
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan adalah suatu organisasi yang melakukan berbagai macam jenis kegiatan yang 

bertujuan untuk memperoleh laba dan mencapai pertumbuhan dalam jangka panjang.Dalam 

dunia usaha dewasa ini, khususnya Indonesia telah memacu tingkat persaingan yang semakin 

ketat baik dibidang jasa, dagang dan industri.Kondisi ini mengharuskan perusahaan untuk 

memandang jauh kedepan guna mengantisipasi segala kemungkinan, baik itu ancaman maupun 

peluang yang dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan.Untuk itu perusahaan 

membutuhkan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam pengambilan 

keputusan.Sejalan dengan hal tersebut mengakibatkan tugas manajemen puncak dalam mencapai 

tujuan perusahaan semakin sulit dan kompleks pula.Untuk mengatasi hal tersebut maka 

perusahaan harus mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk tujuan pengambilan keputusan. 

Sehubungan dengan itu peranan akuntansi pun semakin dibutuhkan terutama untuk 

memperoleh informasi tersebut.Salah satu diantaranya adalah peranan akuntansi sebagai alat 

penilaian kinerja yang kita kenal dengan akuntansi pertanggungjawaban.Secara umum akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan suatu sistem dan prosedur akuntansi yang membangi 

perusahaan kedalam pusat pertanggungjawaban dan mendelegasikan wewenang pada setiap 

manajer yang bertanggungjawab atas pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut. Dengan adanya 

sistem ini, kinerja para manajer pusat pertanggungjawaban akan diukur dan dinilai berdasarkan 

pertanggungjawaban yang diberikan. Sistem pertanggungjawaban dapat pula memberikan 



informasi yang berguna untuk perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pengukur kinerja 

setiap pusat pertanggungjawaban. 

Menurut Prawironegoro dan Purwanti, terdapat empat jenis  pusat pertanggungjawaban 

yaitu: “(1) Pusat Biaya, (2) Pusat Laba (3) Pusat Pendapatan dan (4)Pusat Investasi”.
1Suatu 

pusat pertanggungjawaban dibentuk untuk mencapai salah satu atau beberapa tujuan yang secara 

individual serasi, selaras dan seimbang dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. 

Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban dimana seorang manajer 

bertanggungjawab hanya terhadap biaya-biaya saja.Menurut Robert N. Anthony dan Vijay 

Govindarajan, ada dua jenis umum dari pusat beban, yaitu :“Pusat Beban Teknik dan Pusat 

Beban Kebijakan.”
2Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja 

manajernya diukur pendapatan yang diperoleh dari pusat pertanggungjawaban, dan tidak diminta 

pertanggungjawaban mengenai biaya masukannya, karena biaya tersebut tidak dapat 

mempengaruhi pemakaian masukan tersebut.Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang 

kinerja manajernya diukur dengan besarnya laba yang diperoleh yaitu dari selisih pendapatan 

dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.Pusat investasi 

merupakan suatu pusat pertanggungjawaban dimana seorang manajer bertanggungjawab 

terhadap pendapatan biaya dan investasi. 

Hasil penelitian terdahulu mengenai  akuntansi pertanggungjawaban yaitu: Epi Ida 

Manullang, (2015) dalam skripsi dengan judul: Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai 

Alat Penilaian Kinerja pada PT Perkebunan Nusantara III (persero) PKS Rambutan Tebing 
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Tinggi menyatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban biaya produksi perusahaan tersebut 

telah memadai dilihat dari aspek perencanaan, aspek pengendalian, aspek pelaporan dan 

penilaian kinerja. 

Phitrina Sitorus, (2015) dalam skripsi dengan judul: Akuntansi Pertanggungjawaban 

Sebagai Alat Penilaian Kinerja pada PT Hutahaean, Laguboti Sudah diterapkan dengan 

memadaidari aspek-aspek pertanggungjawaban yaitu, berdasarkan fungsi manajer dalam 

membuat perencanaan, fungsi manajer dalam membuat pengendalian, dan fungsi manajer dalam 

membuat pelaporan.`Kemudian, hasil penelitian Mariani Elisabeth Hutajulu, (2016) dengan 

judul: Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Biaya produksi pada PT Indonesia 

Asahan Aluminium (Persero) Kuala Tanjung, Menyatakan bahwa konsep akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai suatu sistem pengawasan biaya produksi telah diterapkan dengan 

baik pada PT INALUM (Persero) Kuala tanjung untuk tujuan pengawasan biaya, dan penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban juga telah menunjukkan manfaatnya dalam membantu 

manajemen untuk mengelola sumber-sumber produksi perusahaan, sehingga pengumpulan dan 

peloporan biaya-biaya dapat dilakukan sesuai dengan bidang pusat pertanggungjawaban. 

Demikian juga halnya pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil 1 Medan yang beralamat di 

jalanPegadaian Medan, menghadapi tantangan eksternal berupa persaingan bisnis yang tinggi, 

lingkungan usaha yang semakin dinamis dan sulit diprediksi akan tetapi perusahaan ini memiliki 

tujuan untuk meningkatkan kinerja manajemen setiap tahunnya. Sejalan dengan tantangan bisnis 

tersebut PT Pegadaian (Persero) kanwil 1 Medan sangat perlu menerapkan akuntansi 

pertanggungjawaban yang memadai sebagai alat penilaian kinerja manajemen.PT Pegadaian 

adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit 

kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Berdasarkan data laporan laba rugi PT Pegadaian 



Kanwil 1 Medan diperoleh laporan laba rugi anggaran dan realisasinya yang disajikan pada 

Tabel 1.1, dan Tabel 1.2 

 

Tabel 1.1 

PT. Pegadaian (Persero) Kanwil 1 Medan 

Perbandingan Laba Anggaran dengan Realisasi 

Untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2014 

(-,000) 

Nama 

Perkiraan 

Anggaran                     

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Selisih  

(RP) 
Penyimpangan                       

Pendapatan 829.157.555 587.738.042 241.419.513 Unfavorable 

Biaya Usaha 411.447.768 353.731.609 57.716.159 Favorable 

Laba Usaha 417.709.787 234.006.433 183.703.354 Unfavorable 

Sumber : PT.Pegadaian Kanwil 1 Medan (diolah) 

 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat kita ketahui bahwa betapa pentingnya penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT 

PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN PADA PT PEGADAIAN (Persero) KANWIL 1 

MEDAN. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Dalam menjalankan operasinya perusahaan tidak luput dari masalah yang merupakan 

faktor penghambat kelancaran kerja dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah direncanakan 

tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan akan berbeda satu sama lainnya dan 

tergantung pada bentuk dan jenis usaha perusahaan yang bersangkutan. 



Menurut Sumadi Suryabrata: 

“Masalah atau permasalahan ada kesenjangan (gap) antara das sollen dan das sein, 

ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang dalam kenyataan, antara 

apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang 

sejenis dengan itu”.
3 

 

Perumusan masalah diperlukan untuk mempermudah menginterpretasikan data dan fakta 

yang diperlukan dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah 

diuraikan sebelumnya maka yang menjadi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

: Bagaimana penerapan akuntansi Pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja 

manajemen pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil 1 Medan? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akuntansi 

pertanggungjawaban yang diterapkan untuk menilai kinerja manajemen pada PT Pegadaian 

Kanwil 1 Medan dan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian agar lebih sistematis serta 

memfokuskan pada pembahasan masalah yang dirumuskan, maka ruang lingkup penelitian dan 

pembahasaan hanya berkaitan dengan akuntansi pertanggungjawaban sebagai pusat laba yang 

digunakan untuk penilaian kinerja manajemen pada PTPegadaian (Persero) Kanwil 1 Medan. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai manfaat akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja manajemen secara khusus 
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fungsinya sebagai alat penilaian kinerja pusat laba yang dipraktekkan di PT 

Pegadaian (Persero) Kanwil 1 Medan, 

2. Bagi manajemen PT Pegadaian Kanwil 1 Medan, sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan kepada manajemen perusahaan dalam penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban serta kondisi yang diperlukan agar penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban  dapat memberikan manfaat yang maksimal, 

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan refrensi untuk mengkaji dan meneliti di 

bidang akuntansi pertanggungjawaban sebagai penilaian kinerja manajemen pada 

masa yang akan datang . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB 2 

URAIAN TEORITIS 

 

2.1    Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban 

Timbulnya pertanggungjawaban dalam suatu organisasi atau perusahaan karena adanya 

pendelegasian wewenang.Pada saat perusahaan masih kecil dan sederhana, manajer dapat 

mengambil keputusan dan mengawasi pelaksanaan keputusan itu sendiri. Tetapi dengan 

berkembangnya perusahaan dan bertambahnya transaksi yang terjadi , maka pengawasan atau 

pengendalian secara langsung sulit untuk dilakukan oleh manajer. Karena itu manajer harus 

mendelegasikan wewenang pada anggota lainnya diperusahaan untuk dapat mengambil 

keputusan dari masalah-masalah yang dihadapi bagian dari organisasi yang bertanggung jawab 

terhadap tindakan atau keputusan yang dibuatnya. 

Dalam menjalankan kinerja dan menghadapi berbagai situasi yang sedang berkembang, 

perusahaan membutuhkan informasi agar dapat mengantisipasi segala peluang dan 

ancaman.Salah satu informasi yang dibutuhkan itu adalah informasi manajemen.Dalam 

akuntansi manajemen inilah yang dikenal adanya akuntansi pertanggungjawaban yang mengakui 

adanya pusat-pusat pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan 

 



informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen karena informasi tersebut 

menekankan hubungan antara informasi keuangna dengan manajer yang bertanggungjawab 

terhadap perencanaan dan pelaksanaanya. Akuntansi pertanggungjawaban memiliki daya tarik 

bagi kebanyakan pinpinan tertinggi dalam suatu perusahaan, karena hal itu memudahkan 

pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan.Akuntansi pertanggungjawaban 

merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen yang dikaitkan dengan pusat 

pertanggungjawaban yang ada dalam perusahaan.akuntansi pertanggungjawaban ini menelusuri 

biaya, pendapatan, laba untuk setiap. 

Menurut Lubis:  

Akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting) merupakan istilah yang 

digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi 

kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban.
4
 

 

Dari defenisi tersebut jelaslah diketahui bahwa akuntansi pertanggungjawaban berperan 

dalam pengukuran kinerja atau hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban dan 

digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban.Akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manejemen dan merupakan 

suatu sistem dalam akuntansi yang di hubungkan dengan pusat pertanggungjawaban.Inti dari 

akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa setiap pusat pertanggungjawaban ini harus 

bertanggung jawab atas segala hal yang berada di bawah pengendaliannya. Apabila terjadi 

penyimpangan, maka dapat di lakukan usaha untuk mencari apa penyebabnya, siapa yang harus 

bertanggungjawab dan dapat menjadi masukan bagi manejemen dalam pembuatan keputusan 

untuk tindakan korektif. 
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2.2    Tujuan dan manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban 

2.2.1  Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban 

Didalam Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban pada suatu perusahaan, terlebih 

dahulu harus diketahui apa yang menjadi tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri. 

Tujuan utama dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk membantu perusahaan 

memperoleh manfaat dari desentralisasi dan pada waktu yang sama meminimalkan dampak 

negatifnya. Untuk tujuan ini sistem akuntansi pertanggungjawaban dirancang untuk memperkuat 

dan mendorong adanya keharmonisan dan kesatuan tujuan dalam perusahaan. 

Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa. 

Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban memiliki empat karakteristik yaitu : 

1. Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban 

2. Standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajemen yang 

bertanggungjawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. 

3. Kinerja manajemen diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. 

4. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan 

kebijakan manajemen yang lebih tinggi.
5
 

  

 Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam 

akuntansi pertanggungjawaban yaitu : 

1. Menghimpun informasi kinerja berdasarkan segmen dan melaporkan hasil-hasil dari 

manejer yang bertanggungjawab kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi, 

2. Membantu manajemen dalam pengendalian dengan melihat penyimpangan realisasi 

dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan 

3. Mengetahui manajer yang bertanggungjawab atas penyimpangan biaya maupun 

pendapatan terhadap anggaran yang dianggarkan, 
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4. Dapat digunakan sebagai pedoman penentu langkah yang harus dibuat oleh 

perusahaan dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan, 

5. Dapat digunakan sebagai pedoman penentu langkah yang harus dibuat oleh 

perusahaan dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. 

Dan yang menjadi karakteristik utama akuntansi pertanggungjawaban adalah 

memfokuskan pada pusat-pusat pertanggungjawaban. 

 

2.2.2 Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban 

Disamping tujuan, Karakteristik, system akuntansi pertanggungjawaban mempunyai 

manfaat, manfaat bagi manajemen memberikan kesempatan kepada para manajer untuk 

merumuskan sasaran mereka sendiri dan membuat keputusan dalam rangka tanggungjawab yang 

didelegasikan oleh manajer diatasnya, manajer akan menerima lapoan kinerja sebagai suatu alat 

yang bermanfaat untuk melakukan tindakan koreksi ditengah berlangsungnya aktivitas itu 

sendiri. 

 Menurut Mulyadi bahwa Manfaat informasi Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai 

berikut : 

a. Informasi akuntansi sebagai dasar penyusunan anggaran. 

b. Informasi akuntansi sebagai penilaian kinerja manager pusat 

pertanggungjawaban. 

c. Informasi akuntansi sebagai pemotivator manager. 

d. Informasi akuntansimemungkinkan pengelolaan aktivitas. 

e. Informasi akuntansi memungkinkan pemantauan efektifitas program 

pengelolaab aktivitas.”
6
 

 

Menurut Mulyadi informasi akuntansi pertanggungjawaban ini bermanfaat bagi 

manajemen untuk : 
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a. Mengelola aktivitas, dengan cara mengarahkan usaha manajemen dalam 

mengurangi dan menghilangkan biaya bukan penambah biaya (non value added 

costs). 

b. Memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas.
7
 

 

 

2.3 Jenis Pusat Pertanggungjawaban 

Menurut Slamet Sugiri dalam buku Akuntansi manajemen, pusat pertanggungjawaban 

diklarisifikasi menjadi empat yaitu : 

1. Pusat Biaya (cost center) secara financial hanya bertanggungjawab atas terjadinya 

biaya. 

2. Pusat Pendapatan (revenue center) bertanggungjawab atas timbulnya pendapatan, 

baik dari penjualan barang dagang, dari barang jadi, maupun dari jasa. 

3. Pusat Laba (profit center) bertanggungjawab terhadap laba, yaitu selisih antara 

pendapatan dan laba. 

4. Pusat Investasi (investment center) bertanggung jawab atas hubungan antara laba 

dan seluruh investasi”.
8
 

1. Pusat Biaya (cost center) 

Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban dimana masukan atau biayanya 

diukur dengan satuan uang.Akan tetapi keluarannya tidak diukur dalam satuan mata 

uang.Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya 

bertanggungjawab atas biaya yang terjadi dalam unit tersebut, yang meliputi keseluruhan 

biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas usaha. Bustami dan Nurlela Mendefinisikan 

Bahwa “Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam 

satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai 

tujuan tertentu’’.
9
 

Prestasi keluaran dari suatu pusat biaya diukur dengan melihat sampai sejauh 

mana keefektifan pusat pertanggungjawaban tersebut.Efesiensi berarti menunjukkan 
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prestasi keuangan dari pimpinan yang diukur dengan membandingkan nilai output, input, 

pemiliharaan skedul produksi dan sebagainya sehingga dapat dikatakan bahwa 

pengukuran prestasi manajemen dinilai atas dasar biaya dalam pusat pertanggungjawaban 

yang dipimpinnya. 

Penilaian dan evakuasi manajer pusat biaya yaitu manajer diharapkan mampu 

menekan atau meminimalkan biaya-biaya digunakan oleh pusat pertanggungjawaban 

serta paling sebagian besar organisasi dengan membandingkan aktual terhadap biaya 

yang dianggarkan jumlah unit aktual yang dihasilkan selama periode tertentu. 

2. Pusat Pendapatan (revenue center) 

Di pusat pendapatan, suatu pendapatan  (output) diukur secara moneter, akan 

tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan biaya  (input) dengan 

pendapatan. Pada umumnya, pusat pendapatan merupakan unit pemasaran/penjualan 

yang tak 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 biaya yang terjadi secara langsung di dalam unitnya, akan tetapi ukuran 

utamanya adalah pendapatan. 

Menurut Sijabat:  

Pendapatan adalah arus kas masuk aktiva dan atau penyelesaiankewajiban dari 

penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa dan aktivitas pencairan laba 

lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan 

selama satu periode.
10

 

 
Pusat pendapatan tidak bertanggungjawab terhadap investasi atau produksi karena 

pusat pendapatan bukan pusat laba.Biaya-biaya yang terjadi pada pusat pendapatan 
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hanyalah biaya-biaya yang berada dibawah pengawasan langsung manajer pusat 

pendapatan. 

3. Pusat Laba (profit center) 

Pusat pertanggungjawaban yang prestasi keuangan dari pusat tersebut diukur 

berdasarkan keuntungan yang diperoleh.Laba terjadi 

sebagai.Perbandingan antara masukan (biaya) dengan keluaran (pendapat-an).Dengan 

demikian manejer pusat laba bertanggungjawab atas biaya dan pendapatan yang timbul 

pada perusahaan tersebut.manejer pusat laba mempunyai tanggungjawab untuk 

menghasilkan tingkat keuntungan yang optimal.Penilaian pusat laba diukur dengan 

menilai apakah laba yang telah dianggarakan sebelmnya dapat tercapai atau tidak. 

Menurut Thomas Sumarsan, yang menggunakan pusat laba memiliki manfaat dan 

keunggulan sebagai berikut : 

a. Pusat laba mengharuskan disiplin atas identifikasi dan penyelesaian 

masalah. 
b. Pusat laba menyediakan pengarahan kesemua tingkatan manajemen. 
c. Pusat laba meningkatkan koordinasi dalam organisasi sehingga para 

manejer dalam organisasi lebih bebas dan lebih cepat untuk mengambil 

keputusan yang semuanya untuk mencapai tujuan perusahaan. 
d. Pusat laba menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama 

dari semua kegiatan manajemen. 
e. Pusat laba meningkatkan kualitas keputusan, karena semua karyawan dala

m organisasi sadar dan terlibat dalam penyusunan pusat 

pertanggungjawaban laba(pusat pendapatan-pusat biaya) 
f. Pusat laba menyediakan suatu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual 

dan meningkatkan kemampuan dari individu-

individu, seperti return of investment (ROI), return on equity (ROE, return on 

asset (ROA), rasio laba bersih dan indicator keuangan lainnya. 
11 

 
4. Pusat Investasi  

                                                           
11

Thomas Sumarsan, Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja, 

Cetakan Pertama: Indeks, Jakarta, 2010, Hal. 81 

 



Pusat investasi merupakan unit organisasi yang prestasi manajernya diukur 

berdasarkan penghasilan yang diperiksa sesuai dengan biaya sekaligus aktiva dan modal 

yang diivestasikan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dengan tujuan 

mencapai satu imbalan investasi return on investment (ROI) yang memuaskan.Adapun 

ukuran prestasi yang sering dipakai di pusat investasi adalah ROI. Oleh sebab itu, dalam 

pusat investasi manajer harus berhati-hati dalam menentukan besar dana investasi yang 

diperlukan. Harta yang diinvestasikan haruslah benar-benar mempunyai hubungan 

langsung dengan operasi pokok perusahaan yang utamakan untuk dibeli, sedangkan yang 

bersifat tidak langsung seumpamanya harus dihindari karena jika terjadi kesalahan dalam 

pemilihan-pemilihan aktiva yang dibeli dapat berakibat dana investasi terlalu besar. 

Dalam pusat investasi, manajer memiliki tanggung jawab dan otorisasi 

pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi tidak hanya biaya dan 

pendapatan saja, tetapi juga aset yang diinvestasikan dalam pusat pertanggungjawaban 

kinerja pusat investasi, dengan cara membandingkan laba atas investasi yang dicapai 

terhadap imbalan yang telah dianggarkan akan dipersyaratkan. 

 

2.4. Syarat-syarat Akuntansi Pertanggungjawaban 

Sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat dikatakan berhasil jika rencana (anggaran) 

yang disusun oleh manajemen dapat direalisasikan. Agar sistem akuntansi pertanggungjawaban 

dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik oleh suatu organisasi perusahaan, syarat-syarat 

yang harus dipenuhi menurut Mulyadi dalam tulisan skripsi Selamat Suparman Tamba , yaitu: 

1. Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan 

tanggungjawab setiap tingkat manajemen. 

2. Anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen. 



3. Penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya (controllability) 

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 bertanggung jawab (responsible 

reporting).12 

  Penerapan akuntansi yang efektif selain memiliki karakteristik juga harus memenuhi 

kelima syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban tersebut. 

 

2.4.1 Strukturorganisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan tanggungjawab 

setiap tingkat manajemen 

 Dalam membahas sistem akuntansi pertanggungjawaban, informasi akuntansi selalu 

dihubungakan dengan wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap manajer yang ada dalam 

perusahaan, oleh karena itu setiap manajer dalam organisasi harus bertanggungjawab terhadap 

segala aktivitas yang berada dibawah pengendaliannya. Dengan kata lain, manajer yang diserahi 

wewenang dari pimpinan perusahaan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada pimpinan 

perusahaan tersebut. Perusahaan sebagai suatu organisasi harus memiliki struktur organisasi 

yang disusun sedemikian rupa sehingga wewenang dan tanggungjawab setiap manajer lebih 

jelas. 

Struktur organisasi merupakan pengaturan garis tanggungjawab dalam satu entitas yang 

disusun untuk mencapai tujuan bersama orang-orang yang berada pada jajaran garis 

tersebut.Struktur organisasi dalam akuntansi pertanggungjawaban menunjukkan bahwa tiap-tiap 

pinpinan jelas atas segala kegiatan yang berada dibawah pengendaliannya.Tanggungjawab 

timbul karena diberikan wewenang mengalir dari atas kebawah. Dalam hubungannya dengan 

                                                           
12  Selamat Suparman Tamba,Skripsi:Akuntansi Pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pada PT. 

Pegadaian Cabang Krakatau Medan,Universitas HKBP Nommensen, 2014, hal. 16 



tingkat pertanggungjawaban atau pemberi wewenang, struktur organisasi terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu:  

a. Struktur organisasi fungsional  

Pada tipe struktur organisasi iini, setiap manajer bertanggungjawab atas setiap kinerja 

manajer yang bersabgkutan.Artinya tiap manajer hanya bertanggungjawab atas kinerjanya yang 

menjadi tugasnya.Biasanya manajer tingkat atas yang berperan untuk mengambil keputusan dan 

manajer tiap fungsi yang ada dalam organisasi tersebut terkadang memiliki wewenang terbatas 

dalam pengambilan keputusan.Dengan demikian hanya pinpinan tingkat tertinggi yang 

bertanggungjawab terhadap penghasilan dan biaya yang terjadi dalam perusahaan yang 

bersangkutan. Dalam organisasi fungsional, pembagian pusat pertanggungjawaban didasarkan 

atas fungsi, yaitu: fungsi produksi, fungsi penjualan (pemasaran), dan fungsi administrasi. 

b. Struktur organisasi divisional  

Pada  struktur organisasi divisional, pembagian organisasi didasarkan pada divisi-divisi, 

sedangkan di bawah setiap divisi dibagi atas dasar fungsi. Manajer perusahaan 

bertanggungjawab atas perusahaan secara keseluruhan dan berwewenang penuh mengambil 

keputusan investasi, selanjutnya kepala setiap divisi merupakan pusat laba dan mungkin 

sekaligus sebagai pusat investasi, sedangkan fungsi-fungis yang dimilikinya merupakan pusat 

biaya dan atau pusat pendapatan. 

 

 

2.4.2  Anggaran biaya yang disusun untuk setiap tingkatan manajer  

Dalam pengelolaan perusahaan, menajemen menetapkan tujuan atau sasaran dan 

kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut. Dampak 



keunagan yang diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari rencan kerja tersebut kemudian 

disusun dan evaluasi melalui proses penyusunan anggaran. Setelah anggaran disusun dan 

kemudian dilaksanakan, akuntansi biaya berfungsi untuk memberikan umpan balik kepada 

majemen mengenai konsumsi sumber daya dalam pelaksanaan rencana kegiatan.Perbandingan 

dan analisis biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan memberi informasi bagi 

manajemen untuk memunfkinkan meraka mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dari 

rencana kegiatan, yang pada gilirannya dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar untuk 

melakukan tindakan koreksi. 

 

2.4.3 Penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya (controllability) 

biaya oleh manajemen tertentu dalam operasi 

Tanggung jawab yang diminta tiap departemen terhadap manajer pusat 

pertanggungjawaban adalah tanggung jawab atas biayua yang dapat mereka kendalikan secara 

langsunng.Dengan demikian, manajer tiap pusat pertanggungjawaban tersebut dapat 

mengidentifikasi pendapatan dan biaya yAng berada dibawah pengewasan (controllable) dan 

yang tidak berada dibawah pengawasannya (uncontrollable).Hanya biaya dan pendapatan yang 

terkendali saja yang menjadi tanggungjawab tiap manajer pertanggungjawaban. 

Menurut Armanto Witjakso berdasarkan pertanggungjawaban konsep biaya yang 

digunakan dalam sistem pengendalian manajemen terdiri atas:  

a. Biaya terkendali (Controllable Cost) adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu 

tempat biaya dan atas pengeluaran biaya tersebut seseorang harus 

bertanggungjawab. 

b. Biaya tak terkendali (Un –Controllable Cost) adalah biaya yang tidak bias 

dibebankan tanggungjawabnya pengeluaran-pengeluaran pada seorang 

manajer/pinpinan pusat biaya 
13
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Semua biaya atau semua kegiatan yang menumbulkan biaya harus mendapat otorisasi dari 

orang-orang yang bertanggungjawab pada setiap kegiatan.Oleh karena itu, semua biaya dapat 

dikendalikan pada tingkat manajemen tertentu.Berdasarkan konsep pengendalian biaya, setiap 

pos biaya pada suatu departemen atas unit organisasi harus diklasifikasikan dan ditentukan 

secara jelas sebagai biaya terkendali dan biaya tak terkendali pada setiap pusat 

pertanggungjawaban tertentu.Penentuan secara tegas ini sangat penting terutama dalam 

pengendalian biaya untukn laporan pelaksanaan, yang didalmnya membandingkan antra realisasi 

dengan yang dianggarkan.Laporan tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kerja 

setiap pusat pertanggungjawaban dan manajer yang membawahinya. 

 

2.4.4 Terdapatnya Susunan Kode Rekening Perusahaan yang dikaitkan dengan 

kewenangan Pengendalian pusat pertanggungjawaban  

Dalam akuntansi pertanggungjawaban, biaya dikumpulkan dan dilaporkan untuk setiap 

tingkat manajemen. Agar dapat terlaksana dengan baik, biaya-biaya dan pendapatan harus 

digolongkan dan diberi kode tertentu, sehingga tingkatan manajemen atau bagian dalam 

perusahaan yang merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban akan dibebani dengan biaya yang 

terjadi didalamnya dan memisahkan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. 

Pemberian kode membantu untuk memudahkan dalam mencari perkiraan yang 

dibutuhkan, memudahkan proses pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan dan data akuntansi 

untuk dapat segera mengetahui dan membedakan perkiraan-perkiraan, maka kode yang diberi 

harus disusun secara konsisten.  

Menurut mulyadi ada 5 metode pemberian kode rekening yaitu:  

1. Kode angka atau alfabet urut (numerical-or alphabetic-squence code)  

2. Kode angka blok (block numerical code)  



3. Kode angka kelompok (grup numerical code) 

4. Kode angka desimal (decimal kode)  

5. Kode angka urut didahuli dengan huruf (numerical aquence preceded by an 

alphabetic reference)
14

 

 

1. Kode angka atau alfabet  urut, dalam metode pemberian kokde ini, rekening buku besar 

diberi kode angka yang berurutan, dan yang menjadi kelemahan kode angka atau alfabet 

berurut ini adalah jika terjadi perluasan jumlah rekenng. 

2. Kode angka blok, dalam metode pemberian kode ini, rekening buku besar 

dikelompokkan menjadi beberapa golongan dan setiap golongan disediakan satu blok 

angka yang berurutan untuk memberi kode. 

3. Kode angka kelompok  

Kode angka kelompok mempunyai karakteristik sebagai berikut:  

a. Rekening diberi kode angka atau kombinasi angka dan huruf. 

b. Jumlah angka dan atau huruf dalam kode tetap 

c. Posisi angka dan huruf dalam kode mempunyai arti tertentu  

d. Perluasan klasifikasi dilakukan dengan memberi cadangan angka dan atau 

huruf kanan. 
15

 

 

4. Kode angka desimal, desimal berarti persepuluhan. Kode angka desimal memberi kode 

angka terhadap kalsifikasi yang membagi kelompok menjadi maksimum 10 subkelompok 

dan membagi subkelompok menjadi maksimum 10 golongan yang lebih kecil dari 

subkelompok tersebut. 

Karakteristik sebagai berikut:  

a. Rekening diberi kode dengan angka yang berurutan, dari angka kecil ke angka yang 

paling besar. 

b. Jumlah angka (digit) dalam kode tidak sama. Klasifikasi besar memiliki jumlah angka 

yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan klasifikasi rinciannya. 
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c. Perluasan klasifikasi pada suatu rekening dilakukan dengan maksimum pemecahan 

tidak lebih dari 10. Pemberian kode perluasannya dilakukan dengan menambah 1 

angka disebelah kanan. 

5. Kode angka urut didahului angka, metode ini menggunakan kode berupa kombinasi 

dengan huruf. Setiap rekening kode angka yang di mukanya dicantumkan huruf singkatan 

kelompok rekening tersebut. 

 

 

2.4.5  Sistem Pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab (responsibility 

reporting)  

Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan-laporan yang menerangkan hasil 

dari aplikasi konsep akuntansi pertanggungjawaban yang memegang peran penting dalam 

kegiatan penyusunan perencanaan dan pengawasan atas jalannya kegiatan operasi 

perusahaan.laporan pertanggungjawaban merupakan ikhtisar hasil yang dicapai oleh seorang 

manajer bidang pertanggungjawaban harus dipisahkan antara biaya yang terkendali dengan biaya 

yang tidak terkendali. Biaya terntunya akan memberikan pengaruh terhadap laba yang akan 

diperoleh oleh sebab itu perusahaan harus merinci biaya-biaya didalam laporan 

pertanggungjawaban.  

Secara umum, tujuan dari laporan pertanggungjawaban adaalh untuk memberikan 

informasi kepada para pimpinan tentang hasil-hasil pelaksanaan suatu pekerjaan yang berada 

dalam lingkup tanggung jawabnya dan memberikan motivasi kepada manajer untuk mengambil 

satu tindakan dalam upaya meningkatkan hasil. 



Menurut mulyadi dikutip oleh Selamat Suparman Tamba, dasar-dasar yang melandasi 

penyusunan laporan pertanggungjawaban biaya yaitu:  

a. Jenjang terbawah yang diberi laporan ini adalah tinvkatan manajer bagian. 

b. Manajer jenjang terbawah diberi laporan pertanggungjawaban biaya yang 

berisi rincian realisasi biaya dibanding dengan anggaran biaya yang 

disususnnya. 

c. Manajer jenjang di atasnya diberi laporan mengnai biaya pusat 

pertanggungjawaban sendiri dari ringkasan realisasi biaya yang dikeluarkan 

oleh manajer-manajer yang berada sibawah wewenangnya, yang disajikan 

dalam bentuk perbandingan dengan anggaran biaya yang disususn oleh masing-

masing manajer yang bersangkutan. 

d. Semakin ke atas laporan pertanggungjawaban biaya disajikan semakin 

ringkas.
16

 

 

2.5.    Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Penilaian Kinerja 

2.5.1    Pengertian Kinerja 

Penilaian kinerja dalam suatu perusahaan adalah mutlak harus dilakukan, karena 

penilaian kinerja merupakan alat ukur bagi direktur dan manajer dalam melaksanakan wewenang 

yang dilimpahkan kepadanya.Kemampuan para manejer untuk mengelola seluruh sumber daya 

yang di miliki perusahaan dalam rangka memperoleh laba usaha dalam jangka pendek dan 

jangka panjang dinamakan kinerja manejer. Pengukuran hasil kinerja para manejer perusahaan 

itulah yang disebut dangan penilaian kinerja perusahaan. Menurut Rudianto : “Kinerja adalah 

gambaran tentang pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan 

dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi”.
17Sedangkan penilaian kinerja 

menurut Rudianto adalah “…penentuan secara periodik efektivitas operasi suatu organisasi, 
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bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, serta kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya .”
18

 

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai 

sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah di tetapkan sebelumnya, agar 

membuahkan tindakan dan hasil yang di inginkan.Standar perilaku dapat berupa kebijakan 

manajemen atau rencana formal yang di tuangkan dalam anggaran. Penilaian kinerja dilakukan 

untuk menekan perilaku yang tidak semestinya, dan untuk mendorong perilaku yang semestinya, 

melalui umpan balik berupa pemberian penghargaan atas hasil kinerja yang baik, dan dengan 

pertimbangan memberi hukuman atas kinerja yang kurang memuaskan 

 

2.5.2 Penilaian atau Pengukuran Kinerja Pusat Laba 

 Seperti yang telah dijelaskan diatas dimana dalam akuntansi pertanggungjawaban, 

wewenang didelegasikan dari manajer atas ke manajer dibawahnya, dan pendelegasian 

wewenang ini menuntut manajer bawah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

wewenang kepada manajer atasanya. Penilaian kinerja dilakukan untuk menyediakan umpan 

balik bagi karyawan dan dasar distribusi penghargaan agar bermanfaat untuk memotivasi 

karyawan bekerja dengan baik dan meningkatkan kinerja mereka karena adanya penghargaan 

khusus (reward) terhadap hasil kerja mereka, dan atau memberikan hukuman (punishment) bagi 

yang lalai. Sistem penilaian dan pengukuran kinerja suatu organisasi adalah suatu sistem yang 

bertujuan untuk mengarahkan manajer menilai pencapaian suatu strategi dan menilai kinerja 

yang dapat diukur dalam bentuk keuangan maupun non keuangan. 

1. Keuangan 
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Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang 

dibuat secara terus-menerus oleh manajemen keuangan. Kinerja keuangan merupakan penentuan 

ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas mencakup, laporan biaya aktivitas, 

tolok ukur(benchmarking), anggaran fleksibel aktivitas, dan anggaran siklus hidup. Dalam 

mengukur penilaian kinerja keuangan perlu dikaitkan antara organisasi perusahaan dengan pusat 

pertanggungjawaban. Dalam melihat organisasi perusahaan dapat diketahui besarnya 

tanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk prestasi kerja keuangan. Namun demikian 

mengatur besarnya tanggung jawab sekaligus mengukur prestasi tidaklah mudah sebab ada yang 

dapat diukur dengan mudah dan ada yang sulit diukur. Oleh sebab itu yang menjadi penilaian 

kinerja pada pusat-pusat pertanggungjawaban sebagai berikut: 

a. Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan 

Informasi akuntansi yang dipakai sebagai ukuran kinerja manajer pusat pendapatan 

adalah pendapatan. Jika pusat pendapatan hanya menjual produk atau jasanya kepada luar pihak 

perusahaan, pengukuran pendapatan dilaksanakan dengan mudah yaitu dengan cara 

menghasilkan kuantitas produk dan jasa yang dijual dengan harga jual yang dibebankan kepada 

pelanggan. Biasanya pusat pendapatan dimasukkan ke pusat laba untuk menghitung beberapa 

laba yang didapatkan perusahaan. Pengukuran kinerja pusat pendapatan dilakukan dengan 

membandingkan anggaran dan realisasi pendapatan. 

b. Penilaian Kinerja Pusat Biaya 

 Informasi akuntansi yang dipakai sebagai ukuran kinerja manajer pada pusat biaya ini 

adalah biaya. Sama seperti pendapatan, biaya juga dimasukkan pada pusat laba untuk 

menghitung berapa  laba yang diperoleh oleh perusahaan. 



2. Non Keuangan (non financial) 

 Penilaian non keuangan merupakan pengukuran yang dilakukan dalam suatu fisik bukan 

suatu uang serta lebih memfokuskan pengukuran pada salah satu aspek kinerja.Pentingnya 

pengukuran kinerja non keuangan disebabkan karena organisasi menghadapi perubahan 

lingkungan secara cepat.Untuk dapat bersaing, organisasi membutuhkan sistem informasi yang 

berkemampuan menangkap informasi secara cepat dan efektif.Meskipun analisis catatan 

keuangan juga penting, tetapi perhitungan tersebut kurang menyediakan informasi yang akurat 

mengenai kemampuan organisasi.Informasi yang diukur dalam satuan keuangan merupakan hasil 

dari keputusan masa lalu. Pengukuran kinerja berdasarkan non keuangan akan berhubungan 

secara langsung dengan strategi bisnis dan dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi 

lingkunganbisnis.Ukuran-ukuran non keuangan yang bisa digunakan oleh perusahaan antara lain 

kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, kemampuan karyawan, proses internal yang responsif 

dan dapat diprediksi, dan sebagainya. Ukuran-ukuran non keuangan tersebut merupakan aktiva 

intelektual dan tak berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan 

Ukuran kinerja non keuangan sering disebut ukuran operasional yaitu ukuran kinerja 

aktivitas secara fisik, ukuran operasional harus berhubungan dengan kinerja aktivitas efisiensi, 

kualitas dan waktu. 

 Pengukuran kinerja non keuangan yang dilakukan dalam satuan fisik lebih memfokuskan 

pengukuran pada salah satu aspek kinerja dimana pengukuran tersebut lebih menunjukkan pada 

pihak manajemen tentang proses yang sedang berlangsung (bersifat operasional), yang 

bermanfaat memberikan informasi yang berguna kepada manajemen untuk mengidentifikasi 

masalah dalam rangka mencapai kesuksesan penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban. 



 Pusat  laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk 

mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut. Karena laba 

merupakan selisih antara pendapatan dan biaya tidak dapat berdiri sendiri sebagai ukuran kinerja 

pusat laba, maka laba perlu dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan 

laba tersebut. 

 Dari segi aspek perencanaan, kinerja pusat laba dapat dinilai dari penyusunan program 

(rencana jangka panjang), penyusunan anggaran (anggaran jangka pendek), realisasi dan 

pengukuran serta analisa dan pelaporan telah memberikan sejumlah informasi kepada manager 

mengenai pelaksanaan kerja mereka dalam bidang-bidang yang menjadi tanggungjawabnya.Dari 

segi aspek pengendalian, kinerja pusat laba dapat dinilai dari apakah setiap rencana atau program 

yang telah direncanakan diawal periode kerja telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai.Dari 

hasil pengukuran tersebut dapat diketahui dan dilaporkan suatu bentuk hasil kerja pusat laba 

yakni melalui analisis dan evaluasi antara hasil yang didapat atau realisasi dengan rencana yang 

dianggarkan diawal periode.Dari segi aspek pelaporan, kinerja pusat laba dapat dinilai sistem 

pelaporan informasi akuntansi apakah telah dipisahkan antara rencana dengan yang sebenarnya 

terjadi dan laporan yang disajikan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam perusahaan dan dari 

laporan pertanggungjawaban yang disajikan dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi dalam perusahaan. 

Menurut Robert N. Anthoy dan Vijay Govindaranjan, kinerja manajer pusat laba dapat 

dievaluasi berdasarkan lima ukuran profitabilitas, yaitu : 

1. Margin kontribusi (Contribusi margin) menunjukkan rentang (spead) antara 

pendapatan dengan beban variabel. 

2. Laba langsung (direct profit) mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap 

overhead umum dan laba perusahaan. 



3. Laba yang dapat dikendalikan, pengeluaran-pengeluaran kantor pusat dapat 

dikelompokkan menjadi dua kategori : yaitu dapat dikendalikan dan tidak 

dapat dikendalikan.  

4. Laba sebelum pajak, seluruh overhead korporat dialokasikan kepusat laba 

berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba.  

5. Laba bersih, perusahaan mengukur kinerja pusat domestik berdasarkan laba 

bersih (net income), yaitu jumlah laba bersih setelah pajak.
19

 

 

Keberadaan suatu pusat laba lebih relevan untuk perencanaan dan pengendalian laba 

yang bersangkutan.Untuk pengukuran unit masukan dan keluaran dari pusat laba yang 

bersangkutan.Manajer pusat laba bertanggungjawab atas biaya-biaya dan penghasilan yang 

dikontrol melalui keputusan-keputusannya. Pusat laba akan dapat diterapkan dengan baik apabila 

perusahaan melakukan devisi organisasi bertanggungjawab atas kegiatan produksi maupun 

pemasaran dari produk yang dihasilkan. Mengukur kinerja pusat laba dapat dilakukan dengan 

menilai apakah laba yang dianggarkan sebelumnya dapat tercapai atau tidak. 

Contoh Laporan Laba Rugi Pusat Laba tertera pada Tabel 2.1 

 

 

 

 

Tabel 2.1 

Laporan Laba Rugi Pusat Laba 

       Ukuran profitabilitas 

Pendapatan   $ 1.000 

Harga pokok penjualan         600 

Biaya variabel                    180   

Margin kontribusi          220   (1) 
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Biaya tetap yang dikeluarkan oleh pusat laba          90  

Laba langsung         130 (2)        Beban biaya 

korporat lainnya           10 

 Laba yang dapat dikendalikan                    120   (3) 

Alokasi korporat lainnya           20  

Laba belum kena pajak         100   (4) 

Pajak    40  

Laba bersih           60   (5) 

Sumber :Robert N. Anthony and Vijay Govindaran,Manajemen Control System, 11
th

edition, 

Sistem Pengendalian Manajemen, Alih Bahasa: F. X Kurniawan Tjakrawala, Buku Satu, Edisi 
kesebelas : Salemba Empat, Jakarta, 2002. Hal 178 
 

 Menurut Hansen dan Mowen produktifitas berhubungan “dengan pembuatan output 

secara efisien dan secara spesifik menunjuk pada hubungan antara output (hasil produksi) 

dan input (bahan baku) yang digunakan untuk memproduksi output”.
20 

 Produktivitas mengukur sebarapa efisien masukan yang digunakan untuk memproduksi 

keluaran.Menaksir seberapa baik aktivitas (dan proses) dilakukan adalah landasan bagi usaha 

manajemen untuk memperbaiki profitabilitas.Ukuran ini dirancang untuk menilai seberapa baik 

suatu aktivitas dikerjakan dan hasil yang dicapai.Ukuran juga dirancang untuk menyatakan 

apakah terjadi perbaikan yang konstan. Ukuran kinerja aktivitas berpusat pada tiga dimensi 

utama: (1) efesiensi, (2) kualitas dan, (3) waktu. 

 Efisiensi mengacu pada hubungan input aktivitas dengan output aktivitas. Contoh, satu 

cara untuk memperbaiki efisiensi aktifitas adalah dengan menghasilkan output aktivitas yang 

sama dengan biaya lebih rendah dari input yang digunakan. Kualitas berfokus pada aktivitas 
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yang dilakukan secara benar pada saat pertama kali dikerjakan. Jika output cacat, maka aktivitas 

memerlukan pengulangan yang menyebabkan biaya yang tidak perlu dan penurunan efisiensi. 

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas juga merupakan hal yang 

penting.Ukuran waktu kinerja cenderung bersifat nonkeuangan, sedangakan ukuran efisien dan 

kualitas dapat berupa keuangan dan juga berupa nonkeuangan.Produktivitas dapat diukur dalam 

bentuk rasio antara keluaran dan masukan.Untuk menghitung produktivitas : 

 Ratio Produktivitas = Penjualan : Biaya-biaya 

 Profit Margin Kotor = laba Kotor : Penjualan 

 Jika keluaran dan masukan yang digunakan dalam formula tersebut dinyatakan dalam 

kualitas fisik, maka rasio produktivitas yang dihasilkan berupa ukuran produktivitas operasional 

(operational produktifity measure).Jika digunakan masukan dan keluaran dalam rupiah, ratio 

produktivitas yang dihasilkan berupa ukuran produktivitas keuangan (financial productivity 

measure).Untuk pengukuran unit masukan dan keluaran yang bersangkutan, manejer pusat laba 

bertanggungjawab atas biaya-biaya dan penghasilan yang dikontrol melalui keputusan-

keputusannya.Walaupun laba mampu menunjukkan efisiensi dan efektifitas perusahaan maupun 

pusat laba, tetapi sebagai alat pengukur laba juga menimbulkan masalah. 

 Menurut Robert N, Anthony dan Vijay Govindaranjan, “Pusat Laba adalah suatu unit 

organisasi yang didalamnya pendapatan dan beban diukur secara moneter”.
21Kinerja 

pimpinannya dapat dilihat dari laba yang dihasilkan.Dalam konsep sistem pengendalian 

manajemen, pimpinan pusat laba memiliki kewenangan yang tak terbatas terhadap pendapatan 

dan biaya disebut pusat laba. Menurut Robert N, Anthony dan Vijay Govindaranjan, ada 

beberapa manfaat pusat laba, yaitu sebagai berikut : 
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1. Kualitas keputusan dapat meningkatkan karena keputusan tersebut dibuat oleh 

para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. 

2. Kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena 

tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. 

3. Manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga 

dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. 

4. Manajer karena tunduk pada hanya sedikit batasan dari korporat, lebih bebas 

untuk menggunakan imajinasi dan inisiatif nya. 

5. Karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka 

pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen 

umum. 

6. Kesadaran laba (profit consciousness) dapat ditingkatkan karena para manajer 

yang bertanggungjawab atas laba akan selalu mencari cara untuk 

meningkatkan laba. 

7. Pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen puncak (top 

management) mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual 

perusahaan. 

8. Karena keluaran (output) yang dihasilkan telah siap dipakai, maka pusat laba 

sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja 

kompetitifnya.
22

 

Selain manfaatnya, pusat-pusat laba juga dapat menimbulkan beberapa kesulitan, yaitu 

sebagai berikut :  

1. Pengambilan keputusan yang desentralisasi akan memaksa manajemen puncak 

untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan 

wawasan pribadinya atas suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya 

pengendalian. 

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

baik dari pada manajer pusat laba pada umunya, maka kualitas keputusan yang 

diambil pada tingkat unit akan berkurang.  

3. Perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai 

harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum (common cost) yang 

tepat.  

4. Unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan 

saling berkompetisi satu sama lain. 

5. Divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan 

manajemen, pegawai, dan pembukuan yang dibutuhkan, dan mungkin 

mengakibatkan duplikasi tugas di setiap pusat laba. 

6. Para manajer umumnya yang berkompeten mungkin saja tidak ada dalam 

organisasi fungsional karena tidak ada kesempatan yan cukup untuk 

mengembangkan kompetensi manajemen umum. 

7. Mungkin ada terlalu banyak tekanan atas profitabilitas jangka pendek dengan 

mengorbankan profitabilitas jangka panjang. 
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8. Tidak ada sistem yang sangat memuaskan untuk memastikan bahwa 

optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba akan mengoptimalkan laba 

perusahaan secara keseluruhan.
23

 

 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, bahwa objek penelitian yang dipilih adalah penggunaan biaya 

dan perolehan pendapatan yang dilaporkan dalam  realisasi laporan laba rugi pada PT. Pegadaian 

(Persero) Kanwil 1 Medan dengan fokus pembahasan mengenai penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban dari segi pendapatan, biaya untuk menghitung laba. 

PT. Pegadaian (Persero) adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah 

bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. 

 

1.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dan objektif  untuk 

mengumpulkan data. Metode yang digunakan dalam memperoleh data serta  yang diperlukan 

dalam penulisan skripsi ini meliputi dua metode, yaitu:  

1. Penelitian Kepustakaan 

Menurut Mardalis “… bertujuan untuk pengumpulan data dan informasi 

dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, 
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seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-

lainnya”.
24Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 

penulisan melalui buku-buku teori, artikel dan catatan-catatan kuliah yang relevan dengan 

pokok bahasan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kerangka dasar teori yang kuat 

untuk memahami bahan penulisan, serta alat menganalisis data. 

2. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan terhadap 

objek yang diteliti untuk memperoleh data primer melalui wawancara lisan, dan 

memberikan kuesioner kepada orang yang berhubungan langsung dengan pusat laba. 

 

3.3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1   Jenis Data 

Data merupakan faktor yang penting dalam menunjang suatu penelitian sehingga peneliti 

ini dapat memberikan hasil yang akurat dan efektif.Jenis data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer (Primary Data) 

Menurut Purba dan Simanjuntak: “Data primer  adalah data yang langsung diperoleh 

data sumber pertama”.
25Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri langsung dari 

objek yang diteliti yang berupa data mentah yang harus diolah lebih lanjut.Dalam penelitian ini 

data primer ialah jawaban responden dari hasil kosioner yang diberikan penulis kepada pegawai 

perusahaan yang sedang diteliti. 

2. Data Sekunder (Secondery Data) 
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Menurut Purba dan Simanjuntak dalam bukunya metode penelitian:  

Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi 

lain dan siap digunakan oleh orang ketiga. Biasanya data sekunder dikumpulkan oleh 

orang atau instansi tertentu dengan maksud tertentu.
26

 

 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, yang 

dipublikasikan oleh perusahaan. Misalnya: data tentang sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, deskripsi jabatan, data laporan keuangan yang diperoleh dari laporan 

Laba Rugi tahun 2014 dan Laporan Rencana Kerja serta Anggaran Perusahaan ( RKAP ) tahun 

2014. 

 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian sebagai berikut: 

a) Dokumentasi,  

Dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data dari laporan-laporan yang 

sudah diolah sebelumnya sehingga tidak langsung diperoleh dari sumbernya.Data 

yang dikumpulkan dengan metode ini adalah sejarah singkat dan struktur organisasi 

perusahaan, neraca serta anggaran dan realisasi laba rugi perusahaan untuk periode 

tahun 2014. 

b) Wawancara (interview) dan kuisioner 

Menurut Hartono, dalam bukunya metodelogi penelitian bisnis;“Wawancara (interview) 

adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden”.
27Dengan 

melakukan wawancara kepada pimpinan atau manajer, karyawan serta pihak yang berwewenang 
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akan memberikan keterangan mengenai data perusahaan yang berhubungan dengan topik 

permasalahan penelitian. Selain mengadakan wawancara juga diberikan kuisioner yaitu kepada 

direktur keuangan, kepala bagian keuangan, bagian akuntansi, staff dan bagian pemasaran 

mengenai aspek perencanaan, pengendalian dan pelaporan. 

 

3.4. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis masalah dapat dilakukan dengan beberapa metode analisis yang 

akan disesuaikan dengan keadaan dan bentuk data yang diperoleh dari PT. Pegadaian (Persero) 

Kanwil 1 Medan. Metode analisis data yang digunakan yaitu: 

1. Metode Deskriptif 

Metode deskritif adalah suatu metode analisis untuk mengumpulkan data, menyusun dan 

mengklasifikasikan serta menginterprestasikan, sehingga memberikan gambaran umum 

mengenai kebijakan yang dilakukan dalam mengukur kinerja pusat pertanggungjawaban. 

 

 

2. Metode Deduktif 

Metode deduktif adalah suatu metode analisis dengan membandingkan teori dengan 

kenyataan, sehingga akan dapat diketahui gambaran penyebab penyimpangan dan 

selanjutnya membuat kesimpulan yang sebenarnya dari masalah yang diteliti. Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penyimpangan 

(varians)yaitu merupakan pendapatan dan biaya yang menyimpang pada laba (rugi) 

anggaran dan realisasi, dan metode analisis interval yaitu hasil jawaban kosioner dari setiap 

responden dan merupakan rentang jawaban dari responden yang telah diterima, sebab setiap 



jawaban responden akan diukur dengan skala likert untuk dikelompokkan.Menurut Sugiono 

menyatakan bahwa “skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”.28 

Adapun pertanyan yang disajikan penulis dalam kusioner ini adalah mengenai 

Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja manajemen pada 

PT. Pegadaian Kantor Wilayah 1 Medan. 

Syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban. 

a. Struktur Organisasi  

b. Anggaran  

c. Penggolongan biaya  

d. Pengklasifikasian Kode Rekening  

e. Sistem Pelaporan Biaya 

Bobot Penilaian Kosioner  

Berikut ini adalah bobot penilain yang ditentukan oleh penulis atas jawaban dari 

responden adalah sebagai berikut:  

Keterangan Nilai Nilai atau Skor 

Sangat Tidak Memadai (STM) 1 

Tidak  Memadai (TM)  2 

Cukup Memadai (CM)  3 

Memadai (M)  4 

Sangat Memadai (SM) 5 
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 Data nilai rata- rata setiap pertanyaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Nilai Rata-rata := (� n. Xi	) ∶ n
�

��
 

Dimana :  Xi =  Jawaban Setiap Pertanyaan  

      n =  Banyaknya responden 

     5 =   Nilai Tertinggi 

     1 =  Nilai Terendah    

Rentang Skala yang dapat diperoleh dari rentang skala 1 hingga 5, maka dapat diukur Rentang 

Skala =  
���

�
= 0.80. Nilai rentang skala sebesar 0.80 digunakan untuk menentukan skala 

keputusan yaitu sebagai berikut : 

 

Bobot Nilai 

 

Kriteria Jawaban 

1.0 – 1.79 Sangat Tidak Memadai (STM) 

1.80 – 2.59 Tidak  Memadai (TM)  

2.60 – 3.39 Cukup Memadai (CU)  

3.40 – 4.19 Memadai (M)  

4.20 – 5.00 Sangat Memadai (SM)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


