaitu : 

            “1. Hierarki vertikal menunjukan diferensiasi kekuasaan dan 

 tanggung-jawab. Contoh, setiap kepala seksi mempunyai 

 kakuasaan pada seksi yang bersangkutan dan bertanggung 

 jawab pada hierarki di atasnya yaitu kepala departemennya. 

              2.  Hierarki Horizontal menunjukan diferensiasi spesialisasi antar 

 unit-unit yang ada dalam struktur organisasi yang 

 bersangkutan. Dimensi horizontal suatu organisasi lebih 

 dibedakan oleh spesialisasi daripada oleh kekuasaan. Contoh, 

 karyawan dengan keahlian dan spesialisasi pemasaran 

 dikelompokkan dalam unit pemasaran yang dinamakan 

 Departemen Pemasaran”.  
 

 Menurut R.A Supriyono (2000:201), untuk tujuan pengendalian 

manajemen, penyesuaian departemen-departemen dalam suatu struktur organisasi 

dapat digolongkan ke dalam tiga cara utama  yaitu : 

           “1.  Struktur Organisasi Fungsional adalah struktur organisasi yang 

disusun berdasar fungsi-fungsi pokok organisasi dalam rangka   

mencapai tujuan. Dalam organisasi fungsional, setiap manajer 

bertanggung jawab terhadap salah satu dari berbagai fungsi yang ada 

dalam organisasi. 

              2. Struktur Organisasi Divisional adalah struktur organisasi yang 

disusun berdasar divisi-divisi yang dibentuk dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. Untuk tujuan pengendalian dan 

pertanggungjawaban, suatu divisi pada organisasi divisional dapat 

diperlakukan sebagai kesatuan usaha yang independen. 

              3.  Struktur Organisasi Matrik adalah struktur organisasi yang 

disusun berdasar dua tanggung jawab penting untuk mencapai tujuan 

organisasi, yaitu: (1) unit-unit fungsional yang bertanggung jawab 

terhadap kegiatan fungsi, (2) unit-unit proyek yang bertanggung 

jawab terhadap aktivitas proyek-proyek”.  

 



 

 Struktur organisasi merupakan susunan jalur tanggung jawab dalam satuan 

usaha, dan pada setiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor 

sebagai berikut : 

1. Luasnya perusahaan 

2. Metode yang dipakai dalam mendelegasikam kekuasaannya 

3. Depertementalisasi, yaitu membagi suatu organisasi menjadi unit-unit 

yang disebut departemen, sub unit, bagian seksi dan sebagainya. 

Tujuan pembentukan struktur organisasi adalah: 

1. Struktur organisasi memudahkan pelaksanaan tugas, membagi-bagi 

suatu kegiatan besar menjadi kegiatan kecil, kemudian masing-masing 

kegiatan tersebut di tugaskan kepada orang yang cakap, sehingga akan 

memudahkan pelaksanaan tugas tersebut. 

2. Memudahkan pelaksanaan tugas bawahaan, sehingga akan dapat 

mengetahui dengan mudah dan dapat diminta tanggung jawabnya 

secara tegas. 

3. Mempermudah penetapan pegawai yang sesuai dengan keahlian yang 

dimilikinya. 

 

2.2.6.2 Anggaran  

 Menurut M. Nafarin (2004:12), definisi anggaran adalah sebagai berikut : 

 “Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun 

berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) 

merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang 

dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam 

satuan uang untuk jangka waktu tertentu”. 

 

 Pengertian anggaran menurut Mulyadi (2001:488) yaitu : 

 “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 kegiatan jangka panjang yang 

 ditetapkan dalam proses penyusunan anggaran”.  

 

 

 

 



 

 Anggaran menurut Carter and Usry (2006:13) adalah : 

 “Anggaran adalah pernyataan terkuantifikasi dan tertulis dari 

 rencana manajemen.”  

 

 Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah 

rencana yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (biasanya dalam ukuran uang), 

selama periode tertentu, biasanya satu tahun dengan tujuan agar setiap aktivitas 

didalam perusahaan dapat mencapai sasaran atau hasil yang sesuai dengan yang 

direncanakan. Untuk memenuhi segala aspek yang ada dalam pengertian di atas, 

maka anggaran harus disusun dalam bentuk tabel dan bersifat kuantitaf. 

Disamping itu, anggaran harus bersifat realitis, yaitu tidak terlalu optimis dan juga 

tidak terlalu pesimis, fleksibel terhadap keadaan yang mungkin berubah, serta 

kontinyu dalam arti membutuhkan perhatian yang terus-menerus. 

 Karakteristik anggaran menurut Mulyadi (2001:490) yaitu : 

            “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 manajer setuju untuk menerima tanggung jawab 

untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 

              4. Ukuran anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang 

berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. 

              5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi 

tertentu. 

              6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan 

dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan”. 

 

 Selain itu, menurut Mulyadi (2001:511) bahwa anggaran yang baik harus 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

 “1. Anggaran disusun berdasarkan program. 

              2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat 

pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan. 

              3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat 

pengendalian”. 

 

 Dalam proses ini, manajer pusat pertanggungjawaban berperan dalam 

penyusunan usulan anggaran serta mengadakan negosiasi dengan manajer yang 

memberikan tanggung jawab kepadanya. Oleh karena itu, anggaran yang sudah 



 

disahkan merupakan kesanggupan manajer pusat pertanggungjawaban untuk 

melaksanakan rencana dalam anggaran tertentu. 

 Menurut Supriyono (2000:95) anggaran terdiri dari tiga bagian penting, 

yaitu: 

            “1. Anggaran Operasi, yaitu anggaran yang menunjukan rencana 

operasi atau kegiatan tahun yang akan datang. Elemen anggaran 

operasi meliputi anggaran pendapatan, anggaran biaya, anggaran 

persediaan, dan elemen modal kerja lainnya. 

              2. Anggaran Kas, yaitu anggaran yang menunjukan perkiraan 

sumber dan penggunaan kas dalam tahun anggaran. 

              3. Anggaran Investasi, yaitu anggaran yang menunjukan mengenai 

rencana pengeluaran modal (investasi) dalam tahun anggaran”. 

 

 Menurut Mulyadi (2000:513), untuk menghasilkan suatu anggaran yang 

berfungsi sebagai alat perencanaan dan sekaligus sebagai alat pengendalian dalam 

kaitannya dengan akuntansi pertanggungjawaban, maka di dalam penyusunannya 

suatu anggaran harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

            “1. Partisipasi para manajer pusat pertanggungjawaban dalam proses 

penyusunan anggaran. 

              2. Organisasi anggota. 

              3. Penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam 

proses penyusunan anggaran dan sebagai pengukur kinerja 

manajer dalam pelaksanaan anggaran”. 

 

 Fungsi anggaran menurut Mulyadi (2001:502) adalah sebagai berikut : 

 “1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana 

kerja. 

              2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan 

dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang. 

              3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang 

menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan 

yang menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas. 

              4. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai 

pembanding hasil operasi sesungguhnya.  

              5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang 

memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan 

lemah bagi perusahaan. 

              6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan 

memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak 

secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi”. 

 

 



 

 Proses penyusunan anggaran menurut R.A. Supriyono (1993:54) adalah : 

“1. Penentuan jumlah anggaran setiap golongan biaya untuk periode 

yang akan datang. 

              2. Pengumpulan biaya yang sesungguhnya atau realisasi biaya. 

              3. Perbandingan antara pelaksanaan dengan anggarannya. 

              4. Analisis dan pelaporan penyimpangan atau selisih yang timbul 

antara realisasi dibanding dengan anggaran. 

              5. Membuat tindakan yang konsisten dengan analisis dan laporan 

tersebut”.  

 

 Ellen Christina dkk. (2001:2-3) menyatakan manfaat penyusunan 

anggaran secara lebih lengkap adalah sebagai berikut: 

 “1. Adanya perencanaan terpadu  

 Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk 

 merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan 

 pengendalian terhadap berbagai kegiatan secara menyeluruh. 

   2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan 

 Anggaran yang disusun dengan baik akan membuat bawahan 

 menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik  tentang 

 operasi perusahaan dan bawahan akan mendapat pedoman yang 

 jelas dalam melaksanakan tugasnya.  

   3. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 

 Anggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan, 

 anggaran memberikan ilutrasi operasi perusahaan secara 

 keseluruhan. 

   4. Sebagai alat pengawas kerja  

 Anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target  yang 

 bisa dibandingkan dengan realisasinya sehingga pelaksanaan  setiap 

 aktivitas dapat dinilai kinerjanya. 

   5. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan 

 Anggaran yang disusun dengan baik menerapkan standar yang relevan  

 yang memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam 

 menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerjaan bisa 

 diselesaikan dengan baik, artinya dengan menggunakan sumber-

 sumber daya perusahaan yang dianggap paling menguntungkan”. 

 

 Tujuan anggaran menurut Ellen Christina dkk. (2001:4), yaitu: 

 “1. Untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas  

  dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan  

  memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. 

             2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-

 pihak terkait sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung dan  

 dilaksanakan. 



 

             3. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan 

 maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan 

 yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai 

 tujuan perusahaan.  

   4. Untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh  

       dalam rangka memaksimalkan sumber daya. 

              5. Untuk menyediakan alat dan mengendalikan kinerja individu dan 

  kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu 

 atau tidaknya tindakan koreksi”.  

 

 Dalam penyusunan anggaran, diperlukan suatu unit organisasi yang 

mengkoordinasikan berbagai jenis usulan anggaran dari berbagai pusat 

pertanggungjawaban untuk kemudian disusun menjadi rancangan anggaran induk. 

Unit organisasi ini hanya dibentuk pada saat proses penyusunan anggaran saja. 

Jika proses penyusunan anggaran perusahaan telah selesai, komite anggaran 

menjadi tidak berfungsi dan fungsi pengedalian pelaksanaan anggaran diserahkan 

kepada unit organisasi perusahaan.  

 Komite anggaran menurut Mulyadi (2001:503) terdiri dari: 

 “1. Direktur utama sebagai, ketua merangkap anggota komite. 

   2. Direktur pemasaran, sebagai anggota. 

   3. Direktur produksi, sebagai anggota. 

   4. Direktur keuangan dan administrasi, sebagai anggota. 

   5. Manajer departemen keuangan, sebagai sekertaris komite”. 

 

 Mulyadi (2001:503-504) menyatakan tugas Komite Anggaran adalah: 

 “1. Merumuskan sasaran anggaran dan kebijakan pokok perusahaan  

       untuk tahun anggaran. 

   2. Menyampaikan informasi mengenai tujuan dan kebijakan pokok  

       tersebut kepada para manajer pusat pertanggungjawaban. 

              3. Menelaah rancangan anggaran yang diajukan oleh para manajer  

 pusat pertanggungjawaban mengenai rancangan anggaran uang        

 mereka ajukan. 

              4.Melakukan negosiasi dengan para manajer pusat 

 pertanggungjawaban mengenai rancangan anggaran yang mereka 

 ajukan. 

              5. Mengajukan rancangan anggaran perusahaan secara keseluruhan 

 kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham 

 (RUPS). 

              6. Menelaah anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris 

 dan RUPS. 



 

              7.Melakukan negosiasi dengan para manajer pusat 

 pertanggungjawaban mengenai anggaran yang telah disahkan 

 oleh RUPS. 

   8. Melakukan revisi anggaran, sesuai dengan kebijakan RUPS”. 

 

 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 

yang digunakan sebagai alat pengendalian kegiatan. 

 Dengan ditetapkan anggaran di suatu divisi, maka manajer termotivasi 

untuk mencapai target anggaran dan bermanfaat sebagai penilai prestasi kerja 

anggota divisi yang bersangkutan, karena dapat diukur tingkat efektivitas dan 

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

ditetapkan, dapat diambil tindakan perbaikan. Meskipun anggaran memiliki 

banyak manfaat, namun masih terdapat kekurangan-kekurangan. Kelemahan 

anggaran menurut Ellen Christina (2001:19) yakni sebagai berikut : 

            “1. Dalam penyusunan anggaran, penaksiran yang dipakai belum  

 tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya. 

             2. Seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyususnan 

 anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada  

 yang direncanakan. 

             3. Karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka 

 secara potansial dapat menimbulkan persoalan-persoalan 

 hubungan kerja (human relation) yang dapat menghambat proses 

 pelaksanaan anggaran. 

           4. Penyusunan anggaran tidak dapat terlepas dari penilaian 

 subjektif pembuat keputusan (decision maker) terutama pada 

 saat data dan informasi tidak lengkap”.  

 

2.2.6.3 Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali 

 Didalam akuntansi pertanggungjawaban, tiap manajer beradaptasi dalam 

penyusunan anggaran biaya bagiannya masing-masing. Oleh karena itu, bagian 

masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai realisasi 

anggaran tersebut. Biaya yang terjadi didalam pusat pertanggungjawaban yang 

bersangkutan, karena tidak semua biaya yang terjadi dalam pusat 

pertanggungjawaban dapat terkendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Di 

dalam pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat pertanggungjawaban harus 



 

dipisah antara biaya yang dapat dikendalikan (controllable cost) dengan biaya 

yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable cost), maka hanya biaya-biaya 

yang terkendalikan saja yang harus dipertanggungjawabkan olehnya. 

 Menurut Horngren (2005:391), definisi dari biaya terkendali dan biaya 

tidak terkendali adalah : 

 “A controllable cost that a managers decisions and actions can 

 influence. Uncontrollable cost is any cost can not be effected by the 

 management of responcibility center within a given time span”.  
 

 Sedangkan definisi biaya terkendali dan biaya tidak terkendali menurut 

R.A. Supriyono (2001:15) yaitu: 

 “Biaya terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi secara 

 signifikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban tertentu dalam 

 jangka waktu tertentu. Sedangkan biaya tidak terkendali adalah 

 biaya yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh pusat 

 pertanggungjawaban tertentu dalam jangka waktu tertentu”.  

 

 Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya terkendali adalah 

biaya yang secara keseluruhan dipengaruhi oleh manajer pusat 

pertanggungjawaban dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan biaya tidak 

terkendali adalah biaya yang tidak langsung dipengaruhi oleh manajer suatu pusat 

pertanggungjawaban dalam jangka waktu tertentu. 

 Mulyadi (2001:168) menjelaskan bahwa untuk menetapkan apakah suatu 

biaya dapat dibebankan sebagai tanggung jawab seorang manajer pusat 

pertanggungjawban, dipakai pedoman sebagai berikut : 

           “1. Jika seorang manajer memiliki wewenang, baik dalam perolehan 

 maupun penggunaan jasa, ia harus dibebani dengan biaya jasa  

 tersebut.  

           2. Jika seorang manajer dapat secara signifikan mempengaruhi 

 jumlah biaya tertentu melalui tindakannya sendiri, ia dapat 

 dibebani dengan biaya tersebut. 

           3. Meskipun seorang manajer tidak dapat secara signifikan 

 mempengaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakan 

 langsungnya sendiri, ia dapat juga dibebani biaya tersebut. Jika 

 manajemen puncak menghendaki agar ia menaruh perhatian, 

 sehingga ia dapat membantu manajer lain yang bertanggung 

 jawab untuk mempengaruhi biaya tersebut”.  

 



 

 Dari pedoman tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang manajer dapat 

dimintakan pertanggungjawaban apabila ia memiliki wewenang dalam 

mengadakan dan menggunakan jasa tertentu, biaya terkendali dan biaya tidak 

terkendali dalam suatu perusahaan harus dipisahkan secara tegas dan jelas, karena 

tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu pusat pertanggungjawaban. Maka 

dalam pengumpulan dan pelaporan biaya suatu pusat pertanggungjawaban harus 

dipisahkan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Dengan demikian 

setiap laporan biaya yang disajikan berisi anggaran biaya, realisasi biaya dan 

penyimpangan yang terjadi. 

 

2.2.6.4 Klasifikasi dan Kode Rekening 

 Dalam akuntansi pertanggungjawaban biaya dan pendapatan yang terjadi 

dikumpulkan dan dilaporkan untuk setiap tingkatan manajemen. Agar dapat 

terlaksana dengan baik, maka biaya dan pendapatan 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 didalamnya yang dipisahkan antara 

biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. 

 Oleh karena biaya-biaya yang terjadi akan dikumpulkan menurut tingkatan 

manajemen, maka klasifikasi dan kode rekening harus disusun sedemikian rupa 

sehingga memungkinkan pengumpulan biaya yang terkendali dari setiap tingkatan 

manajemen. Kode rekening yang paling sesuai dengan tujuan akuntansi 

pertanggungjawban adalah kode kelompok (group classification code), sebab 

pada kelompok posisi dari masing-masing angka yang digunakan mempunyai arti 

tersendiri dan jika terjadi perluasan rekening dapat diperlukan dengan mudah.  

 Pemberian kode akan membantu untuk memudahkan dalam mencari 

perkiraan yang dibutuhkan, memudahkan proses pencatatan, pengklasifikasian 

dan pelaporan data akuntansi. Agar dapat mengetahui dan membedakan perkraan-

perkiraan tersebut, maka kode yang diberikan harus disusun secara konsisten. Ada 

beberapa cara yang digunakan yaitu dengan angka, huruf atau kombinasi 

keduanya. 



 

 Menurut Mulyadi (2001:129) pemeberian kode dilakukan dengan cara: 

 “1. Metode kode kelompok(Group code method) 

       Kode kelompok mempunyai sifat-sifat khusus yakni: 

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

adalah kode kelompok dan angka paling kanan adalah jenis 

perkiraan. 

b. Seriap kode kelompok akan terdiri dari angka-angka yang sudah 

diperkirakan lebih dulu. 

c. Setiap kode dalam klasifikasi menggunakan angka yang sama. 

d. Jika terjadi perubahan kelompok perkiraan, dapat dilkaukan 

dengan merubah angka yang paling kiri. 

   2. Metode kode blok (Block code method) 

 Kode yang diberikan untuk setiap kalsifikasi tidak menggunakan 

 urutan digit, tetapi dengan memberikan suatu blok nomor untuk 

 setiap kelompok. Jadi kode akan diberikan pada setiap biaya yang 

 dimulai dengan angka tertentu dan diakhiri dengan angka tertentu pula 

 yang merupakan satu blok nomor kode. 

       Contoh : kelompok aktiva kodenya 100-199. 

           Kelompok hutang kodenya 200-249. 

   3. Stelsel rekening desimal  

 Dalam metode ini perkiraan-perkiraan diklasifikasikan menjadi 

 kelompok, golongan dan jenis perkiraan maksimum sepuluh. Setiap 

 kelompok, golongan maupun jenis diberi kode mulai 0-9 

 perkiraan dibagi menjadi sepuluh rubrik, masing-masing rubrik ini 

 dibagi  menjadi sepuluh golongan dan masing-masing golongan 

 dibagi  menjadi sepuluh perkiraan.  

       Contoh : rubrik 0 untuk perkiraan aktiva tetap dan seterusnya         

       sampai rubrik 9 dan rubrik ini dapat dibagi lagi menjadi sepuluh    

       golongan dan golongan menjadi sepuluh jenis perkiraan”. 

 

 Agar lebih jelas berikut adalah ilustrasi mengenai klasifikasi dan kode 

rekening untuk akuntansi pertanggungjawaban. 

 

Gambar 2.2 
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 Pemberian kode dapat memudahkan untuk mencari rekening yang 

dibutuhkan, membutuhkan proses pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan 

data akuntansi.  

 

2.2.6.5 Laporan Pertanggungjawaban 

 Laporan pertanggungjawaban dalam setiap periode yang ditentukan harus 

membuat laporan untuk atasannya dan bagian diatasnya akan menggabungkan 

laporan dari bagian-bagian bawahnya untuk dilaporakan ke bagian atau pejabat 

yang lebih tinggi setelah dikombinasikan dengan laporan dibagiannya sendiri. 

Laporan ini disebut laporan pertanggungjawaban. Melalui laporan 

pertanggungjawaban, seorang manajer dapat mengetahui sejauh mana 

keberhasilan tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. Di dalam laporan ini 

dicantumkan semua biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya yang 

dianggarkan. Dengan demikian, dapat diketahui penyimpangan atau ketidak 

efisienan biaya yang terjadi di dalam perusahaan.  

 Laporan pertanggungjawaban biaya ini dihasilkan untuk memenuhi 

kebutuhan tiap-tiap manajer berbagai jenjang organisasi. Menurut Mulyadi (2001 

: 194), laporan ini diusun dengan dasar-dasar berikut ini :  

           “1. Jenjang terbawah yang diberi laporan ini adalah tingkat bagian 

 manajer. 

            2. Manajer jenjang terbawah diberi laporan pertanggungjawaban 

 biaya yang berisi rincian realisasi biaya dibandingkan dengan 

 anggaran biaya yang disusunnya. 

             3. Manajer jenjang atasnya diberi laporan mengenai biaya pusat 

 pertanggungjawaban sendiri dan ringkasan realisasi biaya yang 

 dikeluarkan manajer-manajer yang berada di bawah 

 wewenangnya, yang disajikan dalam bentuk perbandingan dengan 

 anggaran biaya yang disusun oleh masing-masing manajer yang 

 bersangkutan. 

             4. Semakin keatas, laporan pertanggungjawaban disajikan semakin 

 jelas”.  

 

Menurut Usry and Hammer sesuai dengan terjemahan Alfonsus Sirait 

(1999 : 467) mengemukakan asas-asas dari laporan yaitu : 

  “1. Laporan harus sesuai dengan bagan organisasi. 

    2. Bentuk dan isi laporan harus konsisten setiap kali diterbitkan. 



 

    3. Laporan harus cepat dan tepat waktu. 

    4. Laporan harus diterbitkan secara teratur. 

    5. Laporan harus mudah dicerna. 

              6. Laporan harus memberikan rincian yang memadai namun tidak 

 berlebihan. 

             7. Laporan harus memuat angka-angka yang dapat dibandingkan 

 yaitu perbandingan angka aktual dengan anggaran, atau antara 

 standar dengan hasil dan harus menunjukkan varians yang 

 terjadi. 

    8. Laporan harus bersifat analitis. 

    9. Laporan untuk manajemen operasi harus dinyatakan dengan baik 

        dalam unit fisik maupun dalam nilai uang.  

           10. Laporan dapat cenderung menonjolkan keefisienan dan ketidak 

 efisienan dalam departemen-departemen”.  

 

Adapun laporan pertanggungjawaban dapat dirasakan oleh : 

1. Manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. 

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban manajer suatu pusat dapat 

melakukan analitis dan mengambil tindakan perbaikan atas selisih yang tidak 

menguntungkan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah yang dianggap 

tidak perlu. 

2. Manajer puncak. 

Berdasarkan pertanggungjawaban manajer puncak dapat mengetahui apa yang 

terjadi dalam suatau pusat pertanggungjawaban tertentu, sehingga manajer 

puncak dapat lebih baik dalam memberikan pengarahan kepada para manajer 

pembantunya.  

 

2.3 Pengertian Efektivitas 

 Pengertian efektivitas menurut Komarudin ( 1994:296) yaitu : 

 “Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat 

 keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai 

 tujuan yang telah ditetapkan lebih dulu”.  

 

 Supriyono (2000:330) berpendapat bahwa: 

 “Efektivitas adalah hubungan antara keluaran pusat 

 pertanggungjwaban  dengan tujuannya”. 

 



 

 Sedangkan Menurut Robert N.Anthony and Vijay Govindarajan 

(2002:114) pengertian efektivitas adalah sebagai berikut : 

 “Efektivitas ditentukan antar output yang dihasilkan oleh pusat 

 pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendek”. 

 

 Suatu unit akan dikatakan efektif jika kontribusi output terhadap tujuan 

semakin besar karena tujuan atau suatu hasil diukur secara kuantitas, maka 

efektifitas sering diukur dengan mempertimbangkan pertimbangan lain atau 

dinyatakan dalam istilah non-kuantitatif. 

  

2.4. Pemasaran  

2.4.1 Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang membuat 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan lewat penciptaan 

dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. 

 Pemasaran menurut Philip Kotler and Gary Armstrong (2001:7) adalah: 

 “Pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang 

 membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka 

 butuhkan dan inginkan, lewat penciptaan dan pertukaran timbak 

 balik produk dan nilai dengan orang lain.” 

  

 Melalui Kamus Akuntansi (2000:573) yang ditulis oleh Syahrul dan 

Muhammad Afdi Nizar, diperoleh pengertian pemasaran, yaitu : 

 “Marketing (Pemasaran) adalah memindahkan barang dan jasa dari 

 pemasok ke konsumen. Termasuk didalamnya perancangan dan 

 pembuatan produk, pengembangan, pendistribusian, iklan, promosi, 

 dan publikasi serta analisa pasar untuk menentukan pasar yang 

 sesuai”. 

  

2.4.2 Tujuan Pemasaran  

 Tujuan pemasaran menurut Philip Kotler and Gary A. (2001:6) yaitu : 

 “Dua tujuan utama pemasaran adalah menarik pelanggan baru 

 dengan menjanjikan nilai superior dan mempertahankan pelanggan 

 saat ini dengan memberikan kepuasan”. 



 

2.4.3 Akuntansi Pertanggungjawaban untuk Pemasaran  

 Pada umumnya, pusat pendapatan merupakan unit pemasaran/penjualan 

yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak 

bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka 

pasarkan. Penjualan atau pesanan aktual diukur terhadap anggaran dan kuota, dan 

manajer dianggap bertanggung jawab atas beban yang terjadi secara langsung di 

dalam unitnya, akan tetapi ukuran utamanya adalah pendapatan. Dalam pusat 

pendapatan outpunya dapat diukur dengan uang, sedangkan inputnya tidak 

dikaitkan dengan outputnya (misal, biaya iklan tidak senantiasa meningkatkan 

omzet penjualan). 

 

2.4.4 Pengendalian Pemasaran  

 Pengertian pengendalian menurut Carter and Usry (2006:6) yaitu : 

 “Pengendalian adalah usaha sistemasis manajer untuk mencapai 

 tujuan”. 

  

 Usry dan Hammer yang dialihbahasakan oleh Alfonsus Sirait (1994:5) 

menyatakan bahwa pengendalian adalah sebagai berikut: 

 “Pengendalian (control) merupakan usaha sistematis perusahaan 

 untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja 

 dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk 

 mengkoreksi perbedaan yang penting”.  

 

 Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa pengendalian merupakan usaha 

manajemen untuk mencapai tujuan dengan membandingkan antara hasil 

pelaksanaan dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian juga 

mencakup tindakan mendeteksi dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan, sehingga 

operasi perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.  

 Dengan kata lain bahwa pengendalian merupakan suatu langkah yang 

diambil manajemen untuk memastikan bahwa tujuan, rencana, standar yang dibuat 

dapat dicapai secara konsisten dengan kebijakan. 

 Menurut Ismail Solihin (2004:110) dalam Kamus Pemasaran pengertian 

pengendalian pemasaran adalah sebagai berikut : 

 



 

 “Marketing control adalah suatu proses untuk mengukur dan 

 mengevaluasi hasil penerapan berbagai strategi dan perencanaan 

 pemasaran dan mengambil berbagai tindakan perbaikan yang 

 diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan pemasaran”. 

 

 Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

pemasaran adalah proses pengukuran dan evaluasi hasil-hasil strategi dan rencana 

pemasaran, serta pengambilan tindakan-tindakan perbaikan untuk menjamin 

bahwa tujuan-tujuan pemasaran telah dicapai. 

 Pengendalian pemasaran terdiri dari empat tahapan, yaitu: 

1. Manajemen menetapkan tujuan-tujuan pemasaran secara spesifik 

2. Manajemen mengukur kinerja di pasar 

3. Manajemen mengevaluasi sebab-sebab terjadinya perbedaan antara kinerja 

nyat dengan kinerja yang diharapkan 

4. Manajemen melakukan tindakan perbaikan untuk menutup jurang 

perbedaan antara tujuan yang diharapkan dengan kinerja nyatanya. 

 Apabila terdapat perbedaan atau penyimpangan yang nilainya material, 

maka harus segera dilakukan tindakan perbaikan atau penyesuaian. Kegiatan 

pengendalian harus dilakukan secara terus menerus jika manajemen ingin tetap 

ada dalam batas-batas kemampuan yang telah ditetapkan. 

 

2.4.5 Jenis-jenis Pengendalian Pemasaran 

 Tugas departemen pemasaran adalah untuk merencanakan dan 

mengendalikan aktivitas pemasaran. Karena banyak hal-hal yang akan terjadi 

selama pelaksanaan rencana pemasaran. Departemen pemasaran harus secara 

terus-menerus memonitor dan mengendalikan aktivitas pemasaran. Walaupun hal 

ini diperlukan, banyak perusahaan mempunyai prosedur pengendalian yang tidak 

memadai. 

 Menurut A.B. Sutanto (2001:968) ada empat jenis pengendalian 

pemasaran, yaitu: 

 

 

 



 

Tabel 2.3 

Jenis-jenis Pengendalian Pemasaran 

Jenis 

pengendalian 

Tanggung 

jawab utama 

Tujuan pengendalian Pendekatan 

1. Pengendalian 

rencana 

tahunan 

 

 

2. Pengendalian 

profitabilitas 

 

 

 

3. Pengendalian 

Efisiensi  

 

 

 

4. Pengendalian 

strategi 

- Manajemen     

puncak 

- Manajemen 

menengah 

 

Pengendalian 

pemasaran 

Manajemen 

lini dan staf 

 

- Manajemen                          

puncak 

- Auditor 

pemasaran 

Untuk memeriksa apakah 

hasil yang direncakan 

berhasil dicapai 

 

 

Untuk memeriksa 

perusahaan dalam 

memperoleh laba dan 

kerugian.  

 

Mengevaluasi dan 

meningkatkan efisiensi 

pengeluaran serta 

pengaruh biaya pemasaran. 

 

Untuk memeriksa apakah 

perusahaan mengejar 

peluang terbaiknya sesuai 

dengan pasar, produk dan 

salurannya. 

- Analisis penjualan 

- Analisis pangsa pasar 

- Rasio penjualan terhadap 

biaya 

- Analisis keuangan 

Profitabilitas menurut 

:produk, teori, segmen 

pelanggan, saluran 

perdagangan, ukuran pesanan. 

       

Efisiensi dari: Wiraniaga, 

periklanan, promosi 

penjualan, distribusi. 

 

 

Instrumen penyusutan : 

- Peringkat efektivitas 

pemasaran 

- Audit pemasaran 

- Review atas tanggung jawab 

etika dan sosial perusahaan.  

 

 

2.5 Biaya Pemasaran 

2.5.1 Pengertian Biaya Pemasaran 

 Pengertian biaya menurut Hansen and Mowen (2000:38) adalah: 

 “Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk 

 barang dan jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini 

 dan masa datang untuk organisasi.” 

  

 Mulyadi (2005:8) menyatakan bahwa biaya adalah : 

 “Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang 

 diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan 

 akan terjadi untuk tujuan tertentu”. 

  

 

 

 



 

 Ada empat unsur pokok dalam definisi biaya tersebut di atas, yaitu : 

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi,  

2. Diukur dalam satuan uang,  

3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi,  

4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.  

 Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan tidak terlepas 

dari biaya-biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut. Biaya-biaya 

inilah yang disebut dengan biaya pemasaran. 

 Menurut Hansen & Mowen (2000:47) pengertian biaya pemasaran adalah 

sebagai berikut: 

 “Biaya pemasaran atau biaya penjualan adalah biaya yang 

 dikeluarkan untuk memasarkan dan mendistribusikan produk atau 

 jasa”. 

 

 Wilson and Campbell (1995:292) menyatakan bahwa biaya pemasaran 

adalah sebagai berikut: 

 “Biaya pemasaran atau biaya distribusi adalah biaya yang 

berhubungan dengan semua kegiatan, mulai dari saat barang-barang 

telah dibeli atau diproduksi sampai dengan barang-barang tiba 

ditempat pelanggan. Ini meliputi bagian dari semua biaya yang 

dibebankan pada kegiatan penjualan termasuk biaya administrasi 

umum dan biaya financial”. 

 

2.5.2 Penggolongan Biaya Pemasaran 

 Menurut Mulyadi (2005:488) secara garis besar biaya pemasaran dibagi 

dalam dua golongan, yakni: 

 “1. Biaya mendapatkan pesanan(orde-getting cost), yaitu semua biaya  

       yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan.  

       Contoh : biaya gaji wiraniaga (sales person), komisi penjualan,     

       advertensi, dan promosi 

   2. Biaya untuk memenuhi pesanan (order-filling costs), yaitu semua  

       biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar supaya produk 

       sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan    

       piutang dari pembeli. Contoh : biaya pergudangan, biaya      

       pembungkusan dan pengiriman, biaya angkutan, dan biaya     

       penagihan”. 

 



 

 Mulyadi (2005:488-489) menyatakan bahwa biaya pemasaran juga dapat 

digolongkan menurut fungsi pemasaran, yakni: 

          “1.  Fungsi Penjualan, yaitu terdiri dari kegiatan untuk memenuhi pesanan 

 yang diterima dari pelanggan. Contoh : biaya gaji fungsi penjualan, 

 biaya depresiasi kantor, biaya sewa kantor. 

            2. Fungsi advertensi, yaitu terdiri dari kegiatan perancangan dan 

 pelaksanaan kegiatan order getting melalui kegiatan advertensi dan 

 promosi. Contoh : gaji karyawan fungsi advertensi, biaya iklan, biaya.  

             3. Fungsi pergudangan, yaitu terdiri dari kegiatan penyimpangan produk 

 jadi yang siap untuk dijual. Contoh: Biaya gaji karyawan gudang,   

            4. Biaya pembungkusan dan pengiriman, yaitu terdiri dari kegiatan 

 pembungkusan produk dan pengiriman produk kepada pembeli. 

 Contoh : biaya karyawan bagian pengiriman, biaya depresiasi 

 kendaraan, biaya operasi kendaraan. 

             5. Fungsi kredit dan penagihan, yaitu terdiri dari kegiatan pemantauan 

 kemampuan keuangan pelangganan dan penagihan piutang dari     

 pelanggan. Contoh : biaya gaji karyawan bagian penagihan, kerugian 

 penghapusan piutang, potongan tunai. 

   6. Fungsi akuntansi pemasaran, yaitu terdiri dari kegiatan pembuatan  

       faktur dan penyelenggara catatan akuntansi penjualan. Contoh : biaya  

       gaji karyawan fungsi akuntansi pemasaran dan biaya kantor”. 

 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat diperhatikan bahwa fungsi pemasaran 

dalam suatu pemasaran tidak terbatas hanya pada aspek pemasaran produk atau 

jasa perusahaan tersebut, tetapi meliputi seluruh pelaksanaan kerja yang dimulai 

dari pesanan pembelian pelanggan sampai dengan kegiatan penagihan piutang 

pelanggan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pemasaran dalam suatu 

perusahaan sangat penting artinya dalam pencapaian tujuan perusahaan, khusunya 

dalam penjualan produk yang dihasilkan perusahaan. Dengan berjalanya fungsi 

pemasaran dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat 

menghasilkan penjualan yang melampaui target yang telah ditetapkan.  

  

2.5.3 Karakteristik Biaya Pemasaran 

 Menurut Mulyadi (2005:489-490) karakteristik biaya pemasaran yaitu : 

     “1. Banyak ragam kegiatan pemasaran ditempuh oleh perusahaan dalam 

 memasarkan produknya, sehingga perusahaan yang sejenis  produknya 

 belum tentu menempuh cara pemasaran yang sama. Oleh karena itu 

 tidaklah mungkin diadakan perbandingan biaya pemasaran antara 

 perusahaan yang satu dengan yang lain. 



 

       2. Kegiatan pemasaran seringkali mengalami perubahan sesuai dengan 

 tuntutan perubahan kondisi pasar. Karena perubahan kebutuhan konsumen 

 yang menghendaki pelayanan yang cepat, maka suatu perusahaan mungkin 

 akan mengganti saluran distribusinya selama ini digunakan. 

 Sehingga metode pemasaran produk sangat berifat fleksibel. 

       3. Kegiatan pemasaran berhadapan dengan konsumen yang merupakan 

 variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Dalam kegiatan 

 pemasaran, kenaikan volume penjualan merupakan  ukuran efisiensi, 

 meskipun tidak setiap kenaikan volume penjualan ikuti dengan kenaikan 

 laba. 

      4. Jika suatu perusahaan menjual berbagai macam produk dengan cara 

 pemasaran yang berbeda-beda di berbagai daerah pemasaran, maka akan 

 menimbulkan masalah biaya bersama (joint costs) yang kompleks”. 

 

2.5.4 Langkah-langkah Pengendalian Biaya Pemasaran 

 Pengendalian biaya pemasaran diselenggarakan berdasarkan pemikiran 

bahwa biaya pemasaran yang sebenarnya akan dibandingkan dengan biaya 

pemasaran yang dianggarkan, yaitu dengan menghubungkan apa yang 

sesungguhnya terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Agar pengendalian 

dapat diterapkan, maka diperlukan langkah-langkah pengendalian biaya 

pemasaran yang bertujuan untuk mengukur keluaran kegiatan tersebut 

dilaksanakan dan usaha menepati anggaran biaya dalam kegiatan pemasaran. 

Langkah-langkah pengendalian pemasaran adalah sebagai berikut : 

1. Menetapkan standar perbandingan  

     Anggaran atau standar penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan merupakan 

 langkah awal dalam menyusun anggaran atau standar biaya pemasaran. 

 Selanjutnya, biaya pemasaran tersebut didistribusikan kepada setiap fungsi 

 yang menggunakannya. Sedangkan untuk biaya tidak langsung, diperlukan 

 dasar distribusi ke setiap fungsi. Dasar tersebut harus relative adil, teliti dan 

 praktis untuk kegiatan setiap fungsi.  

2. Mengumpulkan dan mencatat biaya pemasaran yang sebenarnya terjadi. 

 Pengumpulan dan pencatatan biaya pemasaran yang sesungguhnya dapat 

 ditempuh melalui hal-hal berikut ini:  



 

a. Dokumen dasar atau bukti asli transaksi biaya pemasaran yang sah dicatat 

dalam jurnal biaya pemasaran dan rekening buku besar pembantu biaya 

pemasaran. 

b. Mendistribusikan biaya pemasaran sesungguhnya pada setiap fungsi 

pemasaran. Dalam mendistribusikan biaya pemasaran ini menggungkan cara 

dan dasar distribusi biaya pemasaran yang dianggarkan. 

3.  Membandingkan biaya pemasaran antara biaya pemasaran yang 

 sebenarnya terjadi dengan biaya pemasaran yang dianggarkan. 

4.  Menetapkan besarnya penyimpangan yang terjadi antara biaya pemasaran yang 

 sesungguhnya dengan biaya pemasaran yang dianggarkan. 

5.  Menganalisis sebab-sebab terjadinya penyimpangan. 

6.  Mengambil tindakan perbaikan untuk mengendalikan biaya sesungguhnya  

 yang tidak memuaskan agar sesuai dengan standar (anggaran) yang telah 

 ditetapkan terlebih dahulu.   

 

 Jika selisih atau penyimpangan yang terjadi antara anggaran dan 

realisasinya cukup signifikan, maka penyimpangan tersbut perlu diselidiki lebih 

lanjut. Menurut R.A. Supriyono (2000-264-275) untuk menyelidiki 

penyimpangan biaya, dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu: 

“1. Pendekatan pertimbangan manajemen (Management judgement 

 approach) 

  yaitu berdasarkan pada pengalaman dan intuisi manajemen. Pendekatan ini, 

 tidak mempertimbangkan profitabilitas kegiatan pada “in-control” atau 

 “out-of-control”, dan sulit menentukan batas biaya dan manfaat untuk 

 penyelidikan terhadap penyimpangan. Penentuan pedoman suatu 

 pentimpangan perlu diselidiki  atau tidak, didasarkan pada jumlah absolut 

 atau persentase penyimpangan  yang  terjadi dibandingkan dengan 

 pedoman yang sudah ditentukan manajemen berdasarkan instuisinya.  

  2.  Pendekatan Expected Value,  
 yaitu didasarkan pada minimumisasi biaya yang diharapkan, yang 

 dihubungkan dengan keputusan untuk menyelidiki atau tidak menyelidiki 

 penyimpangan yang terjadi. Pendekatan ini memerlukan penaksiran 

 besarnya profitabilitas kegiatan berada pada “in-control” atau “out-of-

 control”. Keputusan suatu penyimpangan perlu diselidiki atau tidak, 

 tergantung pada profitabilitas. Jika “out-of-control” lebih kecil dibandingkan 

 dengan Break event profitabilitas maka penyimpangan tidak perlu diselidiki 

 dan sebaliknya.  



 

  3. Pendekatan Statistical Quality Control,  
 yaitu berusaha untuk menentukan apakah kegiatan berada pada “in-

 control” atau pada “out-of-control”, dengan cara menentukan besarnya 

 Upper Control Limit (UCL) dan Lower Control Limit (LCL). Kegiatan yang 

 berada pada daerah antara UCL dan LCL, berarti “in-control”, sehingga 

 tidak perlu diselidiki lebih lanjut. Kegiatan yang berada di luar daerah UCL 

 dan LCL, berarti “out-of-control”, sehingga perlu diselidiki lebih lanjut.  

 

2.5.5 Manfaat Pengendalian Biaya Pemasaran 

 Menurut Supriyono (2000:202), biaya pemasaran diawasi dan dianalisis 

dengan tujuan agar dapat memberikan manfaat untuk : 

“1. Penentuan besarnya biaya 

 Dengan adanya pengawasan dan analisa biaya pemasaran akan dapat 

 menentukan besarnya biaya untuk setiap cara penggolongan biaya pemasaran 

 dengan relatif adil dan teliti. Misal :setiap jenis biaya, setiap fungsi 

 pemasaran. 

  2. Pengawasan dan analisa biaya pemasaran 

  Data biaya akan dikumpulkan dan dikelompokkan kedalam setiap fungsi 

 didalam kegiatan pemasaran, sehingga dapat ditetapkan siapa yang 

 bertanggung jawab atas biaya yang dapat dikendalikan oleh setiap fungsi yang 

 bersangkutan. 

  3. Perencanaan dan pengarahan usaha pemasaran.  
 Pengawasan dan analisa biaya pemasaran bermanfaat dalam menyediakan data 

 kepada eksekutif pemasaran yang memerlukan informasi untuk perencanaan 

 dan pengarahan usaha pemasaran. Dalam hal ini, usaha pemasaran akan 

 diarahkan sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang optimal dan 

 mengeliminasi adanya ketidakefisienan”.  

 

2.6 Efektivitas Pengendalian Biaya Pemasaran 

 Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka 

semakin efektiflah unit tersebut. Karena tujuan dan output seringkali sulit untuk 

dikuantifikasikan, maka pengukuran keefektivan sulit dilakukan. Oleh karena itu, 

efektivitas sering dinyatakan dalam istilah non kuantitatif. Keefektivan berkaitan 

dengan sejauh mana aktivitas yang dilakukan seorang karyawan maupun 

pimpinan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Suatu 

perusahaan dapat dikatakan telah beroperasi secara efektif apabila perusahaan 

tersebut dapat mencapai hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan.  

  



 

Menurut Ismail Solihin (2004:110) dalam Kamus Pemasaran pengertian 

pengendalian pemasaran adalah sebagai berikut : 

 “Marketing control adalah suatu proses untuk mengukur dan 

 mengevaluasi hasil penerapan berbagai strategi dan perencanaan 

 pemasaran dan mengambil berbagai tindakan perbaikan yang 

 diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan pemasaran”. 

 

 Pemasaran yang baik adalah pemasaran yang mampu meningkatkan 

pendapatan perusahaan mealui peningkatan hasil penjualan dan efisiensi biaya 

yang dikeluarkan. Pemasaran memerlukan biaya yang relatif besar, karena media 

pemasaran yang dimasuki cukup banyak. Kinerja bagian pemasaran dapat diukur 

berdasarkan tercapainya target penjualan dan anggaran biaya pemasaran. 

 Efektivitas pengendalian biaya pemasaran merupakan suatu nilai 

pencapaian tujuan pengelolaan biaya pemasaran. Pencapaian tujuan tersebut 

dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam melaksanakan aktivitas, 

penerapan prosedur, kebijaksanaan, dan strategi yang memadai. Aktivitas 

pemasaran yang efektif dapat dikatakan sebagai aktivitas yang mampu 

memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan, yaitu tercapainya efektivitas 

pengendalian biaya pemasaran, aktivitas tersebut termasuk penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban. Jadi pengukuran efektivitas pengendalian biaya pemasaran 

dapat ditentukan dengan tercapainya target pendapatan, tercapainya pangsa pasar 

yang ditargetkan, dan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar. 

 Dalam melaksanakan pengendalian terhadap biaya pemasaran, dapat 

diterapkan suatu proses pengendalian biaya pemasaran sebagai berikut : 

1.  Penyusunan anggaran biaya pemasaran 

 Dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini: 

a. Menyusun anggaran-anggaran biaya pemasaran atas dasar jenis atau 

elemen biaya pemasaran 

b. Mendistribusikan setiap jenis biaya pemasaran ke dalam setiap fungsi 

pemasaran. 

c. Mengalokasikan biaya pemasaran setiap fungsi ke dalam setiap pusat laba 

yang merupakan usaha pemasaran. 

 



 

2.  Penggolongan biaya menurut fungsi pemasaran 

Perusahaan harus menentukan dengan jelas fungsi yang ada di dalam kegiatan 

pemasaran, sehingga dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan fungsi tersebut. Penggolongan biaya menurut fungsinya adalah 

sebagai berikut : fungsi penjualan, fungsi promosi, fungsi pergudangan, fungsi 

pembungkusan dan pengiriman, fungsi kredit dan penagihan dan fungsi 

akunransi pemasaran. 

3.  Pengumpulan biaya pemasaran yang sesungguhnya terjadi 

Dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Atas dasar dokumentasi atau bukti transaksi biaya pemasaran yang sah. 

b. Mendistribusikan biaya pemasaran yang sesungguhnya terjadi 

b. Mengalokasikan biaya pemasaran yang sesungguhnya dari setiap fungsi 

kedalam setiap pusat laba yang digunakan dalam menganalisis efektivitas 

usaha pemasaran. Dari langkah ini manajemen akan memperoleh 

informasi apakah realisasi usaha pemasaran telah sesuai dengan yang 

direncanakan atau belum. 

4.  Analisis penyimpangan biaya pemasaran 

Dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menggolongkan biaya pemsaran sesuai dengan fungsi kegiatan pemasaran 

agar dapat menggambarkan tingkat pertanggungjawabam manajemen atas 

biaya pemasaran. 

b. Memilih dasar atau satuan pengukur yang relatif adil, teliti, dan praktis 

untuk setiap fungsi. Satuan tersebut akan dipakai sebagai dasar penentuan 

tarif standar dan menganalisa penyimpangan biaya yang terjadi. 

c. Menetukan besarnya biaya tarif standar setiap fungsi. 

d. Menentukan besarnya biaya yang dibebankan pada setiap fungsi atas dasar 

tarif standar. 

e. Mengumpulkan biaya yang sesungguhnya untuk setiap fungsi 

f. Membandingkan biaya yang dibebankan berdasarkan standar dengan biaya 

yang sesungguhnya terjadi untuk setiap fungsi. 

 



 

5. Melakukan evaluasi tindakan 

 Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah : 

a. Mencari dan mengevaluasi sebab-sebab terjadinya penyimpangan 

b. Melakukan tindakan perbaikan. 

 

 Efektiviatas biaya pemasaran dapat dilihat dari pencapaian beberapa 

subindikator seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi dan Setyawan (2001:655) 

yaitu: 

 “1. Tercapainnya target pemasaran yang telah direncanakan  

   2. Tercapainya efektivitas biaya pemasaran 

   3. Tercapainya efeisiensi biaya pemasaran  

   4. Komplain konsumen yang tidak signifikan”. 

  

 Hal-hal tersebut yang menunjang efektivitas pengendalian biaya 

pemasaran yang erat kaitannya dengan laba optimal yang akan dicapai 

perusahaan. Dalam suatu perusahaan, jika manajemen dapat melakukan proses 

pengendalian terhadap biaya pemasaran sampai ditangan konsumen dengan tepat 

waktu, tercapainya peningkatan volume penjualan dan tercapainya efisiensi biaya 

pemasaran, maka akan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian biaya 

pemasaran.  

 

2.7 Evaluasi Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam 

 Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya Pemasaran 

 Akuntansi pertanggungajwaban (responsibility accounting) menghasilkan 

keluaran berupa informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berisi informasi 

mengenai biaya, pendapatan dan aktiva yang dihubungkan dengan manajer yang 

bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Informasi ini 

dapat meliputi informasi masa lalu dan juga informasi masa yang akan datang. 

 Informasi masa lalu bermanfaat untuk menilai kinerja manajer pusat 

pertanggungjawaban serta memotivasi manajer tersebut. Sedangkan informasi 

masa yang akan datang bermanfaat untuk menyusunan anggaran.  

 Di dalam proses pengendalian, informasi akuntansi pertanggungjawaban 

yang digunakan adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban masa lalu. 

Informasi akuntansi pertanggungjawaban ini disajikan dalam rangka  



 

pengendalian biaya pemasaran, yaitu berupa laporan akuntansi 

pertanggungjawaban realisasi biaya pemasaran. 

 Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang 

membagi struktur akuntansi atas bagian-bagian atau pusat-pusat 

pertanggungjawaban, di mana orang-orang pada pusat-pusat pertanggungjawaban 

mempunyai otorisasi dan juga tanggungjawab yang jelas. Dari pusat-pusat 

pertanggungjawaban tersebut kemudian dikumpulkan dan dilaporkan hasil-hasil 

dari prestasi yang telah dicapai untuk setiap tingkatan manajemen. Untuk 

memudahkan kegiatan tersebut biaya dan pendapatan harus diklasifikasikan dan 

diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen di dalam struktur organisasi. 

Kode rekening dan kode setiap bagian dalam perusahaan harus disusun secara 

konsisten, sederhana, mudah diingat serta mudah disesuaikan dengan kondisi 

perusahaan. 

 Pengendalian biaya pemasaran dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan laporan akuntansi pertanggungjawaban yang dianggarkan 

dengan biaya pemasaran yang sesungguhnya. Sehingga dari laporan tersebut dapat 

diketahui penyimpangan yang terjadi dan dapat dilakukan koreksi. 

 Dalam suatu perusahaan, jika manajemen dapat melakukan proses 

pengendalian terhadap biaya pemasaran sampai ditangan konsumen dengan tepat 

waktu, tercapainya peningkatan volume penjualan dan tercapainya efisiensi biaya 

pemasaran, maka akan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian biaya 

pemasaran.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi akuntansi 

pertanggungjawaban dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya pemasaran 

yaitu sebagai alat pengirim pesan kepada manajer pemasaran yang diberi peran 

dalam pencapaian target pemasaran dan mencerminkan prestasi yang dihasilkan 

oleh manajer pemasaran dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk 

melaksanakan fungsinya dalam mencapai tujuan perusahaan.  

     

 

 


