
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Konsep tentang Peranan 

Salah satu alat bagi pimpinan perusahaan dalam usahanya memproduktifkan 

perusahaan adalah akuntansi yang modern. Oleh karena itu pimpinan perusahaan 

memerlukan alat bantu yang mempunyai peranan dalam mengarahkan tindakannya 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.  

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2000:268), adalah sebagai 

berikut : 

“ Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran ”   

Konsep tentang peranan menurut Komaruddin dalam bukunya Ensiklopedia 

Manajemen (1994:768), adalah sebagai berikut : 

“1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam 

manajemen. 

  2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 

  3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 

  4. Fungsi     yang   diharapkan   dari   seseorang    atau menjadi 

karakteristik   yang ada padanya. 

  5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat“. 

  
Yang dimaksud peranan dalam penelitian ini menyangkut fungsi yang 

dilaksanakan, yaitu fungsi dari suatu variabel dihubungkan dengan variabel yang lain 

dalam hubungan sebab akibat yakni bahwa akuntansi pertanggungjawaban yang 

memadai berperan dalam meningkatkan kinerja manajer pusat laba. 

 

 



 

 
 

2.2 Akuntansi Manajemen 

Akuntansi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan 

berupa data operasi dan data keuangan untuk menghasilkan keluaran berupa 

informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pemakai.  

Dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan atau para pemakainya, 

akuntansi dapat dibagi menjadi dua, yaitu : Akuntansi Keuangan (Financial 

Accounting) dan Akuntansi Manajemen (Management Accounting).  

Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen menurut Horngren 

dan kawan-kawan (1996:4), adalah sebagai berikut : 

“Management accounting is the process of identifying, measuring, 
accumulating, analyzing, preparing, interpreting, and communicating 
information that help manager fulfing organizational objectives, in contras, 
financial accounting refer to accounting information develop for the use of 
external parties such as stock holder, supplier, bank, and government 
regulatori agencies.”  
 
Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

akuntansi manajemen bertujuan untuk mengolah dan menghasilkan laporan-laporan 

yang mendetail mengenai keadaan perusahaan untuk keperluan internal perusahaan, 

yang akan digunakan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. 

Sedangkan akuntansi keuangan bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

menggambarkan secara keseluruhan mengenai keadaan dan hasil yang telah dicapai 

perusahaan pada suatu periode tertentu guna memenuhi kebutuhan terutama pihak 

eksternal perusahaan. 

Akuntansi manajemen dapat dipandang dari dua sudut, yaitu akuntansi 

manajemen sebagai salah satu tipe akuntansi dan akuntansi manajemen sebagai salah 

satu tipe informasi. Sebagai salah satu tipe akuntansi, akuntansi manajemen 

merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk 

menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai internal organisasi, 

sedangkan akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe informasi, akuntansi 

manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai 



 

 
 

satuan ukuran, yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan 

pengelolaan perusahaan. 

Pengertian akuntansi manajemen menurut Mulyadi (2001:2), adalah sebagai 

berikut : 

“Akuntansi manajemen adalah informasi keuangan yang merupakan 

keluaran yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen, yang 

dimanfaatkan terutama oleh pemakai internal organisasi.” 

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

akuntansi manajemen menghasilkan keluaran berupa informasi keuangan yang 

berguna bagi pihak internal perusahaan. 

 

2.3 Tipe-tipe Informasi Akuntansi 

Secara umum informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu fakta, 

data, observasi atau sesuatu lainnya yang menambah pengetahuan. Ditinjau dari suatu 

sistem akuntansi informasi adalah data yang sudah diolah sehingga siap digunakan 

untuk membuat simpulan, argumen, peramalan, keputusan, dan tindakan. 

Informasi akuntansi manajemen digunakan oleh para manajer dalam 

melaksanakan fungsi pokok manajemen, yaitu : perencanaan, pengkoordinasian, dan 

pengendalian aktivitas perusahaan. Perencanaan adalah proses pengambilan mengenai 

tindakan yang akan dilaksanakan di masa depan. Koordinasi adalah suatu proses yang 

bertujuan agar kegiatan-kegiatan berbagai bagian dalam organisasi secara bersama-

sama dapat mencapai tujuan. Pengendalian merupakan proses yang digunakan oleh 

manajemen agar para pelaksana bekerja dengan efektif dan efisien dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi atau mencapai tujuan bagian organisasi yang telah 

ditentukan terlebih dahulu. 

Informasi akuntansi manajemen dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu : 

informasi akuntansi penuh (full accounting information), informasi akuntansi 

diferensial (differential acconting information), dan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban (responsibility accounting information). Informasi akuntansi 



 

 
 

manajemen dapat dihubungkan dengan tiga hal : objek informasi, alternatif yang akan 

dipilih, dan wewenang manajer.  

Jika informasi akuntansi manajemen dihubungkan dengan objek informasi, 

maka akan dihasilkan konsep informasi akuntansi penuh. Jika informasi akuntansi 

manajemen dihubungkan dengan alternatif yang akan dipilih, maka akan dihasilkan 

konsep informasi akuntansi diferensial. Jika informasi akuntansi manajemen 

dihubungkan dengan wewenang manajer, maka dihasilkan konsep informasi 

akuntansi pertanggungjawaban, yang terutama bermanfaat untuk mempengaruhi 

perilaku manusia dalam organisasi. 

Pengertian informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh 

pendapatan yang diperoleh, dan atau sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. 

Informasi akuntansi penuh mencakup informasi aktiva, pendapatan dan atau biaya. 

Informasi akuntansi penuh selalu dihubungkan dengan objek informasi yang dapat 

berupa satuan usaha, produk, departemen, atau aktivitas. 

Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, 

pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan 

alternatif tindakan yang lain. Informasi ini diperlukan manajemen untuk pengambilan 

keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif 

yang tersedia.  

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi aktiva, 

pendapatan, dan atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung 

jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan dasar untuk menganalisa kinerja manajer dan 

sekaligus untuk memotivasi para manajer dalam melaksanakan rencana mereka yang 

dituangkan dalam anggaran mereka masing-masing.   

 

2.4 Akuntansi Pertanggungjawaban 

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang memuat 

mengenai aktiva, pendapatan dan atau biaya dalam suatu perusahaan yang 



 

 
 

dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat 

pertanggungjawaban tertentu. 

 

2.4.1   Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang untuk melakukan suatu 

pekerjaan yang telah diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

kemampuannya. Dalam organisasi, pertanggungjawaban adalah kewajiban yang harus 

dilaksanakan karena tugas, fungsi, pengangkatan atau pekerjaannya. 

Pertanggungjawaban timbul didalam suatu organisasi atau perusahaan disebabkan 

karena adanya pendelegasian wewenang.   

 Pada perusahaan yang sederhana pemimpin perusahaan dapat mengambil 

keputusan dan dapat mengawasi kegiatan perusahaan seorang diri. Dengan semakin 

besar dan berkembangnya perusahaan maka perusahaan menjadi tidak terkendalikan. 

Hal ini menyebabakan timbulnya pendelegasian wewenang dari pimpinan perusahaan 

kepada manajer-manajer dibawahnya. Pendelegasian wewenang ini menuntut 

manajer bawah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang ke manajer 

atas. Oleh karena itu timbul kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi untuk 

menilai pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang. Informasi akuntansi yang 

bersangkutan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang disebut informasi 

akuntansi pertanggungjawaban. 

 Pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut Horngren dan  kawan-

kawan (2002:191), adalah sebagai berikut : 

“Responsibility accounting is a system that measures the plans-by budget-

and action-by actual result-of each responsibility centres” 

Pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi (1997:214), 

menyatakan bahwa : 

“Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang 
disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan, pelaporan biaya dan 
penghasilan dilakukan sesuai dengan pertanggungjawaban dalam 
organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau sekelompok 



 

 
 

orang yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan biaya dan 
penghasilan yang dianggarkan.” 
 
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil 

yang dicapai dari suatu pusat pertanggungjawaban (responsibility centre) dengan 

membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang dianggarkan dan bertujuan 

untuk mengetahui orang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab bila ada 

penyimpangan dari yang dianggarkan. 

 

2.4.2  Tujuan dan Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban 

Slamet Sugiri (1994:199) mengemukakan bahwa tujuan akuntansi 

pertanggungjawaban adalah menghasilkan laporan-laporan untuk setiap tingkat 

manajemen pada setiap pusat pertanggungjawaban (responsibility centre). Laporan 

yang dibuat harus disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menggunakan 

laporan tersebut yang merupakan hasil kegiatan suatu unit yang berada dibawah 

wewenangnya. Laporan yang dibuat dan ditujukan kepada tiap tingkatan manajemen 

akan memberikan umpan balik bagi manajemen, sehingga dapat diambil suatu 

tindakan korektif atau pencegahan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. 

Akuntansi pertanggungjawaban selain menghasilkan laporan juga bertujuan 

memotivasi manajer pusat laba untuk menampilkan kinerja yang efektif dan efisien. 

Selain itu umpan balik berupa informasi membuat keputusan untuk mengestimasi 

hasil-hasil kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang melakukan perencanaan 

selanjutnya. 

Informasi akuntansi pertanggungjawaban dapat berupa informasi masa lalu 

dan informasi masa yang akan datang. Informasi masa yang akan datang bermanfaat 

untuk penyusunan anggaran, sedangkan informasi akuntansi masa lalu bermanfaat  

sebagai penilai kinerja manajer akuntansi pertanggungjawaban dan pemotivasi 

manajer. 



 

 
 

Dengan menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban, menurut 

Horngren yang dialihbahasakan oleh Gunawan Hutahuruk (1994:413), yang 

diharapkan suatu organisasi atau perusahaan adalah sebagai berikut : 

“1. Organisasi akan lebih mudah dikendalikan karena organisasi  dibagi 
menjadi unit-unit kecil pengendalian yang berupa pusat-pusat 
pertanggungjawaban. 

  2. Keputusan-keputusan operasional akan lebih baik karena dilakukan 
oleh manajer pusat-pusat pertanggungjawaban yang mengetahui 
permasalahan dan informasi untuk pemecahan masalah. 

  3. Secara cepat dapat diambil keputusan yang tepat. 
  4. Para manajer pusat-pusat pertanggungjawaban dapat 

mengembangkan kemampuan manajerial. 
  5. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan keputusan kerja para 

manajer pusat pertanggungjawaban.” 
 Berdasarkan uraian diatas, maka akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat 

terhadap jalannya perusahaan yaitu berupa keputusan yang diambil tepat pada 

waktunya serta sesuai dengan tingkat manajemen yang ada dan organisasi terbagi 

menjadi unit yang dikendalikan. Bagi para manajer manfaat yang didapat adalah 

meningkatkan keahlian manajerialanya serta berpartisipasi aktif dalam membuat 

keputusan, sehingga keputusan kerja dan moralnya dapat lebih ditingkatkan. 

 

2.4.3 Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban 

Akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi (1993:186), memiliki 

empat karakteristik sebagai berikut : 

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

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

anggaran. 
  4. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman 

berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi.” 
  

 Sistem akuntansi pertanggungjawaban mengidentifikasikan pusat 

pertanggungjawaban sebagai unit organisasi seperti departemen, keluarga produk, tim 

kerja atau individu. Apapun satuan pusat pertanggungjawaban yang dibentuk, sistem 



 

 
 

akuntansi pertanggungjawaban membebankan tanggung jawab kepada individu yang 

diberi wewenang. Tanggung jawab dibatasi dalam satuan keuangan (seperti biaya). 

 Setelah pusat pertanggungjawaban diidentifikasikan dan ditetapkan, sistem 

akuntansi pertanggungjawaban menghendaki ditetapkanya biaya standar sebagai 

dasar untuk menyusun anggaran. Anggaran berisi biaya atau pendapatan standar yang 

diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Biaya serta pendapatan 

standar dan anggaran merupakan ukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban 

dalam mewujudkan sasaran yang ditetapakan dalam anggaran. 

 Pelaksanaan anggaran merupakan cerminan penggunaan sumber daya oleh 

manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam anggaran. Penggunaan sumber daya ini diukur dengan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban, yang mencerminkan ukuran kinerja manajer pusat 

pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran anggaran. Dengan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban, secara prinsip individu hanya dimintai pertanggungjawaban 

atas biaya yang ia miliki wewenang untuk mempengaruhi secara signifikan. Informasi 

akuntansi akuntansi pertanggungjawaban menyajikan informasi biaya sesungguhnya 

dan informasi biaya yang dianggarkan kepada setiap manajer yang 

bertanggungjawab, untuk memungkinkan setiap manajer mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan anggaran mereka dan memungkinkan mereka untuk memantau 

pelaksanaan anggaran mereka. 

 Sistem penghargaan dan hukuman dirancang untuk memacu kinerja para 

manajer dalam mengelola biaya dan pendapatan untuk mencapai target yang 

dicantumkan dalam anggaran. Atas dasar evaluasi penyebab terjadinya penyimpangan 

biaya atau pendapatan yang direalisasikan dari biaya yang dianggarkan, para manajer 

secara individual diberi penghargaan dan hukuman menurut sistem penghargan dan 

hukuman yang ditetapkan.  

 

 

 



 

 
 

2.5 Pusat Pertanggungjawaban 

2.5.1 Pengertian Pusat Pertanggungjawaban 

  Pengertian pusat pertanggungjawaban menurut Horngren dan kawan-kawan 

(2003:191), adalah sebagai berikut : 

“A responsibility center is a part, segment, or subunit of an organization 

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

Pengertian pusat pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2001:422), adalah 

sebagai berikut : 

“Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang 

dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab." 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh 

seorang manajer yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan melaporkan 

hasil yang menyangkut aktivitas operasionalnya. 

 

2.5.2 Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban 

 Menurut Mulyadi (2001:426), berdasarkan karakteristik masukan dan 

keluarannya dalam hubungan diantara keduanya, pusat pertanggungjawaban dapat 

dibagi menjadi 4 macam yaitu : 

1. Pusat biaya 

Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur 

prestasinya atas dasar biayanya (nilai masukannya). Dalam pusat biaya, 

keluarannya tidak dapat atau tidak perlu diukur dalam wujud pendapatan. Hal ini 

disebabkan karena kemungkinan keluaran pusat biaya tersebut tidak dapat diukur 

secara kuantitatif, atau kemungkinan manajer pusat biaya tersebut tidak dapat 

bertanggungjawab atas keluaran pusat biaya tersebut. Berdasarkan karakteristik 

hubungan antara masukan dan keluarannya, pusat biaya dibagi lebih lanjut 

menjadi : 

 



 

 
 

1. Pusat biaya teknik (engineered expense center) 

Pusat biaya teknik adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar 

masukkannya mempunyai hubungan yang nyata dan erat dengan keluarannya.   

2. Pusat biaya kebiijakan (discretionary expense center) 

Pusat biaya kebijakan adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar 

masukannya tidak mempunyai hubungan dengan keluarannya. 

2. Pusat pendapatan 

Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi 

wewenang untuk mengendalikan pendapatan pusat pertanggungjawaban tersebut. 

Manajer pusat pendapatan diukur kinerjanya dari pendapatan yang diperoleh 

pusat pertanggungjawabannya dan tidak dimintai pertanggungjawaban mengenai 

masukannya, karena dia tidak dapat mempengaruhi pemakaian masukan tersebut.  

3. Pusat laba 

Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang 

untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut. 

Manajer pusat laba diukur kinerjanya dari selisih antara pendapatan dengan biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.   

4. Pusat investasi 

Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur 

prestasinya dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat 

pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan. Ukuran 

prestasi manajer pusat investasi dapat berupa rasio antara laba dengan investasi 

yang akan digunakan untuk memperoleh laba tersebut. 

 

2.6 Syarat-syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Akuntansi pertanggungjawaban tidak dapat begitu saja diterapkan oleh setiap 

perusahaan, karena untuk menerapkan hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat 

tertentu. 



 

 
 

 Agar suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat diterapakan dan 

terlaksana dengan baik, maka harus dipenuhi 5 syarat seperti yang diungkapkan oleh 

Mulyadi (1991:381), yaitu sebagai berikut : 

“1. Stuktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan 
tanggungjawab tiap tingkatan manajemen. 

  2. Anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen. 
  3. Penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya 

(control ability) biaya oleh manajemen tertentu dalam operasi. 
  4. Terdapat susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan dengan 

kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban. 
  5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggungjawab 

(responsibility reporting).”   
 

  Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pada perinsipnya 

konsep pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban itu adalah menekankan pada 

tugas dan tanggungjawab dari setiap bagian serta membuat pusat-pusat 

pertanggungjawaban terhadap masing-masing bagian.  

  Penerapan syarat-syarat tersebut berbeda antara perusahaan yang satu dengan 

yang lainnya, tergantung dari jenis perusahaan, ukurannya, jumlah operasi tambahan 

atau pun faktor-faktor khusus yang menjadi ciri perusahaan. 

 

2.6.1 Struktur Organisasi Sebagai Pola Pendelegasian Wewenang 

Struktur organisasi merupakan salah satu syarat dalam penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban, akuntansi pertanggungjawaban menganggap bahwa 

pengendalian organisasi dapat meningkat dengan cara menciptakan jaringan pusat 

pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal perusahaan.  

  Pengertian organisasi menurut Supriyono dalam buku Akuntansi Manajemen 

2 (2001:2), adalah sebagai berikut : 

“Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk 

mencapai satu atau beberapa tujuan.” 

Pengertian organisasi dan struktur organisasi menurut Slamet Sugiri dalam 

bukunya Akuntansi Manajemen (1994:1), adalah sebagai berikut : 



 

 
 

“Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk 
mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi merupakan rerangka 
hubungan antar satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat 
pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan 
tertentu dalam kesatuan yang utuh.” 
 
Dari definisi diatas kita melihat bahwa dalam organisasi terdapat dua unsur 

yaitu : 

1. Suatu organisasi terdiri dari orang-orang. 

2. Bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 

Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai suatu dari organisasi atau 

perusahaan yang dapat digunakan untuk mengendalikan bagian-bagian yang ada 

didalamnya. Oleh karena itu salah satu tujuan struktur organisasi adalah 

mengendalikan, menyalurkan dan mengarahkan perilaku orang yang terlibat 

didalamnya untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. 

Secara garis besar tujuan dari pembentukan organisasi adalah untuk : 

1. Mempermudah pelaksanaan tugas. 

2. Mempermudah pembagian tugas kepada bawahan tertentu. 

3. Menghindarkan duplikasi tugas. 

4. Mempermudah penempatan pegawai-pegawai yang tepat untuk melaksanakan 

tugas tertentu. 

Struktur organisasi pada setiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada : 

1. Luas perusahaan. 

2. Metode yang dipakai dalam pendelegasian wewenang apakah sentralisasi atau 

desentralisasi.  

Menurut Ricky W. Griffin (1998:180), dalam hubungannya dengan pemberian 

wewenang, struktur organisasi dibagi 2 bagian, yaitu : 

a. Organisasi tersentralisasi 

Organisasi yang wewenang pengambilan keputusannya dipegang oleh 

manajemen tingkat yang lebih tinggi. 

b. Organisasi terdesentralisasi 



 

 
 

Organisasi yang wewenang pengambilan keputusannya sebagian besar  

didelegasikan kepada tingkatan manajemen dibawah manajemen puncak. 

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

departemen, sub unit, seksi dan sebagainya. 

Untuk mencapai suatu tujuan organisasi, struktur organisasi harus disusun 

sedemikian rupa, sehingga wewenang, tanggung jawab, dan peran setiap pimpinan 

jelas. Tanggung jawab ini timbul sebagai akibat adanya pendelegasian wewenang dari 

suatu tingkat manajemen yang lebih tinggi ke tingkat manajemen yang lebih rendah. 

Pendelegasian wewenang ini menuntut manajer yang lebih rendah untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang kepada manajer atasnya. Untuk 

dapat dimintai pertanggungjawaban, manajemen tingkat yang lebih rendah harus 

mengetahui dengan jelas wewenang apa yang didelegasikan kepadanya oleh 

atasannya. 

Pola pendelegasian wewenang dan tanggung jawab bisa didasarkan pada : 

1. Fungsi bisnis atau bussines function (contoh : produksi, keuangan, personalia, dan 

lain-lain). 

2. Jenis produk atau product line (contoh : produk a, produk b, dan lain-lain). 

3. Daerah geografis atau geographic regional (contoh : daerah x, daerah y, dan lain-

lain). 

 

2.6.2 Anggaran 

2.6.2.1 Pengertian Anggaran 

Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan tujuan (goal) dan 

sasaran (objectives) dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan 

dan sasaran tersebut. Dampak keuangan yang diperkirakan akan terjadi sebagai akibat 

dari rencana kerja tersebut kemudian disusun dan dievaluasi melalui proses 

penyusunan anggaran. 

Pengertian anggaran menurut Mulyadi (2001:488), adalah  sebagai berikut: 



 

 
 

“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan 

ukuran lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun.” 

Pengertian anggaran menurut Horngren (2003:176), adalah sebagai berikut : 

“A budget is quantitative expression of a proposed plan of action by 

management for a spesified period and an aid to coordinating what needs to 

be done to  implement that plan.” 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa suatu anggaran 

merupakan alat yang dapat digunakan dalam melaksanakan proses perencanaan dan 

pengendalian manajemen. Dengan demikian, tiap-tiap manajer akan merasa bahwa 

anggaran biaya untuk pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya adalah anggaran 

dan dia akan bersedia dinilai atas tolak ukur anggaran tersebut. 

 

2.6.2.2 Fungsi 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 perusahann.  

  6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan 
memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara 
efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.” 

 

2.6.2.3 Anggaran (budget) vs Prakiraan (forecast) 

Menurut Mulyadi (2001:490), perbedaan karakteristik anggaran dan 

prakiraan adalah sebagai berikut : 

 



 

 
 

 Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

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

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa 

para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran 

yang ditetapkan dalan anggaran. 

4. Usulan anggaran di review dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi 

dari penyusun anggaran. 

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

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran 

dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 

  Prakiraan memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Prakiraan dapat dinyatakan dalam satuan keuangan atau dalam satuan selain 

keuangan. 

2. Prakiraan dapat mencakup berbagai macam jangka waktu. 

3. Penyusunan prakiraan tidak bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang 

diprakirakan.   

4. Prakiraan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki wewenang 

yang lebih tinggi. 

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

perubahan kondisi. 

6. Penyimpangan dari yang diprakirakan tidak dianalisis secara formal atau secara 

berkala. 

 

2.6.2.4 Jenis-jenis Anggaran  

  Menurut Anthony dan kawan-kawan yang dialih bahasakan oleh Agus 

Maulana (1992:46), ada 3 jenis anggaran menurut pusat-pusat pertanggungjawaban 

yaitu : 

 



 

 
 

1. Anggaran biaya 

 Anggaran biaya dapat dibagi kedalam 2 jenis, yaitu : 

 1. Anggaran yang menyangkut pengeluaran terukur (engineered expense) dalam 

pusat pertanggungjawaban, dimana keluarannya dapat diukur. 

 2. Anggaran yang menyangkut pengeluaran diskresioner (discretionary expense) 

dipusat pertanggungjawaban, dimana keluarannya tidak dapat diukur. 

2. Anggaran pendapatan 

 Anggaran pendapatan mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

 1. Anggaran dirancang untuk mengukur efektivitas pemasaran. Penyimpangan 

yang tidak mengguntungkan dari anggaran ini menunjukan bahwa volume 

penjualan atau harga jual lebih rendah daripada yang diyakini manajemen 

puncak sebagai sasaran yang pantas. 

 2. Manajemen pemasaran tidak dapat dituntut untuk sepenuhnya 

bertanggungjawab atas pencapaian sasaran yang dianggarkan seperti halnya 

dengan anggaran biaya. Banyak ketidakpastian di pasar yang berada di luar 

jangkauan manajer ini, terutama dalam jangka pendek. 

3. Anggaran laba 

 Jika seorang manajer dapat mengendalikan pendapatan dan biaya, maka anggaran 

pendapatan dan biaya dapat digabungkan menjadi anggaran laba. 

 Anggaran laba untuk keseluruhan perusahaan dan untuk pusat-pusat labanya 

digunakan untuk : 

 1. Alokasi sumber daya. 

 2. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan perusahaan atau 

divisi. 

 3. Sebagai alat pengecek akhir tentang kememadaian anggaran biaya.   

 4. Membagi tanggung jawab kepada semua manajer atas kinerja keuangan 

perusahaan atau divisi. 

 

 



 

 
 

 Anggaran divisi digunakan manajemen puncak untuk : 

1. Penilaian atas prestasi keuangan perusahaan tahun yang akan datang dan 

melakukan tindakan korelasi jika terjadi prestasi yang kurang memuaskan. 

2. Merencanakan dan mengkoordinasikan keseluruhan aktivitas perusahaan. 

3. Berperan serta dalam perencanaan divisi. 

4.  Berperan dalam pengendalian sebagian divisi. 

 

2.6.2.5 Karakteristik Anggaran Yang Baik 

Menurut Mulyadi (2001:511), anggaran yang baik 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.” 
 

2.6.2.6 Manfaat dan Keterbatasan Anggaran 

Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mengevaluasi kinerja, kurang 

dapat mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas kerja, serta kurang dapat 

memanfaatkan kesempatan untuk perluasan usaha tanpa penyusunan suatu anggaran. 

Menurut Ellen Christina dan kawan-kawan (2001:2), manfaat penyusunan 

anggaran adalah sebagai berikut : 

“1. Adanya perencanaan terpadu. 
  2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. 
  3. Sebagai alat pengkoordinasian kerja. 
  4. Sebagai alat pengawasan kerja. 
  5. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan.” 
 
Adapun manfaat-manfaat penyusunan anggaran tersebut diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Adanya perencanaan terpadu 

 Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat ukur untuk merumuskan suatu 

rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai 



 

 
 

kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan 

suatu alat bagi manajemen yang dapat digunakan, baik untuk keperluan 

perencanaan maupun pengendalian. 

2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. 

 Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen 

puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang disusun dengan baik akan 

membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik 

mengenai operasi perusahaan dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang 

jelas dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu, penyusunan anggaran 

memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan 

dan melakukan penyesuaian, sehingga kinerja perusahaan dapat lebih baik. 

 3. Sebagai alat pengkoordinasian kinerja. 

Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja internal perusahaan, sistem 

anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat 

hubungan antar divisi (bagian) secara keseluruhan. 

 4. Sebagai alat pengawasan kerja. 

 Anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa 

dibandingkan dengan realisasinya, sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat 

dinilai kinerjanya. Dalam menentukan standar acuan, diperlukan pemahaman 

yang realistis dan analisis yang seksama terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan. Penentuan standar yang sembarangan tanpa didasari 

oleh pengetahuan dapat menimbulkan banyak masalah daripada manfaat. Hal ini 

mengingat standar dalam anggaran yang ditetapkan secara sembarangan tersebut 

mungkin merupakan target yang mustahil untuk dicapai karena terlalu tinggi akan 

menimbulkan frustasi atau ketidakpuasan. Sebaliknya, penetapan standar yang 

terlalu rendah akan menjadikan biaya menjadi tidak terkendalikan, menurunkan 

laba dan semangat kerja. 

 



 

 
 

 5. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. 

 Anggaran yang disusun dengan baik merupakan standar yang relevan, akan 

memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan 

langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan 

cara yang baik, artinya menggunakan sumber-sumber daya perusahaan yang 

dianggap paling menguntungkan dan terhadap penyimpangan yang mungkin 

terjadi dalam operasional perusahaan, perlu dilakukan evaluasi yang dapat 

menjadi masukan berharga bagi penyusunan anggaran selanjutnya. 

Disamping manfaat, anggaran juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. 

Menurut Gunawan (1996:53), kelemahan-kelemahan anggaran adalah sebagai 

berikut : 

“1. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi, terlaksananya 
dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi 
tersebut. 

  2. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru 
dapat berhasil jika dilaksanakan sungguh-sungguh. 

  3. Anggaran merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk 
membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan 
menggantikannya. 

  4. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang 
diramalkan sebelumnya, karena itu anggaran perlu memiliki sifat 
luas.” 

 

2.6.2.7 Hubungan Anggaran dengan Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Menurut Mulyadi (2001:175) proses penyusunan anggaran pada dasarnya 

merupakan proses penetapan peran (role setting) dalam usaha pencapaian sasaran 

perusahaan. Sumber daya yang disediakan untuk memungkinkan manajer berperan 

dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan tersebut diukur dengan satuan moneter 

standar yang berupa informasi akuntansi. Oleh karena itu, penyusunan anggaran 

hanya mungkin dilakukan jika tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban, 

yang mengukur berbagai nilai sumber daya yang disediakan bagi setiap manajer yang 

berperan dalam usaha pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 



 

 
 

anggaran. Dalam proses penyusunan anggaran, informasi akuntansi 

pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat pengirim peran (role sending device).  

 Setiap manajer pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab terhadap 

elemen-elemen yang secara langsung berada dibawah pengendaliannya. Salah satu 

tanggung jawab manajer adalah tanggung jawab terhadap pendapatan dan biaya.  

 Anggaran manfaat akuntansi pertanggungjawaban tercapai, suatu organisasi 

atau perusahaan harus secara cermat mengamati dan menggolongkan pendapatan dan 

biaya sesuai dengan berbagai jenjang manajemen yang bertanggung jawab. Melalui 

laporan prestasi, anggaran setiap pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan 

realisasinya atau nilai aktualnya, selanjutnya dapat ditentukan prestasi manajer tiap 

pusat pertanggungjawaban.     

 

2.6.3 Pengertian Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali 

Terjadinya biaya dalam suatu pusat pertanggungjawaban tidak selalu sebagai 

akibat dari keputusan yang diambil oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang 

bersangkutan. Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu pusat 

pertanggungjawaban dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan, maka di 

dalam pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat pertanggungjawaban, harus 

dipisahkan antara biaya-biaya yang terkendalikan dengan yang tidak terkendalikan. 

Pengertian biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan menurut 

Supriyono dalam buku Akuntansi Manajemen 2 (2001:15), adalah sebagai  berikut : 

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

 Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa biaya terkendali 

adalah biaya yang secara langsung dipengaruhi oleh manajer suatu pusat 

pertanggungjawaban dalam waktu tertentu, sedangkan biaya tidak terkendali adalah 



 

 
 

biaya yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh manajer suatu pusat 

pertanggungjawaban dalam jangka waktu tertentu. 

 Untuk memisahkan biaya kedalam terkendalikan dan tidak terkendalikan pada 

kenyataannya seringkali menemui kesulitan. Hanya sedikit biaya yang menjadi 

tanggung jawab seseorang. Pedoman untuk menetapkan apakah suatu biaya dapat 

dibebankan sebagai tanggung jawab seorang manajer pusat pertanggungjawaban 

menurut Mulyadi (2001:168), adalah sebagai berikut : 

“1. Jika seorang manajer memiliki wewenang, baik dalam pemerolehan 
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 
memperngaruhi 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.”  

 
Agar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas wewenang yang 

dimiliki dalam mengadakan dan menggunakan jasa tertentu, maka dalam 

pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat pertanggungjawaban harus dipisahakn 

antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali secara tegas dan jelas. 

 

2.6.4 Klasifikasi dan Kode Rekening Sebagai Penunjang Penelitian 

Dalam akuntansi pertanggungjawaban, biaya dan pendapatan yang terjadi 

dikumpulkan dan dilaporkan untuk setiap tingkatan manajemen. Agar dapat 

terlaksana dengan baik, maka diperlukan suatu bagan perkiraan yang digolongkan 

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

maupun pada perhitungan rugi laba sesuai dengan tingkatan manajemen yang ada 

dalam struktur organisasi. Setiap tingkatan manajemen atau setiap bagian dalam 

perusahaan yang merupakan pusat pertanggungjawaban akan dibebani dengan biaya-



 

 
 

biaya yang terjadi didalamnya, yang dipisahkan antara biaya terkendali dan biaya 

tidak terkendali. 

Dalam penyusunan klasifikasi dan kode rekening, pedoman umum yang bisa 

diikuti adalah usahakan agar rekening tersebut mampu menampung sebanyak 

mungkin keterangan-keterangan penting dengan biaya yang ekonomis. Disamping 

itu, nama rekening harus mencerminkan tujuan dari rekening tersebut dan juga 

rekening yang dapat memberikan informasi manajerial. 

Klasifikasi rekening biasanya menggunakan kode tertentu untuk membedakan 

klasifikasi yang satu dengan yang lainnya. Dalam menyusun kode usahakan 

menggunakan kode yang mudah diingat, sederhana, dan memberi kemungkinan 

untuk menampung perluasan informasi di masa yang akan datang. 

Dalam penyusunan ini, klasifikasi rekening harus disesuaikan dengan sistem 

pertanggungjawaban yang ada. Dan karena sistem akuntansi pertanggungjawaban 

berpokok pangkal pada struktur organisasi, maka klasifikasi rekening harus 

memenuhi kebutuhan sistem dalam organisasi. 

Klasifikasi dan kode rekening untuk akuntansi pertanggungjawaban harus 

disusun sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pengumpulan biaya terkendali 

dan biaya tidak terkendali pada masing-masing tingkat manajemen sebagai pusat 

biaya. Untuk kepentingan tersebut, kode rekening selain mampu menunjukan jenis 

biaya yang terjadi dan tempat biaya, juga harus menunjukan kode tingkat pimpinan 

manajemen yang bertanggung jawab. 

Kriteria-kriteria kode rekening yang harus dipenuhi dalam perusahaan yang 

menerapkan akuntansi pertanggungjawaban adalah : 

1. Jumlah angka (digit) dalam setiap kode harus sama. 

2. Posisi angka di dalam setiap kode mempunyai maksud tertentu. 

3. Setiap kode memiliki lebih dari satu makna, tergantung pemberian makna posisi 

angka pada tiap kode perkiraan. 

4. Klasifikasi perkiraan dilakukan dengan cara menambahkan angka tertentu pada 

posisi angka tertentu di dalam kode perkiraan. 



 

 
 

Menurut Mulyadi (1997:131), pemberian kode rekening memiliki lima 

metode, yaitu : 

“1. Kode angka atau alfabet urut. 
  2. Kode angka blok. 

   3. Kode angka kelompok. 
   4. Kode angka desimal. 

  5. Kode angka urut didahului dengan huruf.” 
 

Pemberian kode rekening diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kode angka atau alfabet huruf. 

 Dalam metode pemberian kode, rekening buku besar diberi kode angka atau huruf 

yang berurutan. Kelemahan kode angka atau alfabet urut ini adalah jika terjadi 

perluasan jumlah rekening, hal ini akan mengakibatkan perubahan menyeluruh 

terhadap kode rekening yang mempunyai angka yang lebih besar. 

 2. Kode angka blok. 

 Dalam metode pemberian kode, rekening buku besar dikelompokkan menjadi 

beberapa golongan dan setiap golongan disediakan satu angka yang berurutan 

untuk memberi kodenya. Penggunaan kode angka blok ini dapat mengatasi 

kelemahan kode angka urut, yang jika terjadi perluasan mengakibatkan perluasan 

semua rekening yang kodenya lebih besar dari kode rekening yang mengalami 

perluasan. 

3. Kode angka kelompok. 

 Kode angka kelompok terbentuk dari dua atau lebih sub kode yang 

dikombinasikan menjadi satu kode. 

4. Kode angka desimal. 

Kode angka desimal memberikan kode angka terhadap klasifikasi yang membagi 

kelompok menjadi maksimal 10 sub kelompok dan membagi sub kelompok 

menjadi maksimal 10 golongan yang lebih kecil dari sub kelompok tersebut. 

 

 

 



 

 
 

5. Kode angka urut didahului dengan huruf. 

 Kode ini menggunakan kode berupa kombinasi angka dan huruf. Setiap rekening 

diberi kode angka yang ada didepannya dicantumkan huruf singkatan kelompok 

tersebut. 

Kode rekening yang paling sesuai untuk tujuan akuntansi 

pertanggungjawaban kode rekening berdasarkan kode angka kelompok, sebab pada 

kode angka kelompok ini posisi dari masing-masing angka yang digunakan 

mempunyai arti tersendiri dan jika terjadi perluasan rekening dapat disesuaikan 

dengan mudah. 

Dalam merancang kode rekening, ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu : 

1. Kerangka kode harus secara logis memenuhi kebutuhan pemakai dan metode 

pengolahan data yang digunakan. 

2. Setiap kode mewakili secara unik unsur yang diberi kode. 

3. Desain kode harus mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan. 

Dalam pemberian kode rekening buku besar, digunakan metode angka 

kelompok, yaitu untuk tiap buku besar diberi kode dengan jumlah angka yang tetap 

dan berkedudukan, tiap-tiap angka dalam kode tersebut mempunyai arti masing-

masing. Pemberian kode yang disusun menurut angka kelompok adalah didasarkan 

pada klasifikasi rekening yang akan disajikan dalam laporan keuangan, jumlah angka 

untuk setiap kelompok harus sama. Khusus untuk kelompok rekening nominal, agar 

biaya maupun penghasilan memenuhi konsep akuntansi pertanggungjawaban., kode 

rekening harus dapat menunjukan tingkatan manajemen dimana biaya atau 

penghasilantersebut terjadi. 

Posisi angka dalam kode rekening biaya akuntansi pertanggungjawaban 

terbagi dua, yaitu kelompok pertama menunjukkan tempat terjadinya biaya dan 

kelompok kedua menunjukkan kode jenis biaya dan penghasilan yang digolongkan 

sesuai dengan objek pengeluaran atau penerimaan. Tempat terjadinya biaya, 



 

 
 

penghasilan, dan investasi dikaitkan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban pada 

berbagai tingkatan manajemen dalam organisasi. 

Kelompok  I     Menunjukkan tempat terjadinya biaya 

                                                              5          x          x          x 

         

Kelompok biaya   

Pusat biaya manajer 

Pusat biaya kepala bagian 

Pusat biaya kepala seksi 

Kelompok  II    Menunjukkan kode jenis biaya atau penghasilan 

                                                     5       x       x 

 

Kelompok jenis biaya 

Jenis biaya 

Terkendali / tidak   

 

2.6.5 Laporan Pertanggungjawaban  

  Laporan hasil akuntansi pertannggungjawaban disebut sebagai laporan 

pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban digunakan oleh manajemen 

untuk mengambil keputusan. Laporan pertanggungjawaban merupakan ikhtisar hasil-

hasil yang dicapai oleh seorang manajer bidang pertanggungjawaban dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya selama periode tertentu. Didalam 

pengumpulan dan pelaporan biaya tiap bidang pertanggungjawaban harus dipisahkan 

antara biaya terkendali dengan biaya tidak terkendali. 

  Penanggung jawab-penanggung jawab tersebut harus selalu melaporkan 

perkembangan-perkembangan perusahaan dan masalah-masalah yang dihadapinya, 

laporan lisan tentu saja tidak efektif sehingga memerlukan laporan tertulis disamping 

laporan lisan yang kadang masih juga diperlukan. Secara umum, tujuan dari laporan 

pertanggungjawaban adalah untuk memberikan informasi kepada para pimpinan 



 

 
 

tentang hasil-hasil pelaksanaan suatu pekerjaan yang berada dalam lingkup 

tanggungjawabanya dan memberikan motivasi kepada manajer untuk mengambil satu 

tindakan dalam upaya meningkatkan hasil. 

  Isi laporan pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan tingkatan 

manajemen yang akan menerimanya. Laporan pertanggungjawaban harus 

mencantumkan semua biaya yang sesungguhnya dikeluarkan disertai dengan jumlah 

biaya yang dianggarkan. Selisih anggaran merupakan prestasi manajer. Selisih 

anggaran dapat menguntungkan atau pun merugikan, oleh karena itu diperlukan 

perhatian dari manajer. Namun tidak semua selisih yang merugikan harus 

diperhatikan karena waktu yang dimiliki terbatas. 

 

2.6.5.1 Prinsip-prinsip Dasar Penyajian Laporan Pertanggungjawaban        

Secara umum ada dasar-dasar pembuatan laporan yang tepat untuk sebagian 

besar perusahaan bisa menerapakan dasar-dasar tersebut tentu saja harus disesuaikan 

dengan besar kecilnya perusahaan, jenis usaha, kemampuan (pendidikan) penerima 

laporan dan sebagainya. 

Menurut Willson dan Campbell (1997:550) ada lima pedoman dasar bagi 

pelaporan manajemen yang baik agar laporan mempunyai tujuan yang tepat :  

1. Harus diterapkan konsep “Pertanggungjawaban”. 

2. Sedapat mungkin harus diterapakn prinsip “Pengecualian”. 

3. Secara umum, angka-angka harus dapat diperbandingkan. 

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

pimpinan yang semakin tinggi.  

5. Laporan-laporan pada umumnya harus mencakup komentar-komentar interpretatif 

atau yang jelas dengan sendirinya. 

 Kelima prinsip dasar diatas merupakan dasar bagi suatu sistem pelaporan 

yang baik. Selain itu, menurut Willson dan Campbell (1997:552) ada berbagai faktor 

lain yang dapat membantu untuk membuat tanggapan dari pembaca laporan yang 

lebih baik, yaitu : 



 

 
 

1. Laporan harus tepat waktu. 

2. Laporan harus sederhana dan jelas. 

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

yang akan memakainya. 

4. Informasi harus disajikan dalam urutan yang logis. 

5. Laporan harus akurat. 

6. Bentuk penyajian harus disesuaikan dengan pimpinan yang akan 

menggunakannya. 

7. Selalu distandarisasikan, apabila mungkin. 

8. Rancangan laporan harus mencerminkan sudut pandang pimpinan. 

9. Laporan harus berguna. 

10. Biaya penyiapan laporan harus dipertimbangkan. 

11. Perhatian yang diberikan untuk penyiapan laporan harus sebanding dengan 

manfaatnya. 

 

2.6.5.2 Jenis Laporan 

Menurut Willson dan Campbell (1997:553) laporan dapat dibagi kedalam 

tiga golongan yaitu : 

1. Laporan perencanaan (Planning report) 

 1. Taksiran atau anggaran jangka pendek perusahaan secara menyeluruh atau per 

divisi. 

 2. Telaah khusus perencanaan jangka pendek mengenai segmen tertentu dari 

perusahaan. 

 3. Taksiran atau anggaran jangka panjang. 

2. Laporan pengendalian (Control report) 

 1. Laporan singkat pengendalian (Summary control reports). 

 2. Laporan pengendalian berjalan (Current control report). 

3. Laporan informasi (Informational report) 

 1. Laporan trends. 



 

 
 

 2. Laporan analitis. 

 

2.6.5.3 Frekuensi Laporan 

 Menurut Slamet Sugiri dalam bukunya Akuntansi Manajemen (1994:203) 

adalah sebagai berikut : Frekuensi pelaporan prestasi harus disesuaikan dengan 

kebutuhan agar manajer dapat melakukan tindakan perbaikan dengan tepat. Meskipun 

laporan prestasi tahunan, memang dapat membantu rencana mengembangakan dan 

mengevaluasi prestasi manajer, namun tidak berguna untuk menyesuaikan operasi 

sepanjang tahun. Jika laporan prestasi harian diperlukan oleh manajer tertentu, maka 

laporan dengan frekuensi harian memang perlu dibuat. Akan tetapi, manfaat manfaat 

dan biaya laporan perlu dipertimbangkan. Masalah ini mengingatkan kita bahwa 

frekuensi pelaporan itu berbeda-beda bergantung pada jenjang manajemen dan 

tingkatan karyawan pada setiap jenjang. 

 Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan periode pelaporan 

terdiri dari laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan disesuaikan dengan 

kebutuhan agar manajer dapat melakukan tindakan perbaikan dengan tepat. 

 

2.6.5.4 Prosedur Penyusunan Laporan dalam Akuntansi Pertanggungjawaban     

 Prosedur penyusunan laporan akuntansi pertanggungjawaban pertama-tama 

dimulai dengan pusat-pusat pertanggungjawaban mengirim bukti-bukti setiap periode 

sekali (bulanan/triwulan) sebagai dasar menyusun laporan atas biaya yang terjadi dan 

menjadi tanggung jawab departemen atau bagiannya, data biaya yang dilaporkan oleh 

pusat pertanggungjawaban adalah biaya yang sesungguhnya (actual cost) dan data 

biaya yang sesungguhnya terjadi ini, dikirim (diserahkan) ke penyusun laporan 

perusahaan keseluruhan (biasanya departemen/staf controller atau pengawas intern 

atau bagian akuntansi) selanjutnya bagian penyusunan laporan perusahaan 

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

laporan pusat-pusat pertanggungjawaban dan menyusun laporan pertanggungjawaban 



 

 
 

dengan membandingkan antara anggaran yang tersedia dan biaya sesungguhnya yang 

terjadi pada pusat-pusat pertanggungjawaban. 

 Tahap akhir, controller atau pengawas intern mengirimkan laporan 

pertanggungjawaban tersebut ke pusat-pusat pertanggungjawaban yang dinilai 

maupun atasan dari pusat pertanggungjawaban yang dinilai. 

 

2.7 Penilaian Kinerja 

2.7.1 Pengertian Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam 

melaksanakan peran yang dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. 

Pengertian penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001:415), adalah sebagai 

berikut : 

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 
operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya 
berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan 
sebelumnya.” 
 
Pengertian penilaian kinerja menurut Werther dan Davis (1996:341), adalah 

sebagai berikut : 

“Performance appraisal mean evaluating on employee is current or past 

performance relative to be person’s performance standards.” 

 Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa penilaian kinerja 

adalah suatu proses dimana organisasi mengevaluasi secara sistematis efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan 

sasaran atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan segala 

potensi yang dimiliki oleh individu untuk mencapai pengembangan organisasi.  

 

2.7.2 Manfaat Penilaian Kinerja 

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

manajemen untuk : 



 

 
 

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

       2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 
karyawan. 

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

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

       5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.” 
 
2.7.3 Tahap-tahap Penilaian Kinerja 

  Menurut Mulyadi (2001:420), penilaian kinerja dilaksanakan dalam dua 

tahap utama yaitu : 

1. Tahap persiapan 

 Tahap persiapan terdiri dari tiga tahap rinci : 

 1. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab. 

 2. Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja. 

 3. Pengukuran kinerja sesungguhnya. 

2. Tahap penilaian 

 Tahap penilaian terdiri dari tiga tahap rinci : 

 1. Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan. 

 2. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari 

yang ditetapakan dalam standar. 

 3. Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk 

mencegah perilaku yang tidak diinginkan. 

  Menurut Gary Dessler (2003:241), tahap penilaian kinerja mencakup : 

1. Setting work standards 

2. Assessing feed back to the employee with the aim of motivating that person to 

eliminate deficiencies or continue to perform above par. 

 Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan tahap-tahap penilaian 

kinerja adalah sebagai berikut : 



 

 
 

1. Menentukan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggungjawab 

berdasarkan standar yang ditetapakan sebelumnya. 

2. Membandingkan kinerja aktual dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3. Menyediakan umpan balik untuk para manajer dengan tujuan memotivasi agar 

lebih meningkatakan kinerjanya. 

 

2.7.4 Ukuran Kinerja 

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

digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif yaitu : 

1.  Ukuran kriteria tunggal (single criteria) 

Ukuran kriteria tunggal adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu 

ukuran untuk menilai kinerja manajer. Jika kriteria tunggal digunakan untuk 

mengukur kinerja, orang akan cenderung memusatkan usahanya kepada kriteria 

tersebut dengan akibat diabaikannya kriteria yang lain, yang kemungkinan sama 

pentingnya dalam menentukan sukses atau tidakanya perusahaan atau bagiannya. 

2. Ukuran kriteria beragam (multiple criteria) 

Ukuran kriteria beragam adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai 

macam ukuran untuk menilai kinerja manajer. Kriteria beragam merupakan cara 

untuk mengatasi kelemahan kriteria tunggal dalam pengukuran kinerja. Berbagai 

aspek kinerja manajer dicari ukuran kriterianya sehingga seorang manajer diukur 

kinerjanya dengan beragam kriteria. Tujuan penggunaan kriteria beragam ini 

adalah agar manajer yang diukur kinerjanya mengarahkan usahanya kepada 

berbagai kinerja.  

3.   Ukuran kriteria gabungan (composite criteria) 

Ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran, memperhitungkan 

bobot masing-masing ukuran, dan menghitung rata-ratanya sebagai ukuran 

menyeluruh kinerja manajer.  

 

 



 

 
 

2.7.5 Kriteria Penilaian Kinerja Manajer 

Informasi akuntansi yang dipakai sebagai ukuran kinerja manajer pusat laba 

adalah laba itu sendiri. Terdapat dua unsur yang dapat dijadikan ukuran dalam 

penilaian kinerja manajer pusat laba, yaitu: 

1. Tercapainya target laba yang diharapkan. 

2. Peningkatan laba dari periode ke periode. 

 Dalam menetapkan kriteria kinerja manajer, menurut Mulyadi (2001:428) 

berbagai faktor berikut ini perlu dipertimbangkan :  

1. Dapat diukur atau tidaknya kriteria. 

2. Rentang waktu sumber daya dan biaya. 

3. Bobot yang diperhitungkan atas kriteria. 

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

 

2.7.6 Analisis Selisih Pusat Laba    

Menurut Supriyono dalam bukunya Akuntansi Manajemen 2 (1989:376) 

adalah sebagai berikut :  

“Prestasi manajer suatu pusat pertanggungjawaban dinilai atas dasar 
anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung 
jawabnya. Prestasi manajer pusat laba dianalisis prestasinya atas dasar 
anggaran laba dibandingkan dengan realisasi labanya. Selisih tersebut 
dirinci lebih lanjut kedalam selisih yang menjadi tanggung jawab para 
manajer yang berada dibawah manajer pusat laba yaitu manajer pusat 
pendapatan dan manajer pusat biaya.”      

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

bersama-sama membentuk selisih laba atau rugi bersih perusahaan dan dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Selisih pemasaran 

 Tujuan pokok departemen pemasaran meliputi : 

 1. Menghasilkan laba bruto. 

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



 

 
 

Sebagai manajer pusat pendapatan, manajer departemen pemasaran terutama 

dibebani tanggungjawab untuk menghasilkan laba bruto. Biaya departemen 

pemasaran digolongkan menjadi dua yaitu : 

1. Biaya untuk memperoleh pesanan. 

2. Biaya untuk melayani pesanan. 

Manajer pemasaran tidak dibebani tanggungjawab mengenai biaya untuk 

memperoleh pesanan yang terjadi di departemennya karena biaya ini seringkali 

tidak mempunyai hubungan denagn laba bruto yang diperoleh departemen ini. 

Pada dasarnya sebagian besar biaya untuk departemen ini adalah biaya untuk 

memperoleh pesanan yang merupakan biaya kebijakan sehingga departemen 

pemasaran merupakan pusat biaya kebijakan. Namun biaya untuk melayani 

pesanan (biaya logistik) sebagian merupakan biaya kebijakan dan sebagian lain 

merupakan biaya teknik. Biaya teknik dalam rangka melayani pesanan dapat 

dikendalikan oleh manajer pemasaran sebagaimana manajer departemen produksi 

mengendalikan biaya produksi. 

Analisis laba bruto digunakan untuk menilai prestasi manajer departemen 

pemasaran dalam menghasilkan laba bruto. Selisih laba bruto merupakan selisih 

yang timbul dari perbedaan antara laba bruto yang dianggarkan dengan yang 

direalisasikan. Selisih laba bruto yang menjadi tanggungjawab manajer 

pemasaran meliputi selisih yang disebabkan oleh volume penjualan dan harga jual 

per unit. Manajer pemasaran tidak dapat mengendalikan harga pokok penjualan 

per unit sehingga selisihnya tidak menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu, 

dalam analisis laba bruto harga penjualan per unit didasarkan atas biaya standar 

atau anggarannya. Selisih laba bruto dapat dirinci lebih lanjut ke dalam tiga 

macam selisih yaitu : 

a. Selisih bruto per unit 

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

dianggarkan. 

 



 

 
 

 b. Selisih komposisi penjualan 

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

yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis produk lainnya dan komposisi 

produk yang dijual yang sesungguhnya berbeda dengan komposisi produk 

yang dijual menurut anggaran. 

 c. Selisih volume penjualan 

Selisih ini timbul karena komposisi penjualan yang berbeda dengan volume 

penjualan yang dianggarkan. 

2. Selisih biaya produksi 

Selisih biaya produksi dianalisis untuk setiap elemen biaya produksi yang 

meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik. Selisih biaya bahan baku dianalisis kedalam selisih harga bahan baku dan 

selisih kuantitas bahan baku. Selisih biaya tenaga kerja langsung dianalisis 

kdalam selisih tarif upah langsung dan selisih efisiensi upah langsung. Selisih 

biaya overhead pabrik dianalisis kedalam selisih volume dan selisih 

terkendalikan. Untuk menentukan prestasi manajer pusat biaya, setiap elemen 

selisih biaya produksi tersebut perlu dihubungkan dengan manajer yang 

bertanggungjawab terhadap terjadinya selisih tersebut. Dalam analisis laba bruto 

digunakan volume penjualan namun dalam analisis biaya produksi digunakan 

volume produksi, hal ini karena yang mempengaruhi selisih biaya produksi 

adalah volume produksi. 

3. Selisih lain-lain 

Secara konseptual dimungkinkan untuk merinci total selisih elemen biaya 

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

dibelanjakan dan selisih kapasitas sebagaimana menganalisis biaya overhead 

pabrik. Namun rincian selisih tersebut jarang dihitung dan biasanya hanya 

dibandingkan antara anggaran biaya yang bersangkutan denagn realisasinya. Hal 

ini disebabkan karena biaya tersebut pada umumnya merupakan biaya kebijakan.        

      



 

 
 

2.8 Meningkatkan Kinerja       

 Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:503) mempunyai 

pengertian kemampuan kerja. Dalam bahasa Inggris kinerja sering diartikan dengan 

kata performance yang mempunyai arti pelaksanaan. 

 Kinerja yang baik adalah kinerja yang dapat memberikan kepuasan, 

kesejahteraan dan dampak positif lainnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap perusahaan. Baik itu pemilik perusahaan, kreditor, pelanggan maupun 

karyawan perusahaan itu sendiri. 

 Meningkatkan kinerja berarti menaikkan kemampuan kerja individu di dalam 

suatu organisasi. Kinerja dapat dikatakan meningkat apabila hasil kerja yang dicapai 

sesuai dengan target yang telah direncanakan atau lebih baik dari yang direncanakan 

sebelumnya. 

 Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian 

setiap pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan akan menjalankan peranan yang 

lebih ditentukan dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk dapat menjamin pencapaian 

tujuan tersebut harus dilakukan pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan oleh 

manajemen jika manajemen secara kontinyu melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil 

kegiatan perusahaan.  

 Salah satu alat yang digunakan perusahaan untuk melakukan evaluasi adalah 

dengan dibuatnya laporan kinerja perusahaan atau disebut juga laporan 

pertanggungjawaban. Dengan dilakukannya evaluasi terhadap laporan 

pertanggungjawabnan tersebut maka dapat diketahui banyaknya penyimpangan-

penyimpangan baik itu penyimpangan positif maupun penyimpangan negatif. 

Penyimpangan-penyimpangan negatif yang terjadi dalam perusahaan tidak dapat 

dibiarkan berkelanjutan tanpa ada tindak lanjut yang mendukung kearah perbaikan, 

dan apabila hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan penurunan kinerja perusahaan 

yang tentunya berdampak pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Maka dengan adanya evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban perusahaan 



 

 
 

dapat mengurangi dan menghindari penurunan kinerja perusahaan yang lebih buruk 

di masa yang akan datang. 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja seorang manajer 

dalam hal ini khususnya manajer pusat laba dapat dikatakan kinerjanya meningkat 

apabila manajer pusat laba mencapai target laba yang telah direncanakan sebelumnya 

atau lebih baik dari yang direncanakan sebelumnya. 

 

2.9 Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Meningkatkan Kinerja 

Manajer Pusat Laba 

 Dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka perusahaan semakin sulit 

untuk melaksanakan fungsi pengendalian. Hal ini menyebabkan timbulnya 

prendelegasian wewenang dari pimpinan perusahaan kepada manajer-manajer 

dibawahnya. Oleh karena itu timbulnya kebutuhan akan informasi akuntansi untuk 

menilai pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang. Informasi akuntansi yang 

bersangkutan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang disebut informasi 

akuntansi pertanggungjawaban. 

 Dengan demikian 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. 

Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi setiap manajer 

untuk merencanakan pendapatan dan atau biaya yang menjadi tanggung jawabnya 

dan kemudian menyajika informasi dalam bentuk laporan realisasi pendapatan dan 

atau biaya tersebut menurut manajer yang bertanggung jawab. Dengan demikian, 

informasi akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan skor (score) yang dibuat 

oleh setiap manajer dalam menggunakan berbagai sumber daya untuk melaksanakan 

peran manajer tersebut dalam mencapai sasaran perusahaan. 

 Dalam model Porter-Lawler pada gambar 2.1 manajer yang telah memiliki 

presepsi yang jelas mengenai perannya dalam anggaran dapat dievaluasi kinerjanya 



 

 
 

berdasarkan informasi akuntansi pertanggungjawaban karena dalam proses 

penyusunan anggaran, setiap manajer diberi peran untuk mencapai sebagian sasaran 

perusahaan dan memungkinkan pelaksanaan peran, kepada setiap manajer yang diberi 

peran dialokasikan berbagai sumber daya yang harus diukur dengan satuan uang. 

Dengan demikian pelaksanaan peran berarti konsumsi berbagai sumber daya yang 

harus diukur dengan satuan uang pula. 

 Hasil evaluasi departemen pusat laba merupakan hasil perbandingan kinerja 

manajer pusat laba yang diharapkan dan kinerja manajer pusat laba yang sebenarnya. 

Melalui evaluasi yang dilakukan terus menerus secara periodik dapat diketahui 

adanya penyimpangan baik penyimpangan positif maupun negatif. Penyimpangan 

negatif yang terjadi ditindaklanjuti kearah perbaikan sehingga tidak akan 

menimbulkan penurunan kinerja. 

 Oleh karena itu peran informasi akuntansi pertanggungjawaban yang telah 

dilaksanakan secara optimal dengan melakukan evaluasi secara terus menerus secara 

periodik dapat meningkatkan kinerja manajer pusat laba sehingga tujuan peranan 

konsep akuntansi pertanggungjawaban dalam meningkatkan kinerja manajer pusat 

laba dapat tercapai.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


