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Pusat Pertanggungjawaban

Pengendalian manajemen memfokuskan 
diri pada perilaku manajer pd pusat-pusat 
pertanggungjawaban.

Pusat pertanggungjawaban merupakan 
organisasi yg dipimpin manajer yg 
mempertanggungjawabkan terhadap 
aktivitas yg dilakukan.

Fungsi pusat pertanggungjawaban dalam 
perusahaan adalah untuk 
mengimplementasikan strategi yg telah 
ditetapkan.



Cara Kerja Pusat 
Pertanggungjawaban

Pengerjaan / 

proses

Input

Sumber daya 

yg digunakan, 

diukur dr biaya

Barang atau 

Jasa

Output



Hubungan Input dan Output

Manajemen bertanggungjawab untuk 
memastikan hubungan antara input dan 
output.

Pengendalian berfokus pada penggunaan 
input minimum yg dibutuhkan untuk 
memproduksi output.

Input bisa terkait langsung dengan 
output, tapi bisa juga tidak berhubungan 
langsung



Mengukur Input dan Output

 Input yang digunakan pusat 
pertanggungjawaban dapat dinyatakan sbg 
ukuran fisik (jumlah jam kerja, jumlah liter 
minyak, rim kertas, dsb).

 Dalam SPM, satuan kuantitasnya 
diterjemahkan dalam bentuk uang

 Jumlah uang inilah yg disebut “biaya”

 Biaya adalah ukuran dalam bentuk uang bagi 
sejumlah sumber daya yg digunakan oleh 
pusat pertanggungjawaban



Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi adalah perbandngan output terhadap 
input, atau jumlah output per unit input

Efektivitas ditentukan antar output yg 
dihasilkan oleh pusat pertanggung-jawaban 
dengan tujuan jangka pendek

Efisiensi dan efektivitas berkaitan satu sama 
lain; setiap pusat pertanggung-jawaban harus 
efektif dan efisien, dimana setiap organisasi 
harus mencapai tujuannya dengan cara yg 
optimum.



Pusat Pendapatan

 Pd pusat pendapatan, output diukur dalam 
bentuk uang, akan tetapi tdk ada upaya 
formal dilakukan utk mengkaitkan input dgn 
output.

Input Output

(uang, hanya utk biaya 

yg secara langsung 

terjadi

(Pendapatan,

uang)

(Fungsi 

Pemasaran)



Jenis-Jenis Pusat Pertanggung Jawaban

Pusat Pendapatan

 Output diukur dalam bentuk uang

Pusat Biaya

 Input-input yang diukur.

Pusat Laba

 Pendapatan (output) dan biaya (input) yang diukur.

Pusat Investasi

 Kaitan laba dan investasi yang diukur.

Masing-masing pusat membutuhkan perencanaan 
dan sistem pengendalian yang berbeda. 
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